TrickPad

Návod k použití

Mnohokrát Vám děkujeme za nákup TrickPadu.
Mějte prosím na paměti, že náš tým je zde vždy
především pro Vás a pokud budete mít
jakýkoliv dotaz nebo problém,
neváhejte nás kontaktovat.
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ÚVOD
„Neboj se odrazit!”

Tento manuál slouží k popisu správného používání
produktů značky TrickPad.
Před používáním našich produktů si pozorně
pročtěte bezpečnostní pokyny.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Přejeme Vám příjemně strávený čas s našimi produkty
a věříme, že s nimi budete nadmíru spokojeni.
Váš tým TrickPad.

info@trickpad.cz

TrickPad

www.trickpad.cz

2.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tyto pokyny platí pro všechny nafukovací produkty
značky TrickPad. Veškeré produkty v tomto
manuálu budou nazývány jako „airtrack“ nebo „vybavení”.
AIRTRACKY POUŽÍVEJTE POUZE PRO ÚČELY PRO NĚ STANOVENÉ
• Airtrack instalujte jen za pomoci kvaliﬁkovaného instruktora.
• Používejte airtrack jen pod dozorem kvaliﬁkovaného instruktora,
který je odpovědný za jeho bezpečné používání.
• Během používání nenoste obuv. Mohlo by dojít k poškození
povrchu airtracku.
• Nikdy nepokládejte airtrack do těsné blízkosti předmětů, které by
mohli narušit jeho bezpečné použití.
• V těsné blízkosti airtracku nemanipulujte s ostrými předměty.
• Vyhněte se skákání a dopadům méně než 20 cm od ventilu.
• Ujistěte se, že je airtrack dostatečně nafouknutý. Doporučené
hodnoty tlaku naleznete v tomto manuálu nebo na boční
straně každého airtracku.
• Nepoužívejte airtrack bez dopadových žíněnek na obou stranách.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme umístit dopadové
žíněnky i po obou bočních stranách.
• Povrch, na kterém je airtrack položen musí být čistý, suchý, rovný
a nesmí v jeho okolí být nebezpečné překážky. Povrch nesmí být
hrubý či s ostrými předměty, aby airtrack nepoškodil.
• Vždy umístěte airtrack na místo, na kterém ho budete používat.
Při přemísťování airtrack netahejte. Zvedněte jej za úchyty po
obou stranách. Vyhnete se tak poškrábání a případným únikům
vzduchu.
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• Nepoužívejte airtrack ve vlhkém prostředí.
• Nepoužívejte airtrack během deště. Během nafukovaní může
dojít k usmrcení bleskem nebo k úrazu na kluzkém povrchu.
• Nevystavujte airtrack vysokým teplotám, včetně dlouhého
slunečního záření. V případě delšího používání na přímém slunci
airtrack pravidelně otáčejte aby nedošlo k prohnutí.
• Při instalaci airtracku ve venkovních prostorách nebo na hrubém
povrchu použijte podložku, aby nedošlo k jeho poškození.
• Nikdy nebalte, neskladujte nebo nepřenášejte produkt, když je
mokrý.
• Čistění provádějte pomocí vody a mýdla. Nepoužívejte chemická
čistidla.
• Nikdy nepoužívejte airtrack, pokud je poškozený.
• Nenechávejte airtrack dlouhodobě bez dozoru.
• Nenechávejte airtrack nafouknutý déle než 2 měsíce v kuse.
Pro delší výdrž materiálu doporučujeme po každém používání
airtrack částečně vyfouknout a tím uvolnit tlak.
• Neskladujte airtrack plně vysátý déle než 6 měsíců v kuse. V
překládaných místech je materiál více namáhán a může dojít k
rozšiřování pórů a následným pozvolným únikům vzduchu.
• Airtracky nejsou navrženy jako dopadové plochy.
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INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ
Airtracky jsou navrženy jako tréninkové nářadí pro gymnastiku,
cheerleading, školní sporty, bojová umění, parkour, freerunning
a další podobné sporty.
Airtracky mohou být používány lidmi různého věku, váhy a úrovní
sportovních schopností.
Následující hodnoty tlaku, kromě maximálních a minimálních hodnot,
jsou pouze orientační. Optimální tlak závisí jak na schopnostech
a váze uživatele, tak na konkrétním sportu. Tyto hodnoty jsou
určeny pro nafukovací žíněnky TrickPad všech druhů. Doporučené
hodnoty ostatních produktů naleznete vždy přímo na produktu
samotném.
Míra odrážení airtracku závisí na jeho tlaku.
Nepoužívejte jiné než originální vybavení na nafukování a měření
tlaku. Může dojít k přefouknutí a následnému poničení.

