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Bevezetés

Ez a kézikönyv az AirTrack Factory termékeinek használatával foglalkozik.
Kérjük, gondosan olvassa át a biztonsági előírásokat, mielőtt termékét használni kezdené! Ha akadna bármi, ami
nem világos, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk azokon az elérhetőségeken, melyeket minden oldal alján
feltüntettünk!
Reméljük, élvezni fogja új felszerelését!
AirTrack Factory Hungary

www.airtrack.hu - info@airtrack.hu - Tel. +36 30/9935-994
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Biztonsági előírások

Az alábbi előírások alkalmazandók minden felfújható termékünkre. Termékeinkre a továbbiakban a „légtermékek”
(Airproducts) vagy a „felszerelés” (equipment) névvel fogunk utalni. Légtermékeinket tornához, szurkolóakrobatikához
(cheerleading), akrobatikához, iskolai sporthoz, bemutató csoportoknak, harcművészeknek, parkour-höz, freerunning-hoz
és trükközésekhez terveztük edzőeszközként.
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Használati előírások

Légtermékeinket tornához, szurkolóakrobatikához (cheerleading), akrobatikához, iskolai sporthoz, bemutató
csoportoknak, harcművészeknek, parkour-höz, freerunning-hoz (szabadfutáshoz) és trükközésekhez terveztük
edzőeszközként.
Ruganyosságuknak köszönhetően ideálisak olyan edzési készségek elsajátításához, amelyek esetén fontos a
levegőben eltöltött idő. Ám ez a ruganyosság alkalmatlanná teszi őket arra, hogy leérkezést biztosító szőnyegként
vagy habszivaccsal teli gödörként használják őket.



LÉGTERMÉKEINKET KIZÁRÓLAG CÉLJUKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA!



Kizárólag e képzett oktató felügyelete alatt használható a felszerelés! Ő felelős a légtermék megfelelő és
biztonságos használatáért.

Bármilyen képességű, életkorú, súlyú, testméretű sportoló használhatja a légtermékeket.



Ne viseljen cipőt, amíg a légterméken tartózkodik, mert az kárt tehet a felszínén!

Ajánlott légnyomásértékek



Soha ne helyezze a légterméket magaslati akadályok közelébe (pl. fák vagy elektromos vezetékek) vagy lejtős
felszínre!



Ne vigyen semmilyen éles eszközt a légtermékre vagy annak közelébe!



Ne ugorjon el vagy érkezzen le a termékre 20 cm-nél közelebb egy szelephez!



Ellenőrizze, hogy a légtermékben megfelelő-e a nyomás ahhoz, hogy elkerüljék a sérüléseket! Az ajánlott
légnyomás-szinteket megtalálhatja ebben a használati útmutatóban.



Ne használja a légterméket anélkül, hogy ne lenne mindkét végén egy-egy leérkezést biztosító szőnyeg
(vastag tornaszőnyeg)! Biztonsági okokból helyezzen ilyen szőnyegeket a légtermék oldalainál is!



A terület, ahová a légterméket helyezik, legyen tiszta, száraz, sík és akadályoktól mentes!



Mindig azon a területen állítsák össze a légterméket, ahol használni is fogják! Áthelyezés céljából tilos húzni!
Fogantyúinál fogva kell megemelni, hogy ne karcolódjon meg.



A légterméket tilos nedves helyen használni, áramütést okozhat!



Tikos a légterméket esőben használni, mert a felfújás közben áramütést okozhat, ráadásul a felszíne is
csúszóssá válhat, amely sérülésekhez vezethet!



Ne tegyük ki hőnek a légterméket! (Ez alatt a hosszantartó napsugárzás is beleértendő.)



Ha szabad térben állítjuk össze a légterméket, használjunk egy földre terített ponyvát (erre helyezvén a
terméket), hogy ne sérüljön a felszerelés!



Sose pakolja össze, tárolja, vagy szállítsa a légterméket nedvesen!



A légtermék vízzel és puha szappannal tisztítható. Ne használjon ipari tisztítószereket!



