
AIRTRACK TRICK
MANUÁL PRO POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě prostudujte příručku pro použití!

 

Tento výrobek není hračka. Odrazová podložka AirTrack je profesionální

tréninkové vybavení pro gymnastiku, bojové sporty, parkour a další pohybové

aktivity. Podložku AirTrack používejte vždy pod dohledem dospělé kompetentní

osoby!



OBECNÁ DOPORUČENÍ

Obecná upozornění:

- Podložka AirTrack není určena pro děti mladší 5 let.

 - Podložka je určená pro provádění cviků pouze jednou osobou.

 - Nepoužívejte obuv během cvičení na podložce AirTrack.

 - Vyhněte se, pokud je to možné, skákání a dopadům v bezprostřední blízkosti ventilu.

- Vyhněte se kontaktu ostrých předmětů s podložkou AirTrack.

 - Neumísťujte jakékoliv pomůcky a překážky na podložku AirTrack.

 - Vždy používejte podložku AirTrack na rovném, čistém, suchém a hladkém povrchu v

otevřeném prostoru.

 - Nepoužívejte AirTrack v blízkosti otevřeného ohně a tepelných zdrojů.

 - Pro venkovní používání podložky AirTrack ji vždy dostatečně podložte vhodným

podkladem a minimalizujte tak riziko jejího poškození.

- Nevystavujte podložku AirTrack nepříznivým klimatickým jevům jako je přímé sluneční

záření, déšť, mráz, atd.

 - Podložka AirTrack neslouží v žádném případě jako plavidlo.

 - Pokud dojde k ušpinění nebo umočení podložky, omyjte ji čistou vodou bez použití

chemikálií a nechte ji usušit před uskladněním.

 - Nepoužívejte podložku AirTrack pokud je jakýmkoliv způsobem poničená nebo chybí

některý z jejích komponentů.

 - AirTrack podložka není určená jako dopadová plocha.

 - Během cvičení se může AirTrack pohybovat.

 - Používáním podložky AirTrack neeliminujete zcela riziko poranění.

 - Používáním podložky AirTrack se vzdáváte práva žalovat výrobce a distributory tohoto

výrobku za nedostatečné upozornění, jejímž výsledkem je jakékoliv poranění majetková

újma nebo dokonce smrt.



Sestavení podložky zabere pouze několik minut!

 - Sestavte a používejte podložku AirTrack na čistém a rovném povrchu.

 - Po vyjmutí podložky AirTrack z obalu ji celou rozviňte.

- Pro odpovídající nahuštění podložky používejte pouze příslušnou pumpu.

 - Připojte hadici k pumpě a druhý konec k ventilu podložky.

 - Nafoukněte podložku AirTrack odpovídajícím tlakem.

 - Po nahuštění podložky odpojte pumpu a uzavřete ventil.

 - Zkontrolujte stav a nahuštění podložky před každým cvičením jejím stlačením.

 - Používejte podložku AirTrack pouze tehdy, pokud je řádně nahuštěná.

 - Nepřekročte maximální možnou úroveň nahuštění podložky!

Pružnost a schopnost efektivního odrazu odrazové podložky AirTrack závisí na úrovni

natlakování. Pokud je AirTrack nahuštěná na maximální možnou úroveň, její odraz je

tvrdý jako na pevné zemi. Nahuštění AirTrack podložky na střední úroveň zprostředkuje

podmínky pro provádění běžných gymnastických cviků. Nahuštění AirTrack na minimální

úroveň je pak vhodná pro rekreační a relaxační aktivity. 

Vyzkoušejte různé úrovně natlakování podložky a vypozorujte tak Vaší optimální míru

nahuštění.

NÁVOD PRO POUŽITÍ



- Po skončení cvičení očistěte AirTrack od případných nečistot a vlhkosti.

 - Pro řádné uskladnění podložky z ní zcela vypusťte vzduch a složte na třetinu délky.

 - Nahuštěný vzduch podložky vypusťte rolováním zevzdálenějšího konce od ventilu.

 - Jakmile je podložka srolovaná, stlačte ventil pro vypuštění zbývajícího vzduchu z

podložky.

 - Vložte srolovanou podložku AirTrack do příslušné přepravní tašky.

 - Skladujte AirTrack vždy na suchém místě.

ÚDRŽBA

Distributor do ČR: RADANSPORT s.r.o. 

Za Otýlií 10 370 01 České Budějovice 

email: obchod@e-sportshop.cz 

tel: +420 387 411 543

Vyrobeno v Číně.


