
NÁVOD K OBSLUZE

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny.  Pozorně si tento návod přečtěte! 
Ponechejte si jej pro případné pozdější použití.  Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Varování!
V rámci zajištění Vaší bezpečnosti a ochrany výrobku doporučujeme přečíst si celý manuál. Při nedodržení uvede-
ných instrukcí, varování a upozornění může, dojít k materiálním škodám nebo vážným či smrtelným úrazům.

LAGRADA AIRTRACK

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

• Produkt používejte pouze v místech a v podmínkách, které jsou zde určeny.
• Výrobek nesmí být používán pod vlivem alkoholu, drog či léků.
• Nikdy nenechávejte děti používat airtrack bez odborného dozoru!
• Při používání výrobku musí být přítomna dozorující osoba, tuto osobu vždy před používáním řádně pouč-

te a informujte o předpokládaném způsobu používání.
• Pamatujte na možné škodlivé účinky kapalin, jako například kyseliny z baterií, oleje a benzínu. Tyto kapa-

liny mohou výrobek nenávratně poškodit.
• Výrobek nafoukněte v souladu s doporučeným nominálním tlakem uvedeným na výrobku. Pokud hodno-

tu tlaku nedodržíte, způsobíte přefouknutí nebo destrukci.
• Nejprve se naučte, jak se má s tímto výrobkem správně zacházet. Pokud je to potřeba, zajistěte si kurz, 

nebo školení v oblasti Vašeho bydliště.
• Neprovádějte do konstrukce výrobku žádné zásahy, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.
• Airtrack instalujte jen za pomoci kvalifikovaného instruktora.
• Používejte airtrack jen pod dozorem kvalifikovaného dozoru, který je odpovědný za bezpečné použití.
• 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 nebo přistávání v těsné blízkosti ventilu. Doporučená bezpečná vzdálenost je 20cm 

od ventilu.
• Ujistěte se, že je airtrack dostatečně nafouknutý.
• Nepoužívejte airtrack bez dopadových žíněnek umístěných po celém obvodu airtracku.
• Povrch, na kterém je airtrack položen musí být čistý, suchý, rovný a bez okolních překážek. Povrch nesmí 

být hrubý či s ostrými předměty, aby airtrack nepoškodil.
• Vždy umístěte airtrack na místo, na kterém ho budete používat.
• Při přenášení airtrack netahejte. Zvedněte jej za úchytky po obou stranách. Vyhnete se tak případnému 

prodření a úniku vzduchu.
• Nepoužívejte airtrack během deště. Během nafukování by mohlo dojít k usmrcení bleskem nebo úrazu 

na kluzkém povrchu.
• Nepoužívejte airtrack ve vlhkém prostředí.
• Nevystavujte airtrack vysokým teplotám a dlouhému slunečnímu záření. V případě používání na slunci 

pravidelně airtarck otáčejte, aby nedošlo k jeho poškození.
• Při instalaci airtracku ve venkovních prostorách nebo hrubém povrchu použijte pod airtrack podložku 

aby nedošlo k jeho poškození.
• Čištění používejte pomocí vody a mýdla. Nepoužívejte chemická čistidla a abrazivní prostředky.
• Nenechávejte airtrack dlouhodobě nafouknutý. Pro delší výdrž materiálu doporučujeme po každém po-

užívání airtrack částečně vyfouknout a uvolnit tlak.
• Nikdy nepoužívejte airtrack pokud je poškozený.
• Neskladujte airtrack plně vysátý déle než 6 měsíců v kuse, v překladných místech je materiál více namá-

hán a může dojít k poškození a následnému úniku vzduchu.
• Airtrack není navržen jako dopadová plocha.
• Nepoužívejte airtrack jako vodní plavidlo!
• Vyvarujte se kontaktu s ohněm nebo jiným zdrojem tepla.
• Airtrack není produkt určený k záchraně života.
• Nepoužívejte jiné než originální vybavení.



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K PUMPĚ

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA A DOPORUČENÍ. VYHNETE SE TAK ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROU-
DEM, POPÁLENÍ, OSTATNÍM ZRANĚNÍM A POŠKOZENÍM VLASTNÍHO MAJETKU.

• Přívodní proud musí být AC 220V-240V; 50Hz.
• Tato pumpa je určena pouze pro nafukování a vyfukování velkoobjemových produktů (rafty, airtracky, paddleboardy).
• Zabraňte kontaktu dětí se vzduchem vycházejícím z výdechů pumpy.
• Nepřekrývejte pumpu žádným předmětem po celou dobu používání.
• Používejte vždy vhodný adaptér pro nafukování.
• Používání pumpy je dovoleno jen dospělým osobám.
• Pumpu používejte pouze ve vnitřních prostorách.
• Nikdy neponechávejte pumpu bez dozoru pod je zapojená do sítě.
• Zapojovací kabely smí být nahrazeny pouze kvalifikovaným elektrikářem.
• Tento přístroj může být ovládán dětmi od 8 let a osobami s tělesným a duševním postižením výhradně pod dohledem 

zkušených osob, anebo pokud jsou poučeni o funkci, riziku a následcích tohoto přístroje.
• Děti si nesmějí s pumpou hrát. Čištění nebo opravy nesmějí být prováděny dětmi. 
• Nikdy se nedívejte do vstupu a výstupu z pumpy přímo okem v případě, že je pumpa zapojená a může být spuštěna.
• Nepracujte s pumpou déle jak 30 minut. Delší doba používání může způsobit nenávratné poškození.

