AirTrack Nordic Home on 3 meetrit pikk, 1 meeter lai ja 10cm paks kvaliteetne õhkrada, mis
peamiselt on kasutamiseks kodustes tingimustes elutoas või hoovis.






AirTrack Nordic Home
Elektriline pump 600W (CE-sertifitseeritud)
Kandekott
Paranduskomplekt






Pikkus: 3 meetrit
Laius: 1 meeter
Paksus: 10 cm
Kaal: 11 kg

AirTrack Nordic on väga kvaliteetne põhjamaa toode. Õhkrada on valmistatud
vastupidavatest ning mittemürgistest toorainetest. Kasutatud on Double Wall struktuuri,
kus ühel ruutmeetril on 2700 ühendust. Täiusliku õhukindla tulemuse tagamiseks on
liitekohad õmblemise asemel lisakihiga kokku sulatatud.
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Leia lame ning tühi ala.
Võta AirTrack kotist välja ja rulli see täiesti lahti.
Kinnita toru pumbaga ning teine ots kinnita õhkraja klapiga.
Täida AirTrack soovitud rõhuga.
Kui matt on sobiva rõhuga täidetud, ühenda lahti klapiga toru ja sulge klapp.
Sinu AirTrack on nüüd valmis kasutamiseks. Sobiv rõhk tuleb ise eksperimenteerides
leida. Rõhku saab alandada vajutades klapile, mille tagajärjel õhk väljub.

1. Pärast AirTracki kasutamist puhasta rada mustusest ja kuivata.
2. Lase kogu õhk välja. Õhu väljastamist saab kiirendada pumba abiga, selleks kinnita
toru ots teisele poole pumpa.
3. Alustades õhkraja sellest otsast, kus ei ole klappi, rulli rada iseendasse kokku.
4. Kui rada on rullitud vajuta taaskord klappi, et järgi jäänud õhk saaks väljuda.
5. Aseta AirTrack kotti või hoiukohta.
6. Hoia kuivas ja ohutus kohas.

AirTracki põrke võime oleneb sisse pumbatud õhu tekitatud rõhust. Kui rada on maksimumini
täidetud võib see tunduda kui tavaline võimlemispõrand. Keskmiselt täidetuna on see mõnus
trenniks ning hüpeteks. Minimaalse rõhuga on rada sobilik meelelahutuslikuks ja lõbusaks
tegevuseks. Palun katsetage ise erinevate rõhu astmetega, et leida endale see sobiv.

Enne AirTracki kasutamist loe ohutusnõudeid! Kasuta AirTracki vaid selleks ettenähtud
tegevusteks.
















Ei ole sobiv alla 5-aastastele.
Üks inimene korraga.
Ära kanna jalanõusid.
Kontrolli oma riideid (vöö, ehted ja muu selline), et need oleks teravate otste ja
nurkadeta. Eemalda kõik riietelt kõik, mis võivad rada kahjustada.
Hoida rada eemal teravatest asjadest.
Ära hüppa või maandu lähemal kui 20cm klapist.

Õues kasutes kasuta aluskatet, mis hoiab AirTracki tervena. Hoia ära kokkupuudet
kivide, okste ja muu sellisega.
Ära hoia AirTrack kaua kuuma päikese käes.
Tee kindlaks, et raja pind on kuiv. Märg pind on libe.

Ära aseta AirTracki kuhugi, kus pea kohal on midagi või kui maapind on kaldus
rohkem kui 5%.
Aluspind peab olema sile, lame ning objektideta.
Kahjustuste ärahoidmiseks ära viska ega tiri AirTracki.





Ära paki, hoiusta, transpordi AirTracki kui see on niiske või märg
On soovitatud et alati peale kasutamist lasta õhk välja
AirTracki saab puhastada vee ja õrna seebiga. Mitte kasutada keemilisi
puhastusvahendeid





Ära kasuta täitmiseks kopressorit. Kasuta vaid selleks ettenähtud pumpa.
Kohanda rõhku iga kasutuskord oma soovide järgi.
Tee kindlaks, et AirTrackis on piisavalt rõhku, et hüpates ei tunneks läbi õhkraja
aluspinda.

Palume mõista, et päeva jooksul võib AirTrack vajada rõhu suurendamist. Õhurõhk raja sees
võib muutuda ka temperatuurimuutustele ja muude välismõjude tõttu.
Juhul, kui AirTrack kaotab märkimisväärselt rõhku, siis on tõenäoline viga klapis. Selle saab
kergesti korda klapivõtmega, mis asub paranduskomplektis.

