
NAPIHLJIVA GIMNASTIČNA BLAZINA AIR BOX 200 X 140 

X 30 CM 

ES39713 

 

 

 

 

LASTNOSTI  

 Material: vinil 

 Dimenzije: 200 x 140 x 30 cm 

 Teža: 11 kg 

 

 

 

 

 

VEČNAMENSKA 

UPORABA 



SPLOŠNA NAVODILA 

Gimnastična podloga in zračna steza v enem ima neprimerljivo moč in vzdržljivost, poleg tega 

jo lahko preprosto vzamete s seboj in postavite. Lahko se uporablja v parkih, šolah in športnih 

klubih. Napihljiva podloga je izdelana iz PVC-ja visoke gostote ter blaži udarce in je nedrseča, 

zato je primerna za zaščito vsakega ljubitelja športa. Je vsestranska za uporabo, saj se lahko 

uporablja v notranjih prostorih za gimnastiko, kickboxing, jogo, wrestling itd. Podloga je 

primerna tudi za aktivnosti na prostem, kot so lebdenje na vodi v bazenu ali na morju, igranje 

iger na travi in tako naprej.  

 

Pravilna uporaba 

 

Varnostni napotki 

 Za varno vadbo potrebujete dovolj prostora. Vaje med vadbo vedno izvajajte z dovolj razdalje 

do predmetov in drugih oseb, tako da se nihče ne more poškodovati. 

 Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic in robov. 

 Ta oprema ni primerna za otroke, mlajše od 5 let. 

 Izdelek lahko uporablja samo ena oseba na enkrat.. 

 Med skakanjem ne nosite čevljev. 

 Ne skačite in ne pristajajte blizu zračnega ventila. 

 Opremo uporabljajte samo pod nadzorom. 

 Sledite postopnemu vzorcu učenja. 

 

Bodite posebej pozorni – nevarnost poškodb za otroke! 

 Ne dovolite otrokom, da bi uporabljali ta izdelek brez nadzora. Podučite jih o pravilni 

uporabi in jih nadzorujte. Otroku dovolite uporabo izdelka le, če je njegovo duševno in 

telesno stanje temu primerno. Ta izdelek ni namenjen uporabi kot igrača. 

 

 

 



 

Preprečite materialno škodo 

• Izdelek je dovoljeno uporabljati le v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preglejte 

morebitne razpoke, poškodbe in obrabo izdelka. Če je izdelek poškodovan, ga takoj zamenjajte. 

• Zavarujte izdelek pred ekstremnimi temperaturami, soncem in vlago. Neustrezno shranjevanje 

in uporaba izdelka lahko povzročita predčasno obrabo, ta pa lahko povzroči poškodbe. 

 

Napotki-sestava izdelka 

1. Pripravite čisto, ravno površino. 

2. Izdelek vzemite iz vrečke in ga popolnoma odvijte.  

3. Cev pritrdite na zračno črpalko. Drugi konec cevi priklopite na ventil. 

4. AirTrack napolnite s črpalko. Preverite, ali je tlak pravilen, tako da z roko preizkusite 

preprogo. 

5. Ko je preproga napolnjena in je tlak pravi, odklopite črpalko in zaprite ventil. 

6. Vaša preproga AirTrack je zdaj pripravljena za skakanje! Pravi tlak lahko dosežete z 

eksperimentiranjem in prilagajanjem ravni tlaka. 

 

Nega in shranjevanje 

Izdelek vedno hranite v čistem in suhem stanju na mestu z uravnavano temperaturo. 

POMEMBNO! Izdelek očistite le z vodo in nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil. Nato s 

čistilno krpo obrišite do suhega. 

1. Ko končate s skakanjem, očistite preprogo umazanije in pustite, da se posuši. 

2. V celoti izpraznite AirTrack. Podlogo po dolžini zložite na tretjine. 

3. Zloženo preprogo zavijte vase, začenši z nasprotne strani in ventila. 

4. Ko je preproga popolnoma valjana, zadnjič pritisnite ventil, da se omogoči izhod 

preostalega zraka. 

5. Vstavite kolesce AirTrack v nosilec nazaj. 

6. Shranjujte na suhem. 

AirTrack mora imeti dovolj zraka, da lahko uporabnik med skoki pade na tla. Najboljše možne 

izkušnje lahko dobite z eksperimentiranjem z različnimi stopnjami tlaka. OPOZORILO: 

NIKOLI NE POSTAVITE PREVELIKEGA TLAKA NA PODLAGO! 



Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki 

označuje material. 
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