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Gratulerer med ditt nye AirTrack produkt!
Takk for at du har kjøpt et av våre AirTrack Factory produkter!

Denne manualen beskriver hvordan produktene skal brukes og behandles slik at du får 
mest mulig glede, nytte og moro fra din nye AirTrack! Les veiledningen nøye igjennom 

og ikke nøl med å ta kontakt med oss om det skulle være noen spørsmål! 

Train safe, have fun and level up!
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S I K K E R H E T S R E G L E R  F O R  A I R T R A C K

Tykkelsen på din AirTrack sier noe om hvordan produktet ditt kan brukes. De fleste AirTrack modulene 
som er beregnet på hjemmebruk er 10 cm tykke. (Gjelder AirFloors, AirBeams og AirBoards.) Når 
enhetene er 10 cm tykke, må trykket i modulene være så høyt som mulig for å unngå å treffe gulvet 
når man hopper på de.
Vår tabell for anbefalt trykk i forhold til kroppsvekt (men det er opp til hver enkelt hva de foretrekker):

Hvor mye sprett du får med ditt AirTrack produkt avhenger helt av hvor mye trykk du har i den. Om 
AirTrack modulen er fylt opp til høyeste nivå, kan overflaten føles ut som et gulv, noe som er nyttig 
for konkurransetrening. Er AirTracken blåst opp til standardnivå er den ideell til lavterskel trening 
samt til middels avansert trening. Blåst opp til et minimumsnivå er den god til lek og fritidsaktiviteter.

OBS! Det er umulig å blåse opp en AirTrack og å lage for høyt trykk i AirTracken med de pumpene som 
AirTrack har og som hører til enheten. For å unngå skader og å ødelegge AirTracken anbefaler vi at du kun 
bruker pumpen som hører til AirTracken for å blåse den opp.

S I K K E R H E T S I N S T R U K S E R

Disse instruksene gjelder for alle oppblåsbare enheter fra AirTrack Factory uavhengig av om de er til privat 
bruk eller profesjonell bruk.
 
Viktig:: Dette produktet er ikke en leke. Dette er et profesjonelt treningsverktøy for turnere, cheerleadere, 
Tricking, Akrobatikk, Parkour og kampsport for å nevne noen. Bruk AirTrack produktene slik de er ment å 
skulle brukes!

Merk

• AirTrackproduktet egner seg ikke for barn under    
   5 år.
• AirTrackproduktet må ikke brukes av mer enn en  
   person om gangen.
• Ikke hopp på AirtTrackproduktet med sko, det kan  
   skade overflaten.
• Ikke hopp eller land i nærheten av luftventilen på  
   AirTrackproduktet.
• Få grundig veiledning fra en kyndig instruktør før  
   du bruker AirTrackproduktet.
• AirTrackproduktet  må kun brukes under  
   veiledning fra trente og kvalifiserte instruktører. 
• Bruk AirTrackproduktet kun med trente spottere  
   og egnede produkter.
• Følg et progressivt læringsprogram, sørg for at du  
   behersker grunnleggende ferdigheter før du   
   prøver deg på mere avanserte øvelser.

Sette opp AirTracken:

• Ikke ha skarpe gjenstander i nærheten av  
   AirTrackproduktet.
• Aldri plasser AirTrack produktet i nærheten av  
   hindringer av noe slag, det være seg lavt tak, trær  
   eller kraftlinjer. Plasser heller aldri AirTracken i  
   en skråning som skråner mer enn 5%
• Området som AirTrack produktet skal stå på må  
   være rent, tørt, flatt og fritt for hindringer og  
   vegger man kan hoppe inn i ved et uhell.
• Sett alltid opp AirTrack produktet i omgivelsene  
   den skal brukes i, ikke dra eller kast den. Løft den  
   i håndtakene og unngå at den skraper mot noe.
• Ikke bruke AirTrackproduktet i fuktige omgivelser  
   på grunn av fare for støt og elektrisk sjokk.