Kui õhk klapi kaudu kiiresti väljub, siis vajutage väikest nupukest klapi keskel. See peaks
viima klapi tagasi asendisse, mis õhku kinni hoiab.
Kui on näha, et õhkrajal on auk, siis leiab abi paranduskomplektist.

1. Puhasta augu ümber olev pind õrnalt seebise veega, loputa ja kuivata.
2. Lõika sobiv lapp paranduskomplektis olevast materjalist.
3. Liimida ühtlaselt nii AirTrack kui lapp paikamiseks.
4. Lase natuke kuivada.
5. Pane lapp augule ning hoia mõnda aega.
6. Lase 24 tundi kuivada.
Kui AirTrack ikka rõhku kaotab, siis kindlasti võtke ühendust klienditeenindusega
info@airtracknordic.com

AirTrack Nordic annab 2 aastat garantiid kõigile täispumbatavatele toodetele. Garantii katab
kõik materjali ja tootmisvead. Garantii ei kata kahjustusi, lekkeid või auke, mis on tekitatud
väliste elementide poolt, valesti kasutamisel või kui pole järgitud kasutusjuhendit ja hoiatusi.

1. Ohutuse tagamiseks palun loe enne pumbaga tööd alustamist läbi juhend ning
ohutusnõuded.
2. Hoia lapsed eemal. Kõik lapsed peaksid pumbaga töötamise ajal olema ohutus
kauguses. Pump ei ole mänguasi.
3. Kasutada õigeid juhtmeid ja elektriühendusi.
4. Kui pump ei ole kasutusel, ühenda see elektrivõrgust lahti.
5. Ära jäta pumpa ilma järelvalveta tööle.
6. Tee alati kindlaks, et enne pumba ühendamist elektrivõrguga oleks nupp OFF märgil.
7. Tee kindlaks, et elektrivõrk on pumba töötamiseks piisav. (Vaata 600W Electrical air
pump Owners manual)
8. Elektrišoki ohu vähendamiseks ära kasuta pumpa märjal pinnal või vihma käes. Ära
lase pumbal kukkuda vette, hoia seda ilmastikukindlas ruumis.
9. Alati kasuta pumpa kuivade kätega.
10. Ära tiri pumba elektrivõrgust välja võtmiseks juhtmest.
11. Ära kasuta pumpa järjest väga pikka aega. Pump võib üle kuumeneda.
Ülekuumenemisel oota vähemalt 15 minutit enne, kui uuesti pump käivitada.
12. Ära pane sõrmi, muid kehaosi või asju pumba sisse. Hoia eemal lahtised riided,
juuksed jne.
13. Ära lase liival või väikestel kividel sattuda pumba sisse.
14. Hoia pumpa heas korras. Palun ära viska pumpa.
15. Tehke kindlaks, et koht oleks pumba kasutamiseks turvaline.
16. Vaatle pumpa tähelepanelikult enne igat kasutuskorda. Kui märkad, et pump võib olla
katki, palun lase see enne kasutamist parandada. Parandustöid teevad selleks
autoriseeritud tehnilised teenused.
17. Tootja ei vastuta valesti kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Ühenda õhutoru üks ots AirTracki klapiga ning teine pumba poolega, kust õhku välja puhub.

Ühenda õhutoru üks ots AirTracki klapiga ning teine pumba poolega, kust õhku sisse imab.

AirTrack ei ole maandumismatt, kuna sellel on põrkamise/viskamise omadused. AirTracki
kasutamise ajal võib AirTrack kohalt liikuda ning põhjustada vigastusi. Ole tähelepanelik!
Igasuguse liikumise, pöörlemise ja kõrgusega võib kaasneda tõsiseid vigastusi. Matid ei saa
ja ei hoia ära kõiki ohte.

AirTrack ei ole mänguasi. AirTrack on professionaalne treeningelement akrobaatidele,
tantsutüdrukutele, koolisportlastele, võitluskunstide harrastajatele, parkuurijatele ja teistele
liikumistreeningute tegijatele. AirTracki ei peaks kasutama ilma juhendajata.
Kasutades AirTracki vabastad AirTracki tootja ja edasimüüja vastutusest, loobud õigustest
kaevata tootja, edasimüüja või töötaja peale ükskõik mis juhtumitel, mille tagajärjeks on
vigastus, haigus (surm) või majanduslik kaotus.