Obsah balení:

Popis dílu Počet kusů

Airtrack 1ks

Pumpa 1ks

Hadice pumpy s koncovkami 1ks

Návod 1ks

Opravárenská sada 1ks

Taška na odnos a uskladnění 1ks

Manometr 1ks

Údržba a skladování

Pro zachování vlastností a barev materiálu použitého na výrobu aitracku je potřeba se vyvarovat skladování v místech, kde bude vystaven povětrnostním 
vlivům, či přímému slunečnímu záření.
• Před uskladněním airtrack omyjte, vysušte a ověřte, zda není poškozený.
• K čištění nepoužívejte abrazivní chemické prostředky. Většinu nečistot lze omýt pomocín mýdlového roztoku a jemné mikroutěrky.
• Airtrack vyfoukněte uvolněním víčka ventilu a pootočením ventilku. Nebo připojením pumpy do otvoru „deflate“ vyfukování, a zapojením do ventilu.
• Po vypuštění veškerého vzduchu ventilek ponechte otevřený. Složte od vzdálenějšího konce k ventilu.
• Výrobek skladujte v čistém a suchém prostředí, mimo dosah dětí.
• Airtrack je dobré skladovat ve vyfouknutém stavu v přiloženém batohu, který nedoporučujeme dlouhodobě zavěšovat.

Příprava Airtracku k použití:

1) Vybalte obsah balení, airtrack rozložte na rovnou plochu a ujistěte se, že nemůže při nafukování nic poškodit tělo výrobku.
2) Pokud používáte airtrack poprvé, nebo po dlouhé době, zkontrolujte vzduchový ventil a utáhněte jej přiloženým klíčem. Během používání není možné 

ventil jakkoliv upravovat.
3) Ujistěte se, že pružinový ventilek není ve stisknuté poloze, kdy nezabraňuje zpětnému vyfukování. V takovém případě ventilek stiskněte a mírně poo-

točte, tím ventilek uvolníte.
4) Připojte hadici pumpy do otvoru „inflate“ (nafukování) a vyberte vhodný konektor na druhou stranu hadice, ten zasuňte a zaaretujte pootočením ve 

směru drážek na koncovce hadice.
5) Připojte pumpu k ventilu.
6) Zapněte pumpu, průběžně pohmatem kontrolujte stav nafouknutí. Nevystavujte pumpu přímému slunečnímu záření a nepoužívejte pumpu déle než 

15 minut.
 Upozornění! Dejte pozor, aby pumpa nenasála písek či jiné nečistoty.
7) Doporučený nominální tlak plného nafouknutí je 3 – 5 PSI (0,2-0,35 Bar). Tlak je vhodné individuálně otestovat přejitím po celé délce airtracku, vhodně 

nafouknutý airtrack se při normální chůzi nepropadá a při nadskočení mírně odpruží dopad.
8) Vypněte pumpu a odpojte ji od ventilu, ventil zakryjte krytkou.
9) Před každným použitím zkontrolujte, zda je airtrack řádně nafouknutý. Doporučený tlak je 3 – 5 PSI ( 0,20-0,35 bar).



Únik vzduchu
Pokud detekujete ztrátu tlaku v airtracku, která není zapříčiněná výraznou změnou teploty, je potřeba zkontrolovat zda se na těle neobjevují trhliny. Pak-
liže ne, zkontrolujte stav a dotažení ventilu. Ten lze dotáhnout klíčem obsaženým v opravárenské sadě. Pokud bude vzduch i nadále přes ventil unikat je 
potřeba ventil vyměnit. V případě potřeby nového ventilu kontaktujete Vašeho prodejce.

Oprava trhliny
Pokud ventil je v pořádku a objevíte trhlinu v těle airtracku opravte permanentně tuto trhlinu pomocí přiložené opravárenské sady.
1) Očistěte prostor trhliny mýdlovým roztokem a osušte
2) Odstřihněte ze záplaty oválný tvar tak aby přesahoval poškozenou část alespoň o 1,5 cm. (záplata nikdy nesmí být hranatého tvaru)
3) Naneste vrstvu lepidla na poškozenou oblast a spodní stranu záplaty. Nepoužívejte příliš velkou vrstvu lepidla, ta snižuje účinnost opravy.
4) Počkejte 2-5 minut až lepidlo na obou částech bude lepkavé a poté přiložte záplatu na poškozené místo.
5) Zatižte záplatu závažím o hmotnosti 5-10kg na dobu minimálně 12 hodin. 
Pakliže se jedná o trhlinu o velikosti do 2mm je možné tuto trhlinu pouze zalepit přiloženým lepidlem bez použití záplaty.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
• Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny do-

klady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován 
při uplatňování záručních nároků.

• Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR.
• Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo 

vadou materiálu ovlivňující jejich funkčnost.
• Kupující je povinen po zakoupení airtracku zkontrolovat, zda není poru-

šen transportní obal nebo poškozena jiná část. V případě, že dojde ke 
zjištění vady, tak neprodleně o této skutečnosti informujte prodejce.

• Vykazuje-li airtrack zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, 
a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží bez odkladu 
reklamovat.

• Při zjištění závady na jednotlivých částech airtracku reklamujte pouze 
vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
• Opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používá-

ní, příp. nesprávného uskladnění.
• Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání.
• Vady způsobené mechanickým poškozením.
• Vady způsobené vlivem živelných sil.
• Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhod-

ných čistících pomůcek.
• Přirozenou ztrátu stálobarevnosti s ohledem na působení slunečního 

záření.
• Používáním výrobku pro jiné než rekreační účely

Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek a věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výro-
bek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

• Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu 
vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. 

• Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
• Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
• Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí 

maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.
Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na 
závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je 
závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou 
událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených oso-
bami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. 

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je: 
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
 tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz

www.eva.cz

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s 
komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní pro-
středí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného mís-
ta, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na internetových stránkách www.ecobat.cz (likvidace baterií) 
a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)



Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika. www.eva.cz