Sose használjon sérült légterméket!



Sose hagyja a légterméket kinn felügyelet nélkül és ne engedje, hogy a légnyomás-érték az alá menjen, amit
ebben az útmutatóban javaslunk!



A légtermékek nem leérkezést biztosító matracnak vannak tervezve!
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Szőnyeg vastagság

Legalacsonyabb

Közepes

Legmagasabb

10 cm / 4 hüvelyk

70 mbar

100 - 140 mbar

200 mbar

20 cm / 8 hüvelyk

40 mbar

70 - 110 mbar

110 mbar

33 cm / 13 hüvelyk

30 mbar

50 - 60 mbar

80 mbar

A fenti légnyomásértékek irányelvként használhatóak, de a legkedvezőbb érték nagyban függ a használók
képességétől és súlyától, továbbá a sportágtól és az elérni kívánt hatástól.
A légtermék ruganyossága attól függ, hogy mekkora a légnyomása. Ha a legmagasabb nyomásig fel van töltve, egy
légszőnyeg ugyanolyan érzést kelthet, mint a puszta padló (amely a versenyre való felkészülésnél hasznos). A
közepes szintű feltöltöttség kedvező az alacsony vagy átlagos fokozatú edzésekhez, míg a legalacsonyabb
feltöltöttség szórakoztatóvá teszi a szabadidős tevékenységeket.
Megjegyzés: Lehetetlen túltölteni a légtermékeket az általunk biztosított fúvókákkal.
károsodását, sose használjon más fúvókát, mint amit mi biztosítottunk a felszereléshez.

www.airtrack.hu - info@airtrack.hu - Tel. +36 30/9935-994

Hogy elkerülje a termék
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Összeállítás

4

Fekete szelep nélküli termék felfújása:

!

Kérjük, olvassa el a biztonsági előírásokat, mielőtt összeállítja a légterméket!

1.

Válassza ki a megfelelő helyet a termék számára! Ne legyen törmelékes a terület, mert az
károsíthatja a terméket! Ha kinn használja a légterméket, mindig tegyen alá talajtakaró ponyvát!

2.

A légterméket a szállítótáskában vigye a kívánt helyre!

3.

Vegye ki a terméket a táskából és ügyeljen arra, hogy a termék eléggé szét legyen hajtogatva
ahhoz, hogy minden szelepe elérhetővé váljon! A további előírások aszerint érvényesek, hogy
milyen fajta szelepek vannak a terméken:
A Légtermékek fekete szelepekkel

Légtermékek fekete szelepek nélkül

4.

Ellenőrizze, hogy a kis szürke szelepek zárva
vannak (ki vannak ékelve) és az egyik fekete
szelep nyitva van.

Ellenőrizze, hogy a kis szürke szelepek
zárva vannak (ki vannak ékelve).

5.

Csatlakoztassa a szürke csövet a Hitachi
fúvókához (a képen látható módon) és helyezze
bele a fekete szelepbe.

Csatlakoztassa az OV10 fúvóka adapterét a szürke
szelephez, úgy, hogy belecsavarja.

6.

Kapcsolja be a fúvókát és várjon, amíg a légtermék eléri a kívánt légnyomást!

7.

Kapcsolja ki és vegye le a fúvókát! Használta a fekete szelepet? Legyen óvatos, nehogy
megsérüljön a csavarmenet attól, hogy ráerőlteti a kupakot! Fedje le a légsugár útját a kezével,
mielőtt elzárja a szelepet! Zárja el a szelepet!

8.

Használja a Hitachi fúvóka fekete adapterét vagy egy OV10
fúvókát a szürke szelepeknél, annak érdekében, hogy
„finomra hangolja” a légnyomást! Egy manometer
(légnyomásmérő)
segít
meghatározni
a
tökéletes
légnyomást.

9.

Élvezze a légterméket!
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1 - 3.

4.

5.

6.

www.airtrack.hu - info@airtrack.hu - Tel. +36 30/9935-994
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Fekete szelepes termék felfújása:

5

Becsomagolás

1.

