
 
  
 

 

 

 

HENKILÖKOHTAISTA 
• Tämä laite ei sovi alle 6-vuotiaiden lasten käyttöön. 

• Air Trackiä saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. 

 

• Älä käytä kenkiä Air Trackin päällä ollessasi, jotta et 

vioita sen pintaa. 

• Älä hyppää tai laskeudu 20cm lähemmäksi 
ilmaventtiiliä. 

• Pienten lasten harrastaminen Air Trackilla vain 

vanhempien valvonnassa. 

 

SIJOITUS JA VALMISTELUT 
• Älä tuo mitään teräviä esineitä Air Trackin päälle tai 

läheisyyteen. 

• Älä koskaan aseta Air Trackia lähelle yläpuolisia esteitä, 

kuten matalia sisäkattoja, puita tai sähkölinjoja, tai aseta 

laitetta yli 5 % kaltevalle pinnalle. 

• Alueen, johon Air Track sijoitetaan, on oltava siisti, 

kuiva, tasainen ja vapaa esteistä ja seinistä. 

• Aseta Air Track aina samalle alueelle, jossa tulet 

käyttämään sitä. Älä raahaa tai heittele sitä. Nosta sitä 

kahvoista ja vältä naarmuttamista. 

• Älä käytä Air Trackiä lähellä märkiä alueita tai avotulta. 

PAINE 
• Käytä vain mukana toimitettua ilmapumppua. 

• Tarkista Air Trackin ilmanpaine ennen jokaista 

harjoittelukertaa. 

• Varmista, että Air Trackin ilmanpaine on riittävä, ettei 

se voi joutua pohjakosketukseen. 

• Käytä Air Trackiä vain, kun kaikki kovat ja paljaat pinnat 

on suojattu asianmukaisilla matoilla.

ULKOTILAT 

• Kun Air Trackiä asetetaan ulkotilaan, käytä maan päällä 

peitettä vaurioiden välttämiseksi. 

• Älä altista Air Trackiä kuumuudelle, mukaan lukien 

auringonvalolle altistuminen, pitkiksi ajoiksi. 

• Älä käytä Air Trackiä vesi- tai lumisateessa. 

 

• Varmista, että pinta on kuiva; liukas pinta voi aiheuttaa 

tapaturmia. 

• Air Track  ei ole kelluntalaite. 

 

KUNNOSSAPITO 
• Älä koskaan pakkaa, säilytä tai siirrä Air Trackiä, kun se 

on kostea tai likainen. 

• Air Track voidaan puhdistaa vedellä ja pehmeällä 

saippualla. Älä käytä teollisia puhdistusaineita. 

• Älä käytä Air Trackiä, kun se on vioittunut, vuotaa tai 

kun sen osat ovat kuluneet tai hukassa. 

 

VAROITUKSET 
• Huomioi, että Air Track ei ole suunniteltu laskeutumis,-

liukumispatjaksi. 

• Air Track voi liikkua käytön aikana, mikä voi aiheuttaa 

vakavan vamman. 

• Patjat eivät voi eliminoida vaaratekijöitä. 

 

• Vastuuvapauslauseke: Käyttämällä tätä laitetta sinä 

vapautat vastuusta ja luovut kaikista oikeuksista 

haastaa tämän tuotteen valmistajan, jakelijat ja 

jälleenmyyjät, sekä niiden työntekijät, esimiehet, 

vapaaehtoiset ja edustajat, oikeuteen mistään 

vaateesta, mukaan lukien vaateet laiminlyönnistä, joka 

aiheutuu mistään saamastasi fyysisestä vammasta, 

sairaudesta (mukaan lukien kuolema) tai kärsimästäsi 

taloudellisesti menetyksestä.  

TURVALLISUUSOHJEET 



 
  

4 

KÄYTTÖÖN VALMISTELU 
 

Olet aloittamassa Air Trackin käyttöä. Air Trackin käyttöönotto on hyvin 

yksinkertaista. Et halua, että upouusi Air Trackisi tönäisee mitään nurin tai 

raapii seinää, joten varmista, että löydät vapaan paikan, jossa ei ole mitään 

teräviä esineitä. Jos olet ottamassa Air Trackiä käyttöön ulkotiloissa, muista 

tarkistaa, ettei patjan alle jää teräviä esineitä ja muista asettaa patjan alle 

suojapeite. 

Muista lukea turvallisuusohjeet, ennen kuin jatkat Air Trackin 

käyttöönottoa. 

KÄYTTÖÖN VALMISTELU VAIHEITTAIN 
 

  

Valmistele siisti ja tasainen pinta Air Trackiä 
varten, 

Käytä pumppua Air Tracki täyttämiseksi ilmalle, 
kunnes se on 

ota se ulos pussista ja kääri se kokonaan auki. 

Pumppu – liitä pikaliitin letkuun. Kytke letku 
ilmapumppuun ja lukitse se paikoilleen. 

Aseta pikaliitin avoimeen 
ilmaventtiiliin ja lukitse se kiertämällä 
paikoilleen. 

täynnä ilmaa. Tarkista, että paine on oikea, 
testaamalla patjaa käsilläsi. 

 Irrota pumpun letku. Venttiilin sisällä oleva 
nuppi on vielä ulkona eikä ilmaa pitäisi vuotaa. 

Kierrä venttiilikorkki paikalleen. 

 

  SÄILYTYS VAIHEITTAIN Aseta Air Track  säilytykseen sitä varten tarkoitetussa kantopussissa noudattamalla alla 

olevia vaiheita. 

Tyhjennä painamalla  venttiilistä 
 

 

Taita  Air Track 
pituussuunnassa 
kolmeen osaan- 

  
Aseta taiteltu Air Track  

sitä varten tarkoitettuun 
                   kantopussiin.

seuraten alkuperäisiä taitteita 
ohjeena. 

Vie ensin vetoketjuton puoli sisään, säilytä kuivassa 
paikassa 

 
  

Rullaa taiteltu Air Track kokoon alkaen 
 venttiilin vastakkaiselta puolelta 

 

Kun Air Track on rullattu kokoon, paina 

venttiilistä vielä kerran poistamaan jäljellä oleva 
ilma. 

 

VARMISTA TOIMIVUUS 

Air Trackin paksuus vaikuttaa siihen, miten tuotetta voidaan käyttää. Air Track on 10cm paksu; kun Air Trackit ovat 
10cm paksuja, patjan paineen on oltava korkea estämään sinun osumisesi lattiaan. 

 

Air Trackin joustavuus riippuu siitä, paljonko siihen on pumpattu ilmaa. Jos se on täytetty maksimipaineeseen, Air 
Track voi tuntua aivan kuin kovalta lattialta
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