
NADMUCHIWANA MATA GIMNASTYCZNA GYM TRACK
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za okazanie zaufania i zakup tego produktu. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Przekazując 
ten produkt innej osobie, należy przekazać jej również instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej 
skorzystać w przyszłości.

DANE TECHNICZNE:
Nośność – w zależności od wymiarów:
- 300x100x10 cm – 500 kg
- 400x100x10 cm – 650 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
• Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zdjąć całą biżuterię i odłożyć ostre przedmioty.
• Należy założyć odpowiedni strój sportowy.
• Nie wolno ingerować w konstrukcję produktu.
• Należy rozkładać w bezpiecznej odległości od źródeł ognia i gorąca.
• Przeznaczone do użytku w pomieszczeniach.
• Rozkładając na wolnym powietrzu należy użyć odpowiedniej podkładki.
• Produkt należy eksploatować i przechowywać wyłącznie w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach.
• Nie wystawiać na długie działanie promieni słonecznych.
• Rozkładać na płaskiej, suchej, czystej o trwałej powierzchni bez ostrych przedmiotów.

MONTAŻ:
• Sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Do otwierania pudełka nie używaj ostrych przedmiotów.

• Wyjmij matę z opakowania i poluzuj pasek.

•  Rozwiń matę całkowicie i ułóż na płaskiej powierzchni. 
Rozkładając matę na wolnym powietrzu umieść pod nią odpowiednią,  
dostatecznie wytrzymałą ochronną podkładkę, aby zapobiedz jej uszkodzeniu.

• Otwórz zawór przekręcając nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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• Naciśnij zawór i obróć o 45º w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

•Podłącz do zaworu wąż pompy dostarczanej z produktem i napompuj do odpowiedniego 
poziomu ciśnienia. Jeśli z zaworu wydobywa się powietrze, dokręć go za pomocą 
załączonego klucza 
zaworu.

• Jeśli materac jest nadmiernie napompowany naciśnij środek zaworu i odpuść trochę powietrza.

• Po odłączeniu węża zamknij zawór pokrywką.
 
 

NIE NALEŻY NADMIERNIE NADMUCHIWAĆ produktu. Ciśnienie wewnątrz produktu nie może przekroczyć 12 PSI (0,75 
bar). Prawidłowo napompowany produkt rozpoznasz po tym, ze wszystkie komory są całkowicie wypełnione powietrzem 
a po naciśnięciu na materac poczujesz opór. Matę napompuj do poziomu odpowiedniego dla masy ćwiczącego i rodzaju 
ćwiczeń, które będą na niej wykonywane. Minimalny poziom nadmuchania rozpoznasz po tym, że skacząc na materac nie 
dotykasz podłoża, na którym jest rozłożony. Napompowany produkt nie powinien być umieszczony w bezpośrednim słońcu. 
Promienie słoneczne oświetlające produkt zwiększają ciśnienie w jego wnętrzu i może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 
Nie wolno używać innych niż oryginalne akcesoriów do pompowania i mierzenia ciśnienia.
Poniższe zalecane wartości ciśnienia są wyłącznie orientacyjne. Optymalne ciśnienie zależy od możliwości użytkownika i 
specyfiki wykonywanych ćwiczeń.
Pamiętaj o tym, że nie jest niczym nadzwyczajnym 
codzienne dopompowywanie maty. Ze względu 
na wahania temperatury oraz niewielką ucieczkę 
powietrza przez pory materiału.

ZALECANE WARTOŚCI CIŚNIENIA

Wiek 10 cm WARTOŚĆ W PSI

3 - 10 let 70 - 90 mbar 1 PSI - 1,3 PSI

11 - 16 let 90 - 120 mbar 1,3 PSI - 1,8 PSI

17 let + 120 - 200 mbar 1,8 PSI -  2,9 PSI

DEMONTAŻ:
• Naciśnij na środek zaworu i pozwól, żeby powietrze samoczynnie opuściło matę.
• Pozostałe powietrze odprowadź z maty rolując ją.
• Im dokładniej (mocniej) zrolujesz produkt, tym mniej miejsca będzie zajmował i będzie go łatwiej przenosić.

• Zwiąż matę paskiem, aby nie doszło do jej rozwinięcia i włóż ją do opakowania ochronnego.
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CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I DROBNE NAPRAWY:
• Po zakończeniu ćwiczeń zmyj z maty pot i zabrudzenia ciepłą wodą z delikatnym detergentem.
• Matę należy przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Należy chronić produkt przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
• Na przedarcia mniejsze niż 10 cm można użyć łatki i kleju (ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIU).
• Z produktem dostarczany jest również klucz do zaworu dla jego odpowiedniego uszczelnienia. 

GWARANCJA
Gwarancja nie obejmuje:
•  naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
• czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów 
zużywających się podczas normalnego użytkowania),
• usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.),
• uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
• uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z 
instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania 
nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
• uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z 
innym produktem.
• należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu. 
 
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych 
zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości 
w zależności od modelu produktu.

SERWIS
Jeśli stwierdzisz jakikolwiek problem związany z urządzeniem, skontaktuj się ze sprzedawcą, który zapewni pomoc 
autoryzowanego serwisu. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki konserwacji lub napraw 
wykonywanych przez osoby nieuprawnione. Użytkownik nie powinien wykonywać żadnych czynności naprawczych 
urządzenia lub jego akcesoriów. Naprawę należy zlecić sprzedawcy. Ingerencja w urządzenie przez osoby nieuprawnione 
skutkuje utratą gwarancji. Każdy produkt w procesie produkcji przeszedł systematyczną weryfikację. Działanie jest stabilne 
i nie ma potrzeby wykonywania kalibracji ani walidacji. Jeśli produkt nie osiąga oczekiwanej wydajności, a podstawowe 
funkcje tracą stabilność podczas normalnego użytkowania, należy skontaktować się ze sprzedawcą. 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ 
nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami 
krajowymi.