Nyissa meg az összes szelepet, hogy megkezdődjön a leeresztés! Kezdje el összehajtani vagy feltekerni a
légterméket, azért, hogy a leengedés felgyorsuljon! A fúvóka használható annak érdekében, hogy a termék még
gyorsabban leeresszen. Egyszerűen csatlakoztassa a fúvóka csövét a fúvóka leeresztési oldalához! (Ld. képek)

1 - 4.

5.

.

2.

Ha a levegő nagy része már távozott, hajtsa össze a légterméket a szállítótáska szélességének megfelelően!
Szabályos alakú légszőnyegek esetén ez azt jelenti, hogy a középső vonalig hajtjuk be az oldalakat, aztán még
egyszer összehajtjuk.

3.

Hajtsa fel a légterméket a szelepek irányába, hogy azok akadálytalanok legyenek olyan hosszan, amíg csak lehet! Minél
szorosabban csavarja fel a terméket, annál könnyebb lesz szállítani.

4.

FONTOS: Ha feltekerte a légterméket, zárja el az összes szelepet! ez megelőzi, hogy a kupakok sérülést
okozzanak a szelepek csavarmenetében. Használja a fekete szíjat, hogy a matrac szorosan feltekerve
maradjon!

5.

Csúsztassa a táskát a göngyölegre és pottyantsa azt bele a táskába vagy emelje bele a göngyöleget a táskába!
Zárja be a tépőzár-füleket, aztán a többi fület is, majd csukja be a táskát a szíjak szorosra húzásával.

6 - 7.
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Probléma-megoldás

1.

Úgy tűnik, hogy a légtermék szivárog?
Ellenőrizze, hogy minden szelep megfelelően van-e lezárva! A szürke szelepekben lévő ékek gyakran nyitva
(beékelve) maradnak, amikor a kupakot ráhelyezik a szelepre, ami azzal jár, hogy a szelep továbbra is
szivárogtatja a levegőt. Mindig ellenőrizze, hogy a szelep be van-e zárva (ki van-e ékelve), mielőtt a kupakot
ráhelyezi!
Még mindig szivárog? A légtermék napi egyszeri ismételt felfújása nem ritkaság, mert a hőmérsékletkülönbség egy kis légnyomás-veszteséget idézhet elő (különösen másnapra virradva). Ha kétségei
támadnak, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk szakértőink véleményéért.

2.

1.

Egy fekete szelep úgy tűnik, hogy szivárog.
A fekete szelepek gumitömítéssel vannak ellátva, amely megakadályozza a levegő megszökését. Ez a
gyűrű néha meglazulhat és kissé kiállhat a kupakból. Ha ilyen állapotban zárjuk be a szelepet, a
gumitömítés maradandó sérülést szenvedhet. kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha a gumigyűrű pótlására
lenne szüksége!
Mielőtt bezárja a fekete szelepeket, ellenőrizze, hogy a gumitömítés a megfelelő helyén van-e!
A lenti képek mutatják a gumitömítés helyes (bal oldali kép) és helytelen (jobb oldali kép)
állapotát.

Nem tudja beletenni a légterméket a táskájába?
Van néhány dolog, amit szem előtt kell tartania, mikor leengedi és feltekeri a szőnyeget.

HELYES

HELYTELEN

Először is, ajánljuk, hogy használja a fúvókát, ami kiszívja az utolsó csepp levegőt is a termékből.
Csatlakoztassa a fúvóka adapterét a fúvóka bemeneti oldalához (Hitachi: az oldalán, OV10: a hátulján) és
eressze le, addig, amíg a termék lapos nem lesz!
A táska szélességét is vegye figyelembe, amikor összehajtja a légterméket. Helyezze a táskát a matrac
egyik végéhez és igazítsa a hajtásokat a táska szélességéhez, hogy tökéletesen beleférhessen.
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GYAKORI KÉRDÉSEK

8

K
V

Mennyi ideig tart felfújni egy légterméket??
A légtermékek többsége 4 percen belül felfújható a nagy teljesítményű fúvókáknak
köszönhetően. Egy 12 X 2-es AirTrack P2 2 és fél percig tart egy darab Hitachi fúvóka
segítségével.

