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Airtrack, Airblock, Airboard, AirRoller, Airspot,inline mat 

MASTERJUMP  

Uživatelský manuál 
Tento manuál poskytuje kompletní informace k výrobku a pokyny k použití. 

Před prvním použitím si důkladně prostudujte bezpečnostní informace a pokyny. 

 
VAROVÁNÍ! 
Jakákoli činnost zahrnující pohyb, rotaci nebo skoky, vytváří možnost vážného zranění, včetně možnosti ochrnutí a dokonce 
smrti při dopadu nebo pádu na hlavu, krk nebo jiné části těla. Tento výrobek toto nebezpečí zcela nevylučuje. Stále 
riskujete vážné zranění při používání tohoto výrobku. Osoby používající tento výrobek by měli znát osobní omezení před 
použitím. Pokud si nejste jisti, obraťte se na školeného kvalifikovaného instruktora. Riziko můžete eliminovat dodržováním 
následujících pravidel:  
1) výrobek používejte pouze na pevném podkladu, který je zcela obklopen vhodnými žíněnkami.  
2) výrobek používejte pouze pod dohledem školených a kvalifikovaných instruktorů.  
3) Ujistěte se, že povrch  je suchý a výrobek je před použitím v dobrém stavu.  
4) Pravidelně kontrolujte tlak, abyste zajistili trvalý správný tlak. Mějte na paměti, že změna vnější teploty ovlivní vnitřní 
tlak-zkontrolujte tlak se změnou vnější teploty.  
5) Nenechávejte výrobek částečně nafouknutý v místě, kde by se mohl být použit bez dozoru.  
6) Tento výrobek se může během používání hýbat. Před použitím vždy zkontrolujte správné umístění produktu. 
•  VÝROBEK POUŽÍVEJTE POUZE KE ZPŮSOBU JEMU URČENÉMU. 
•  Aby nedošlo k poškození povrchu výrobku, používejte bez obuvi. 
•  Výrobek nepokládejte přes stromy, dráty elektrického vedení a na jakékoliv vyvýšení větší než 5%. 
•  Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty. 
•  Vyhněte se skákání nebo přistávání 20 cm a méně od ventilu. 
•  Ujistěte se, že je výrobek dostatečně nafouknutý. 
•  Výrobek nepoužívejte bez dopadových žíněnek. Z důvodu bezpečnosti umístěte žíněnky i po obou bočních stranách.  
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•  Výrobek umístěte na čistý, rovný a plochý povrch. Z okolí odstraňte jakékoliv předměty či překážky. 
•  Výrobek umístěte na místo, na kterém ho budete používat. Při přemisťování ho netahejte po zemi. Výrobek zvedněte za 
postranní úchyty a přemístěte (pokud je má). 
•  Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí. 
•  Nepoužívejte za deště. Při nafukování za deštivého počasí může dojít k usmrcení po zásahu bleskem. Dále hrozí riziko 
úrazu na kluzkém povrchu. 
•  Pokud se rozhodnete výrobek umístit do venkovních prostor, pod výrobek umístěte ochrannou plachtu, abyste snížili 
riziko poškození výrobku. 
•  Mokrý či vlhký výrobek nebalte, neskladujte a nepřevážejte. 
•  Výrobek očistěte pomocí vody a mýdla. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. 
•  Nepoužívejte v případě, že dojde k poškození výrobku. 
•  Nikdy nenechávejte dlouhodobě bez dozoru.  
•  Výrobek nebyl navržen jako dopadová plocha. 
• Maximální nosnost:  

- airtrack 300 kg (ve vodě 120 kg) 
- airroller 100 kg 
- airblock, airboard, airspot, incline mat 150 kg 

Informace k používání 
Před použitím si prosím důkladně prostudujte informace k používání.  