Doporučené hodnoty tlaku
Věk
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10 cm

20 cm

30cm

3 - 10 let

70 - 90 mbar

40 - 60 mbar

30 - 40 mbar

11 - 16 let

90 - 120 mbar

60 - 80 mbar

40 - 60 mbar

17 let +

120 - 200 mbar

80 - 110 mbar

60 - 80 mbar
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PŘÍPRAVA
PŘED POUŽÍVÁNÍM AIRTRACKU SI PROSÍM POZORNĚ
PROČTĚTE VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
1. Najděte vhodné místo pro nafouknutí airtracku. Ujistěte se,
že je místo dostatečně prostorné a že se v okolí nenachází žádné
ostré předměty, které by airtrack mohly poškodit. Ve venkovních
prostorách vždy používejte podložku.
2. Vyjměte airtrack z obalu a celý ho rozložte.
3. Připravte svou pumpu pro nafukování připojením hadice.
4. Zasunutím a otočením hadice do ventilu připojte pumpu.
5. Zapněte pumpu, nebo šlapejte nožní pumpou dokud nebude
airtrack nafouknutý na požadovaný tlak. Průběžně kontrolujte
hodnotu tlaku manometrem. V případě airtracků se dvěma ventily
může být manometr po celou dobu nafukování zapojen ve druhém
ventilu. Nevystavujte pumpu přímému slunečnímu záření a
nepoužívejte pumpu OV-10 déle než 15 minut v kuse. Mohlo by
dojít k jejímu přehřátí. Dejte pozor, aby pumpa nenasála písek
a jiné nečistoty.
6. V případě nedostatečného nafouknutí proces opakujte. V případě
nadměrného nafouknutí stlačte střed ventilu pro uvolnění tlaku.
7. Po vyjmutí hadice zavřete víčkem ventil.
8. Airtrack je připravený. Přejeme příjemnou zábavu.
Poznámka:
V případě používání fukarů z našeho obchodu může být ventil
zavřený a i přes to si pumpa i manometr odjistí zpětnou klapku.
V opačných případech se ujistěte, že přes ventil proudí vzduch
a případně ho jedním stlačením středního „kolíku” otevřete.
Pro delší výdrž airtracku doporučujeme po každém cvičení
upustit tlak, aby nebyl materiál zbytečně příliš namáhán.
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ÚKLID
PŘED POUŽÍVÁNÍM AIRTRACKU SI PROSÍM POZORNĚ
PROČTĚTE VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Stisknětě střed ventilu a nechte airtrack samovolně vyfukovat.
2. Připojte hadici od pumpy do zadní části pro vysávání. V případě
nožní pumpy přepojte hadici do otvoru pro vysávání.
3. Zbylý vzduch z airtracku vysajte pumpou. U velikých airtracků
doporučujeme postupně vytlačovat vzduch z opačného konce
airtracku ke konci s vysávající pumpou, urychlíte tak vysávání.
4. Před balením nezapomeňte zavřít všechny ventily.
5. Po vysátí airtrack přeložte stejně jako byl při dodání a celý srolujte.
Čím lépe (těsněji) airtrack zabalíte, tím méně místa zabere a bude
se lépe přenášet.
6. Svažte airtrack, abyste předešli rozbalení a uložte ho do
ochranného obalu.
Poznámka:
V případě používání fukarů z našeho obchodu může být ventil
zavřený a i přes to si pumpa i manometr odjistí zpětnou klapku.
V opačných případech se ujistěte, že přes ventil proudí vzduch
a případně ho jedním stlačením středního „kolíku” otevřete.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Trhlina v airtracku
Pokud se Vám airtrack jakýmkoliv způsobem protrhne, v záruční
lhůtě máte nárok na dvě opravy zdarma a hradíte pouze dopravné.
V případě, že si chcete airtrack opravit sami, ke každému našemu
produktu přidáváme opravný set a neomezené množství záplat po
dobu 10 let. Videonávod jak na opravu naleznete na našem webu
www.trickpad.cz/navod

Únik vzduchu okolo ventilu
V případě úniku vzduchu okolo ventilu stačí pomocí plastové páčky,
která je dodávána spolu s každým nafukovacím produktem TrickPad,
ventil dotáhnout. Páčku zasunete do otevřeného ventilu a opatrně
otočíte po směru hodinových ručiček, dokud vzduch nepřestane
unikat.

Ostatní úniky vzduchu
Ujistětě se, že je ventil správně uzavřený a zpětná klapka těsní.
V případě, že z vašeho produktu uniká vzduch jakýmkoliv jiným
způsobem, neváhejte nás kontaktovat a my se pokusíme Váš
problém co nejdříve vyřešit. Pamatujte prosím, že není neobvyklé
airtrack jednou denně dofukovat, vzhledem k rozdílným teplotám
a nepatrným únikům skrz póry materiálu. Pokud se Vám zdají
úniky nadměrné, kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme.

info@trickpad.cz

TrickPad

www.trickpad.cz

10.

KONTAKT
Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.
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+420 735 535 115
+420 721 337 269

Jiřího Wolkera 283
Kamenné Žehrovice
273 01
Česká republika
Fluxin Group s.r.o.
IČ: 07082011
DiČ: CZ07082011
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