Ha lenne még bármilyen kérdése vagy megjegyzése ezzel a felhasználói kézikönyvvel kapcsolatban,
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!

K
V

Van-e esélye annak, hogy egy légtermék túlnyomás miatt megsérül?
Nem, az a szélsőséges légynyomás-érték, amely a légtermék károsodásához vezethet,
nem érhető el az általunk mellékelt fúvókákkal, sem pedig a rajta végzett gyakorlatokkal.

Nagykanizsa
Király utca 36.
8800
Hungary

K
V

24 órával a felfújás után az AirTrack már nem elég kemény. Meg kell javítanom?
Az AirTrack-eket nem úgy tervezték, hogy megtartsák a nyomásukat egyik napról a másikra. A
hőmérsékletingadozás miatt egy kis levegőveszteség és emiatt a naponként egyszeri újrafújás
nem szokatlan jelenség. Ha kétségei vannak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk szakmai
véleményünkért.

T. +36 30/993-5994
E. info@airtrack.hu
W. www.airtrackfactory.hu

K
V

Mennyi az élettartama a termékeknek?
Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy hogyan és milyen gyakran használják az adott terméket. A
több, mint 7 éves élettartam egyáltalán nem rendkívüli..

K
V

Mennyi garanciát adnak a termékeikre?
2 év garanciát adunk termékeinkre. A szállítási költségek ebben nincsenek benne. Kérjük,
ellenőrizze kiszállítási időtartamainkat a részletesebb információ érdekében!

K
V

Ha a légszőnyeg szivárog, hogy tudnak segíteni?
Először is, hogy az összes szelep megfelelően be van-e zárva. Ha egy szelep szivárog, kérjük,
lépjen kapcsolatba velünk! A légszőnyeg eresztését a felszínen keletkezett lyuk vagy az
összeillesztés sérülése okozhatja. Mindkét esetre van egy egyszerű és olcsó megoldásunk.
Nem kell elküldenie a légszőnyeget nekünk, mi küldjük el a javításhoz szükséges anyagot
Önnek vagy segítünk a helyben történő megvásárlásához. A javítások 10percnél nem vesznek
több időt igénybe.

K
V

Mi a különbség az AirTrack szőnyegei és a hagyományos tornaszőnyegek között?
A légszőnyegek új nemzedéke az AirTrack Factory-tól valóban légmentesen záródik és a
légnyomás szabályozható. Ezért nincs szükség olyan drága, nagy felfújó eszközre, amely erős
zajt csap és zavarja az edzést. Egy kis kézifúvóka is elég ahhoz, hogy még a legnagyobb
légszőnyegeket is 4 percen belül felfújhassuk. Ráadásul, a légszőnyeg sokkal jobban
emlékeztet az igazi tornapadlóra, mert laposabb.
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Kapcsolat

AirTrack Factory Hungary

www.airtrack.hu - info@airtrack.hu - Tel. +36 30/9935-994
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DAMIEN WALTERS, világhírű szabadfutó és kaszkadőr,
YOUTUBE.COM/USER/DAMIENWALTERS – Derby, Egyesült Királyság
„Az AirTrack Factory rávett arra, hogy kipróbáljam a légitrükk-szőnyeget. Mikor megérkezett a derby-i edzőtermünkbe, a
fiúkkal azonnal elkezdtük próbálgatni a határait. Most már néhány hónapja edzünk rajta és még mindig le vagyok
nyűgözve attól, mennyi szórakozást és variációs lehetőséget nyújt a légitrükk-szőnyeg.
Az AirtTrack Factory felfújható matracait minden tornaterem számára kifejezetten ajánlani tudom: ez egy nagyszerű
felszerelés a szabadidős és a profi sportolóknak egyaránt. Készítettünk egy videót, amely bemutatja az új ugrásainkat,
s az remélhetőleg érzékelteti milyen jó a matrac – nézzék meg a YouTube csatornámon!”