1. Vyjměte výrobek z obalu a celý ho rozložte. 
 Zvolte vhodné místo pro nafouknutí výrobku. Ujistěte se, že je místo dostatečně prostorné a že se v okolí nenachází žádné 
ostré předměty, které by mohly výrobek poškodit. Při umístění ve venkovních prostorách použijte ochrannou plachtu.  
2. Použití ventilu 
Při nafukování a vyfukování postupujte dle následujících pokynů. 
Ventil se nachází na boční straně výrobku. Abyste mohli ventil po nafouknutí uzavřít, ujistěte se, že je bezpečnostní čep v 
„UP“ poloze – vrchní poloha. Pokud je v poloze „DOWN“ – spodní poloha, stlačte ho do „UP“ polohy. 

 
 
 
 
 
 

K vyfouknutí stlačte bezpečnostní čep (čepem není třeba otáčet). Ujistěte se, že se čep nachází v 

„DOWN“ pozici. 
Okolí ventilu před vypouštěním očistěte od písku či drobných nečistot, které by se mohl 
vypouštěným vzduchem zvířit.  
Před každým použitím se ujistěte, že je ventil zakrytý krytem. Zabráníte tak náhodnému úniku 
vzduchu. 

3. Nafouknutí  - Airtrack má jeden nebo 2 ventily. Pokud jsou 2, druhý slouží ke kontrole vnitřního 
tlaku. 
a. Odšroubujte kryt ventilu a stlačte bezpečnostní čep. Do výrobku nechejte chvíli volně proudit 

vzduch, urychlíte tak nafukování. Bezpečnostní čep stlačte do polohy „UP.“ 
b. Ujistěte se, že je pumpa nastavená na nafukování.  
c. Trysku pumpy vložte do ventilu a upevněte půlotočením (po směru hodinových ručiček). 
d. Začněte do výrobku pumpovat vzduch. Nafukujte, dokud nedosáhnete požadované hodnoty 
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tlaku vzduchu. Po nafouknutí našroubujte kryt ventilu. Jedině tak zabráníte náhodnému úniku vzduchu. 
 

4. Pokyny k nafouknutí a bezpečnostní opatření 

Nedoporučujeme používat elektrický kompresor. Škody vzniklé použitím elektrického kompresu nejsou kryty zárukou. 
Po 2-3 dnech může používáním dojít k poklesu tlaku. Výrobek jednoduše dofoukněte. Výrobek nafoukněte 24 hodin 
před použitím. Můžete tak zkontrolovat stav výrobku a odhalit případný únik vzduchu. Pokud zaznamenáte pokles tlaku 
ve výrobku, postupujte dle pokynů uvedených v tomto manuálu. 
NEPŘEFUKUJTE výrobek. Tlak ve výrobku nesmí překročit 12 psi. Správně nafouknutý výrobek poznáte tak, že jsou 

všechny komory naplněné vzduchem a po stlačení výrobku ucítíte odpor. Airtrack nafukujte podle hmotnosti cvičence a 
také dle cvičení, které na výrobku provádíte.  Minimální nafouknutí poznáte tak, že při vyskočení se nedotknete podlahy 
pod žíněnkou. NAFOUKNUTÝ výrobek nenechávejte ležet na přímém slunečním svitu. Dojde k nahřátí povrch a výrobek se 
vyfoukne. Sluneční svit pronikající do výrobku zvýší tlak uvnitř výrobku. 

   
POKYNY K VYFOUKNUTÍ 
1) Otevřete všechny ventily. Pro vypuštění bez elektrické pumpy stačí stisknout tlačítko (ve středu ventilu), aby vzduch 
mohl unikat. Pokud jste si zakoupili el. pumpu, lze ji použít k rychlejšímu odvodu vzduchu 
2) Malé air produkty pečlivě srolujte z opačné strany než je ventil, to umožňuje postupné vypouštění vzduchu. Velké 
airtraky nejdříve přeložte ke střední čáře a pak rolujte také z opačné strany, než jsou ventily. 
 3) Po smotání nechte tlačítko ventilu v UP – vyskočené pozici a zavřete je – Z důvodu ochrany před poškozením závitu 
šroubu ventilu.  
 
DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU A OPRAVA 
V případě, že zaznamenáte, že z výrobku uniká vzduch a tento únik není způsoben změnou teploty, postupujte podle 
následujících kroků. Nejprve zkontrolujte ventily. V láhvi s rozprašovačem smíchejte vodu s mýdlem. Tímto roztokem 
poprašte okolí ventilu. Pokud se v okolí ventilu začnou tvořit bubliny, zkontrolujte umístění ventilu a ujistěte se, že je ventil 
dostatečně utažený a ve správné poloze. V případě, že je ventil utažený a správně umístěný, ale vzduch uniká stále, je nutná 
výměna ventilu.  
V případě, že jsou ventily v pořádku, se bude trhlina nacházet na ploše. Poprašte celou desku roztokem vody s mýdlem a 
sledujte, kde se začnou tvořit bubliny. Trhliny se dají opravit velmi jednoduše.  
V případě, že bubliny tvořit nezačnou, nafoukněte výrobek do maximální povolené míry a snažte se unikající vzduch 
lokalizovat po sluchu. Lokalizované místo opět poprašte roztokem a snažte se nalézt trhlinu. 

Sada na opravu ( pokud je součástí balení) 
Trhliny menší než 2 mm v průměru lze opravit pomocí lepidla, nemusíte tedy použít záplatu. Na malou trhlinu aplikujte 
kapku lepidla a nechejte ho schnout po 12 hodin.  

Při použití záplat postupujte následovně: 
 Kompletně vyfoukněte výrobek, rozložte ho a nechejte uschnout. 
 Záplatu vystřihněte tak, aby byla o 5 cm větší než trhlina. 
 Alkoholem očistěte postižené místo. 
 Na záplatu a na postižené místo naneste tři vrstvy lepidla. Před nanesením další vrstvy nechejte předchozí vrstvu 5 

minut schnout. 
 Záplatu umístěte přes trhlinu. Lepidlo přilne téměř okamžitě, takže je nutné, abyste záplatu umístili přesně. Na 

vyrovnání záplaty použijte váleček. 
 Lepidlo nechejte schnout po dobu alespoň 24 hodin. 
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SKLADOVÁNÍ A PÉČE 
 Před uložením výrobek očistěte a nechejte uschnout. Předejte tak vzniku plísně. 
 Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Použijte mýdlo a čistou vodu. 
 Výrobek je možno skladovat vyfouknutý i nafouknutý. Vyfouknutý skladujte v přepravním obalu. 
 V případě, že budete výrobek skladovat ve venkovních prostorách, skladujte jej na vyvýšeném místě a zakryjte 

ochrannou plachtou. 
 Nedoporučujeme výrobek skladovat zavěšený. 
 Neskladujte v extrémních teplotách: nad 66°C pod -23°C). 
 Skladujte na suchém a čistém místě. 
 Výrobek nerolujte příliš napevno. 

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu 
majiteli záruku 2 roky 

 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním 
listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy) 
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy 
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným 
tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
Upozornění: 
1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem 
výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o 
zakoupení 
 

Copyright - autorská práva 

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu 

nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli 

patent. 

 
MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1B 
722 00 Ostrava-Třebovice 
servis@mastersport.cz
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Airtrack, Airblock, Airboard, AirRoller 

MASTERJUMP  

Užívateľský manuál 

Tento manuál poskytuje kompletné informácie k produktu a pokyny na použitie. 
Pred prvým použitím si dôkladne preštudujte bezpečnostné informácie a pokyny. 

 