Trykk:

• Ikke bruk en kompressor, bruk bare godkjent  
   pumpe som er beregnet på ditt AirTrackprodukt. 
• Sjekk trykket i Airtrackproduktet før du går i gang  
   med treningen.
• Sørg for at AirTrack produktet har nok lufttrykk 

   for å unngå at den flater ut. Se tabellen vår for 
   anbefalt lufttrykk. 
• AirTrackproduktet må kun brukes når alle harde 
   overflater er dekket med matter.

Utendørs

• Når du setter opp en AirTrack utendørs, ha en  
   presenning under for å unngå å skade  
   AirTracken. 
• Ikke utsett AirTracken for varme og stekende sol.
• Aldri la en Airtrack være ute uten tilsyn og hold  
   lufttrykket under max nivå i henhold til tabellen.•   
• Ikke bruk AirTrack i regn eller på snø. Blir  
   produktet vått kan du få elektrisk sjokk når du   
   blåser den opp med en elektrisk pumpe.  
   Overflaten vil også kunne bli glatt og forårsake      
   skade. 
• AirTracken er ikke et livreddende hjelpemiddel  
   eller en flyteleke.

Vedlikehold

• Tørk av AirTracken om den er møkkete eller våt.  
   Aldri transporter eller lagre AirTrack produktet 
   om den er fuktig eller møkkete.
• AirTracken kan vaskes med vann og mild såpe, 
   ikke bruk sterke vaskemidler. 
• Ikke bruk AirTracken om den er ødelagt, lekker 
   eller når deler er slitt eller mangler. 

Advarsel

• Vær obs på at AirTracken ikke er en 
   landingsmatte.
• AirTrackene kan flytte på seg under bruk, dette 
   kan forårsake skade. 
• Alle aktiviteter som innebærer høyde, bevegelse  
   og rotering (generell luftakrobatikk) kan resultere 
   i seriøs skade, lammelser eller død. 
• Alle som bruker en AirTrack må ta innover seg at  
   det er en risikofaktor ved å bruke AirTrack. 
• Ekstra sikkerhetsmatter eliminerer ikke risikoen  
   for skader og du må være obs slik at produktet  
   brukes i henhold til retningslinjene.

Kroppsvekt  10 cm tykk     20 cm tykk (P2)           30 cm tykk (P3)

20 - 30 kilo  70 - 80 mbar    40 - 50 mbar            30 - 40 mbar

30 - 60 kilo  70 - 100 mbar    40 - 60 mbar            40 - 60 mbar

60 - 90 kilo  100 - 140 mbar    60 - 70 mbar            60 - 70 mbar

90+ kilo   150 mbar    75 mbar            75 mbar
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S E T T E  O P P  A I R T R A C K E N

S T E P  B Y  S T E P  S E T - U P

Gratulerer med ditt nye AirTrack produkt! 

Å sette den opp og komme i gang er enklere enn du tror.
Sørg for at du finner en ledig og stor nok plass uten skarpe gjenstander, eller vegger som kan ødelegge 
AirTracken. Om du setter opp AirTracken utendørs, sørg for at du har et passende underlag under 
AirTracken.

Ikke bruk en kompressor for å blåse opp AirTracken. Du må kun bruke godkjente pumper fra 
AirTrackFactory. 

  Hikoki pumpe          OV10 pumpe   Fotpumpe

Trykk  Lav (0-90mbar)                Høy (0-250 mbar)   Høy (0-300 mbar)

Fart  Kjapt å blåse opp.         Middels rask å blåse opp.  Ikke så rask å blåse opp

Størrelse Medium/store AirTrack produkter       Små/medium AirTrack produkter Små AirTrack produkter

Ventil  Svarte og grå ventiler          Grå ventiler    Grå ventiler

! Les sikkerhetsreglene før du setter opp AirTracken.

