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Van harte gefeliciteerd met de aankoop van de 12SPRINGS Airtrack. 

Lees voor gebruik aandachtig deze instructie en bewaar deze voor toekomstig gebruik. 
 

LET OP: DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED, HET IS EEN PROFESSIONEEL TRAININGSTOESTEL VOOR SPORT 

OEFENINGEN ONDER BEGELEIDING VAN GETRAINDE INSTRUCTEURS. 

 

 

 

Gebruik 

• Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar 

• Gebruik de Airtrack alleen onder toezicht 

• Leer nieuwe vaardigheden alleen aan onder begeleiding van ervaren instructeurs 

• Maximaal 1 persoon tegelijk op de Airtrack 

• Spring zo min mogelijk rondom de veiligheidsklep 

• Draag geen schoenen tijdens het gebruik om beschadiging te voorkomen  

• Advies is blote voeten of het gebruik van antislip sokken, te bestellen via www.12springstrampolines.nl 

• Voor zowel binnen- als buitengebruik 

• Gebruik de Airtrack niet wanneer deze is beschadigd 

Plaatsing  

• Zorg voor een schone en droge ondergrond en plaats bij voorkeur een antislip mat onder de Airtrack om 

verschuiven en/of lekkage te voorkomen 

• Zorg voor een obstakel vrije ruimte van minimaal 1,5 meter rondom de Airtrack 

• Zorg dat de Airtrack op een vlakke ondergrond, vrij van scherpe voorwerpen wordt geplaatst 

• Sleep niet met de Airtrack 

• Buiten gebruik van scherpe en hete voorwerpen houden 

Luchtdruk  

• Controleer voor gebruik van de Airtrack de luchtdruk, de Airtrack zal altijd vanuit zichzelf wat leeglopen 

waardoor regelmatig bijpompen noodzakelijk zal zijn 

• Zorg voor voldoende druk in de Airtrack om contact met de ondergrond te voorkomen. Bij gebruik door 

zwaardere personen zorg voor een hogere druk in de Airtrack 

• Door temperatuur invloed kan de druk in de Airtrack variëren. Zo zal de Airtrack zachter zijn bij koud weer en 

vanzelf weer hard worden bij het oplopen van de temperatuur 

 

HANDLEIDING 12SPRINGS AIRTRACK 

Veiligheid 
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Buitengebruik 

• De Airtrack kan buiten worden gebruikt. Berg de Airtrack na gebruik weer binnen op voor het behoud van de 

Airtrack  

• Controleer voor gebruik van de Airtrack de luchtdruk, de Airtrack zal altijd vanuit zichzelf wat leeglopen 

waardoor regelmatig bijpompen noodzakelijk zal zijn 

• Bij buitengebruik wordt een tussenlaag geadviseerd ter bescherming van de Airtrack 

• Gebruik de Airtrack niet in natte omstandigheden, voor gebruik het oppervlak goed droog maken 

• De Airtrack is 100% lucht- en waterdicht    

• Gebruik de Airtrack niet wanneer deze is beschadigd 

Opbergen 

• Berg de Airtrack alleen op als deze schoon en droog kan worden opgevouwen 

• Maak de Airtrack alleen schoon met lauw water en eventueel met natuurlijke zeep (bv. groene zeep) 

LET OP: Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen! 

Waarschuwingen 

• Let op, de Airtrack kan wegglijden bij gebruik, zeker met een gladde ondergrond. Dit kan leiden tot blessures 

• Gebruik de Airtrack niet in natte omstandigheden i.v.m. een hoog risico op uitglijden en/of lichamelijk letsel 

• De Airtrack voorkomt geen ongelukken 

• De Airtrack is geen landingsmat 

• Bij gebruik van dit product is de leverancier/importeur van dit product niet aansprakelijk te stellen in geval van 

blessures, blijvende schade of financiële schade  

 

 

 

 

De installatie van de Airtrack is eenvoudig en kost hooguit een paar minuten. Zorg dat je de veiligheidsinstructies 

hebt gelezen voor gebruik. Bij gebruik zorg voor een schone en vlakke ondergrond met eventuele plaatsing van 

een tussenlaag/antislip mat om verschuiven en/of beschadigingen te voorkomen. 

 

LET OP: BLAAS DE AIRTRACK NOOIT TE HARD OP! DE DRUK MOET ZO WORDEN GEKOZEN DAT DE GEBRUIKER 

IN GEEN GEVAL DE GROND ZAL RAKEN. 

Stap 1: Oppompen van de Airtrack 

• Zorg voor een schoon en vrij vloeroppervlak 

• Rol de Airtrack geheel uit 

• Draai de klepdop van de klep af 

• Zorg dat de klep in gesloten stand staat door deze een keer in te drukken, pin moet naar buiten staan anders 

loopt de Airtrack gelijk weer leeg 

• Koppel de elektrische pomp (blaaszijde) met de luchtklep in de Airtrack en vergrendel deze door deze een 

kwartslag vast te verdraaien 

• Pomp nu de Airtrack op tot de gewenste druk, deze is te meten door met uw handen op de Airtrack te duwen 

Installatie 
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• Zet nu de pomp uit en ontkoppel de slang door deze een kwartslag los te draaien, de pin van de klep zou nog 

steeds in de buitenste positie moeten staan en dus niet mogen lekken. Is dit niet het geval druk de pin nogmaals 

in om deze te vergrendelen 

• Draai de klepdop terug op zijn plaats 

• De Airtrack is nu klaar voor gebruik 

Stap 2: Opbergen van de Airtrack 

• Draai de klepdop van de klep af 

• Open de klep en druk de pin 1x in, de Airtrack zal nu leeglopen 

• Koppel de elektrische pomp (zuigzijde) met de luchtklep in de Airtrack en vergrendel deze door deze een 

kwartslag vast te verdraaien 

• Pomp de Airtrack leeg totdat alle lucht uit de Airtrack is verdwenen 

• Zet nu de pomp uit en ontkoppel de slang door deze een kwartslag los te draaien 

• Zorg dat de Airtrack droog en schoon is en vouw en rol deze op tot een klein pakket  

• Berg deze op in de meegeleverde tas of doos op een droge locatie 

Onderhoud 

• Wanneer de Airtrack snel leegloopt kan het zijn dat er lekkage via de klep plaatsvindt. In dat geval kan de klep 

worden aangedraaid met de meegeleverde sleutel 

 

 

 

 

• In geval van lekkage van de Airtrack zelf is deze te repareren met het meegeleverde materiaal en met bij 

voorkeur PVC lijm. Maak voor het lijmen het lek rondom de Airtrack goed vetvrij met behulp van een 

ontvettingsmiddel.  

Garantie 

• Op de Airtrack en elektrische pomp zit 1 jaar garantie op productiefouten, beschadigingen door gebruik vallen 

buiten de garantie. 
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