VAROVANIE:  
Akákoľvek činnosť zahŕňajúca pohyb, rotáciu alebo skoky, vytvára možnosť vážneho zranenia, vrátane možnosti 
ochrnutia a dokonca smrti pri dopade, alebo páde na hlavu, krk, alebo iné časti teľa. Tento výrobok toto 
nebezpečie úplne nevylučuje. Stále riskujete vážne zranenie pri používaní tohto výrobku. Osoby, ktoré používajú 
tento výrobok by mali poznať osobné obmedzenia pred použitím. Pokiaľ ste si neni istý, obráťte sa na školeného 
kvalifikovaného inštruktora. Riziko môžete eliminovať dodržaním nasledujúcich pravidiel: 
1) Airtrack používajte iba na pevnom podklade, ktorý je obklopený vhodnými žinenkami.  
2) Aitrack používajte iba pod dohľadom školených a kvalifikovaných inštruktorov.  
3) Uistite sa, že povrch airtracku je suchý a výrobok je pred použitím v dobrom stave.  
4) Pravidelne kontrolujte tlak, aby ste zaistili trvalý správny tlak. Majte na pamäti, že zmena vonkajšej teploty 
ovplyvní vnútorný tlak - skontrolujte tlak, keď sa zmení vonkajšia teplota.  
5) Nenechávajte airtrack čiastočne nafúkaný na mieste, kde by mohol byť použitý bez dozoru.  
6) Tento airtrack sa môže behom používania pohybovať. Pred použitím vždy skontrolujte správne umiestnenie 
produktu. 
•  VÝROBOK POUŽÍVAJTE IBA KU SPÔSOBU JEMU URČENÉMU. 
• Aby nedošlo k poškodeniu povrchu výrobku, používajte bez obuvi. 
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• Výrobok neklaďte cez stromy, drôty elektrického vedenia a na akékoľvek vyvýšenie väčšia ako 5%. 
• Výrobok nesmie prísť do styku s ostrými predmetmi. 
• Vyhnite sa skákaniu, pristávanie 20 cm a menej od ventilu. 
• Uistite sa, že je výrobok dostatočne nafúknutý. Odporúčané hodnoty tlaku nájdete v tomto manuáli. 
• Výrobok nepoužívajte bez dopadových žineniek. Z dôvodu bezpečnosti umiestnite žinenky aj po oboch bočných 
stranách. 
• Výrobok umiestnite na čistý, rovný a plochý povrch. Z okolia odstráňte akékoľvek predmety či prekážky. 
• Výrobok umiestnite na miesto, na ktorom ho budete používať. Pri premiestňovaní výrobok neťahajte po zemi. 
Výrobok zdvihnite za postranné úchyty a premiestnite. 
• Nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou. 
• Nepoužívajte za dažďa. Pri nafukovaní za daždivého počasia môže dôjsť k usmrteniu po zásahu bleskom. Ďalej 
hrozí riziko úrazu na klzkom povrchu. 
• Ak sa rozhodnete výrobok umiestniť do vonkajších priestorov, pod výrobok umiestnite ochrannú plachtu, aby ste 
znížili riziko poškodenia výrobku. 
• Mokrý či vlhký výrobok nebaľte, neskladujte a neprevážajte. 
• Výrobok očistite pomocou vody a mydla. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 
• Nepoužívajte v prípade, že dôjde k poškodeniu výrobku. 
• Nikdy nenechávajte dlhodobo bez dozoru.  
• Výrobok nebol navrhnutý ako dopadová plocha. 
• Maximálna nosnosť: 
- airtrack 300 kg (vo vode 120 kg) 
- airroller 100 kg 
- Airblock, Airboard 150 kg 

Informácie k používaniu 

Pred použitím si prosím dôkladne preštudujte informácie k používaniu. 
Vyberte výrobok z obalu a celý ho rozložte. 
Zvoľte vhodné miesto pre nafúknutie výrobku. Uistite sa, že je miesto dostatočne priestranné a že sa v okolí 
nenachádzajú žiadne ostré predmety, ktoré by mohli výrobok poškodiť. Pri umiestnení vo vonkajších priestoroch 
použite ochrannú plachtu. 
Použitie ventilu 
Pri nafukovanie a vyfukovanie postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
Ventil sa nachádza na bočnej strane výrobku. Aby ste mohli ventil po nafúknutí uzavrieť, uistite sa, že je 
bezpečnostný čap v "UP" polohe. Pokiaľ je v polohe "DOWN," stlačte ho do "UP" polohy. 

 
 
 
 
 
 
 

K vyfúknutiu stlačte bezpečnostný čap (čapom netreba otáčať). Uistite sa, že sa čap nachádza v "DOWN" pozícii. 
Okolie ventilu pred vypúšťaním očistite od piesku či drobných nečistôt, ktoré by sa mohli vypúšťaným vzduchom 
zvíriť. 
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Pred každým použitím sa uistite, že je ventil zakrytý krytom. Zabránite tak náhodnému úniku vzduchu. 
 