1. Forbered en ren, stor flate som passer for AirTrackproduktet, ta AirTracken ut av bagen og sørg for  
 at den er rullet ut langt nok slik ventilen blir synlig. 

2. OV10 blåser/fotpumpe Pass på at adapteren sitter godt nok på slangen og at blåseren eller 
 fotpumpen er stilt inn på å blåse. 

 Hikoki pumpe Fest den sylinderformede adapteren for den sorte ventilen og den gråfargede 
 koneformede adapteren for den grå ventilen.   

 Blåser du opp AirTracken via den grå ventilen? Pass på at taggen på innsiden er ute!

3. Blås opp AirTracken til den får fasongen den skal ha. Sjekk trykket underveis ved å teste overflaten 
 med hånda eller bruk et manometer. 

4. Skru av og koble fra pumpen.

5. Bruker du den svarte ventilen til å blåse opp AirTracken? Pass på at du ikke ødelegger hetten eller 
 plasttråden den henger i ved å tvinge den på ventilen. Bruka hånda til å blokkere luften før du 
 lukker ventilen.   

 Bruker du den grå ventilen? Pass på at taggen inne i ventilen er ute og at den ikke lekker luft!

6. Bruk Hikoki koneformede adapter eller en OV10 pumpe på de grå ventilene for å finjustere trykket. 
 Et manometer vil være til god hjelp med å finne det perfekte trykket.

7. Sjekk trykket i AirTracken før hver trening! Entev ved hjelp av et manometer eller ved at du hopper 
 på AirTracken for å sjekke om produktet har nok luft. Om du kan kjenne gulvet gjennom AirTracken, 
 er ikke AirTracken klar til bruk.

8.  Når alt er klart for trening eller moro: Kos deg og ha det gøy!

optional
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H V O R D A N  P A K K E R  J E G  N E D  M I T T 
N Y E  A I R T R A C K  P R O D U K T ?

1. Åpne alle ventilene på AirTracken for å slippe ut luften. Begynn å brette inn sidene eller rulle den 
 sammen for å presse ut luften. Bruk pumpen for å tømme den for luft raskere!

2. Når det meste av luften er presset ut, brett fold inn hver side av AirTracken og sørg for at bredden 
 passer med målene på oppbevaringsbagen. De svarte ventilene må ikke havne ovenfor hverandre.

3. Rull AirTrackproduktet sammen mot ventilene slik at de forblir åpne så lenge som mulig. Jo tettere 
 du klarer å rulle AirTracken sammen, jo enklere er det å transportere den!

4. Etter at AirTracken er rullet sammen, LUKK VENTILENE! Dette hindrer hetten til ventilen fra å ødelegge 
 ventilens feste. Bruk den svarte stroppen som et belte for å holde AirTracken sammen. 

5. Når AirTracken er rullet sammen, plasser oppbevaringsbagen over AirTracken, vipp bagen (med 
 AirTracken inni) slik at åpningen på bagen er opp. Lukk borrelåsstroppene først, deretter de andre 
 flikene og stram til med stroppene.

Først må du sørge for at matten er ren og tørr før du pakker den vekk til neste gang.

Du kan tømme AirTracken raskere ved å suge ut den resterende luften med pumpen. Da kobler du bare 
pumpens slange til den munningen som trekker ut luft og kobler den til AirTracken som om du skulle 
blåse den opp. 

Airtracken skal passe inn i bagen sin, så ha bagen i nærheten når du begynner å rulle den sammen slik 
at du ikke bretter den for bredt.

Når AirTracken er ferdig brettet, pass på at ikke de svarte ventilene havner på topp av hverandre. Om 
de blir liggende å presse oppå hverandre kan ventilene skades og AirTracken kan begynne å lekke. 

S L I K  G J Ø R  D U

Valve Valve
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RIKTIG FEIL

V A N L I G E  U T F O R D R I N G E R  M E D 
A I R T R A C K !