Nafúknutie - Airtrack má jeden alebo 2 ventily. Ak sú 2, druhý slúži na kontrolu 
vnútorného tlaku. 
a. Odskrutkujte kryt ventilu a stlačte bezpečnostný čap. Do výrobku nechajte chvíľu voľne 
prúdiť vzduch, urýchlite tak nafukovanie. Bezpečnostný čap stlačte do polohy "UP." 
b. Uistite sa, že je pumpa nastavená na nafukovanie. 
c. Trysku pumpy vložte do ventilu a upevnite polotočením (v smere hodinových ručičiek). 
d. Začnite do výrobku pumpovať vzduch. Nafukujte, kým nedosiahnete požadované 
hodnoty tlaku vzduchu.  

e. Po nafúknutí naskrutkujte kryt ventilu. Jedine tak zabránite náhodnému úniku vzduchu. 
 
Pokyny k nafúknutiu a bezpečnostné opatrenia 
Nepoužívajte elektrický kompresor. Škody vzniknuté použitím elektrického kompresoru nie 
sú kryté zárukou. 

Po 2-3 dňoch môže používaním dôjsť k poklesu tlaku. Výrobok jednoducho dofúknite. 
Výrobok nafúknite 24 hodín pred použitím. Môžete tak skontrolovať stav výrobku a 
odhaliť prípadný únik vzduchu. Pokiaľ zaznamenáte pokles tlaku vo výrobku, postupujte 
podľa pokynov uvedených v tomto manuáli. 

Neprefukujte výrobok. Tlak vo výrobku nesmie prekročiť 12 psi.   
Správne nafúknutý výrobok poznáte tak, že sú všetky komory naplnené vzduchom a po stlačení výrobku ucítite 
odpor. Minimálne nafúknutie spoznáte tak, že pri vyskočeniu sa nedotknete podlahy pod žinenkou. Airtrack 
nafukujte podľa hmotnosti cvičenca a taktiež podľa cvičenia, ktoré na výrobku vykonávate. 
Nafúknutý výrobok nenechávajte ležať na priamom slnečnom svite. Dôjde k nahriatiu povrchu, doska sa 
vyfúkne. Slnečný svit prenikajúci do výrobku zvýši tlak vo vnútri výrobku. 
 
DETEKCIE ÚNIKU VZDUCHU A OPRAVA 

Detekcie úniku vzduchu 
V prípade, že zaznamenáte, že z výrobku uniká vzduch a tento únik nie je spôsobený zmenou teploty, postupujte 
podľa nasledujúcich krokov. Najprv skontrolujte ventily. Vo fľaši s rozprašovačom zmiešajte vodu s mydlom. 
Týmto roztokom poprášte okolia ventilu. Ak sa v okolí ventilu začnú tvoriť bubliny, skontrolujte umiestnenie 
ventilu a uistite sa, že je ventil dostatočne utiahnutý a v správnej polohe. V prípade, že je ventil utiahnutý a 
správne umiestnený, ale vzduch uniká stále, je nutná výmena ventilu. 
V prípade, že sú ventily v poriadku, sa bude trhlina nachádzať na doske. Poprášte celú dosku roztokom vody s 
mydlom a sledujte, kde sa začnú tvoriť bubliny. Trhliny sa dajú opraviť veľmi jednoducho. 
V prípade, že sa bubliny tvoriť nezačnú, nafúknite výrobok do maximálnej povolenej miery a snažte sa unikajúci 
vzduch lokalizovať po sluchu. Lokalizované miesto opäť poprášte roztokom a snažte sa nájsť trhlinu. 
 
Sada na opravu (ak je súčasťou balenia) 
Trhliny menšie ako 2 mm v priemere možno opraviť pomocou lepidla, nemusíte teda použiť priloženú záplatu. 
Na malú trhlinu aplikujte kvapku lepidla a nechajte ho schnúť po 12 hodín. 
Pri použití záplat postupujte nasledovne: 
 Kompletne vyfúknite výrobok, rozložte ho a nechajte uschnúť. 
 Záplatu vystrihnite tak, aby bola o 5 cm väčšia ako trhlina. 