Hjelp! AirTracken min lekker!
Grå ventil: Taggen inne i den grå ventilen blir ofte stående åpen når hetta er skrudd på (taggen er 
dyttet inn) og da lekker ventilen. Sørg for at ventilen er låst ved å dra den grå taggen ut før ventilen 
lukkes og hetta skrus på. 

Svart ventil: De svarte ventilene har en gummiert pakning rundt pluggen som skrus i åpningen av 
AirTracken og som hindrer luften i å lekke og presse. Ligger ikke denne pakningen riktig når pluggen 
skrus kan den skades. Kontakt oss om du trenger en ny pakning!

Før du stenger den svarte ventilen, sjekk at pakningen sitter riktig! Opplever du fortsatt lekkasje av 
luft med AirTracken din? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre!

Får du ikke plass til AirTrack produktet i bagen? 
Når du ruller opp en AirBeam, pass på at du har midtlinjen ned mot gulvet! 

Vi anbefaler at du bruker pumpen for å få siste rest med luft ut av AirTracken. Kobl pumpens slange 
til den munningen som trekker ut luft og kobler den til AirTracken for å trekke ut luften.

Når jeg tar vekk pumpen fra den grå ventilen, forsvinner all luften!
Sørg for at taggen inne i ventilen er lukket før du kobler til pumpen! (Taggen skal være ute når den er 
lukket) Dytt bare taggen inn når du skal tømme den for luft eller justere lufttrykket.

VENTIL LUKKET: TAGGEN 
ER UTE

VENTIL ÅPEN: TAGGEN ER 
INNE
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F . A . Q .

Hvor lang tid tar det å blåse opp en AirTrack?

Store AirTrack produkter: De fleste AirTrack produktene kan blåses opp i løpet av 4 minutter med være 
våre kraftige pumper.  En 12 x 2 m AirTrack P2 blåses opp på 2,5 minutt med en Hikoki pumpe.  

Små AirTrack produkter/hjemmeproduktene: Bruker du fotpumpen, kan de mindre enhetene blåses 
opp på få minutter. Om du ønsker at det skal gå superraskt, anbefaler vi OV10 pumpen! 

Kan du ødelegge AirTrack produktene ved å blåse de opp for mye?

Nei. Det ekstreme trykket som skal til for å ødelegge AirTrack produktene klarer du ikke å få til når du 
bruker våre pumper som er beregnet på AirTrack enhetene.  Ikke bruk pumper eller kompressorer 
som ikke er AirTrack kompatible. 

Det er gått 24 timer siden jeg blåste den opp og nå har AirTracken mistet luft!

AirTrackene er ikke laget for å holde på luften over natta. Temperaturforskjell og værforhold virker 
inn på trykket inne i AirTracken. Sørg for at luftmengden er slik du ønsker den før hver trening.

Hva er forventet levetid på AirTrack produktene?

Dette kommer seg an på bruken av produktene og hvor ofte og hardt de brukes. At de varer i mer 
enn 7 år er ikke unormalt.

Hva er garantien på produktene?

Det er to års garanti på AirTrack produktene våre. Vår aller nyeste generasjon med produkter mener 
vi er så gode at der har vi utvidet garantien og satt den til fem år. Er du usikker hvilken type du har 
eller hvordan en garantisak skal fremmes, ta kontakt med oss. 

Hva kan gjøres når AirTracken lekker luft?

Det første du må gjøre er å sjekke om ventilene er lukket. Om en av ventilene er lekk, ta kontakt!
Har AirTracken blitt punktert eller sprukket I en søm kan du ta kontakt med oss. Du trenger ikke å 
sende inn AirTracken til reparasjon, men vi sender deg et reparasjonssett og bistår deg over telefon.

K O N T A K T

Er det problemer som du ikke finner svar på i denne brosjyren? Ta kontakt med oss:

Klubben AS
Epost: Info@klubben.no
Tlf: 62 95 06 10 
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