 
SK 

 Alkoholom očistite postihnuté miesto. 
 Na záplatu a na postihnuté miesto naneste tri vrstvy lepidla. Pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte 

predchádzajúcu vrstvu 5 minút schnúť. 
 Záplatu umiestnite cez trhlinu. Lepidlo priľne takmer okamžite, takže je nutné, aby ste záplatu umiestnili 

presne. Na vyrovnanie záplaty použite valček. 
 Lepidlo nechajte schnúť aspoň 24 hodín. 

 
SKLADOVANIE A STAROSTLIVOSŤ 

 Pred uložením výrobok očistite a nechajte uschnúť. Predídete tak vzniku plesne. 
 Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Použite mydlo a čistú vodu. 
 Výrobok je možno skladovať vyfúknutý aj nafúknutý. Vyfúknutý skladujte v prepravnom obale. 
 V prípade, že budete výrobok skladovať vo vonkajších priestoroch, skladujte ho na vyvýšenom mieste a 

zakryte ochrannou plachtou. 
 Neodporúčame skladovať zavesený. 
 Neskladujte v extrémnych teplotách: nad 66 °C pod -23 °C). 
 Skladujte na suchom a čistom mieste. 
 Výrobok nerolujte príliš napevno. 

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 
prvému majiteľovi záruku 2 roky 

 
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, 
užívaním v nesúlade so záručným listom 
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy) 
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahmi 
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 
rozmermi 
Upozornenie: 
1. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná      
2. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru,      popisom závady a 
potvrdeným dokladom o zakúpení 
 

Copyright - autorská práva 
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Airtrack, Airblock, Airboard, AirRoller 

MASTERJUMP  
Thanks for your choose our product! This manual describes how to use our product. Please make sure to read 

through the safety instructions carefully before using your AirProduct. Should anything be unclear, do not hesitate 

to contact us. We hope you enjoy your new equipment! 
 

WARNING! Any activity involving motion,rotation,or height creates the possibility of serious injury including 
permanent paralysis and even death from landing or falling on head,neck,or other parts of the body. This mat does 
not eliminate this hazard entirely. You still assume risk of serious injury when using this equipment. Users should 
know personal limitations before use. If unsure please consult a trained qualified instructor. Risk can be reduced 
by strictly following rules at all time:  
1)Use mat only on firm ground completely surrounded by appropriate matting.  
2)Use mat only under the supervision of trained and qualified instructors.  
3)Ensure surface of mat is dry and mat is in good condition before use.  
4) Check pressure periodically to ensure continued proper pressure. Be aware external temperature change will 
affect internal pressure of mat - check pressure with external temperature change.  
5) Do not leave mat partially inflated in an area where it could be used without supervision.  
6) This mat can move during use. Always check for proper positioning of the product before use . 
These instructions apply to all inflatable products of air track. 
 These products will be referred to as‘AirProducts or‘the board’. AirProducts are designed as training 
equipment for gymnastics, cheerleading, tumbling, school sports, show groups, martial arts, parkour, free running 
and tricking. 
•  USE AIRPRODUCTS ONLY FOR THEIR INTENDED PURPOSE. 
•  Do not wear shoes while on an AirProduct for they may damage the surface. 
•  Never place an AirProduct near overhead obstructions, such as trees or power lines, nor place the 
equipment on a slope greater than 5%. 
•  Do not bring any sharp items on or close to the AirProduct. 
•  Do not jump or land closer than 20 cm to a valve. 
•  Assure that the AirProduct has sufficient air pressure to avoid injury. Recommended air pressure levels 
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can be found in this user manual. 
•  Do not use the AirProduct without using landingmats on both ends. For safety reasons, also put landing mats on 
the sides. 
•  The area on which the AirProduct is placed must be clean, dry, flat and free of obstacles. 
•  Always set up the AirProduct in the same area where you will be using it. When changing the location, do 
not drag the AirProduct over the surface but carry it by the handles. 
•  Do not use the AirProduct in humid areas, electrocution may occur. 
•  Do not use the AirProduct in the rain. While inflating the equipment, electrocution may occur and also the 
surface will be slippery which can cause injuries. 
•  When setting up the AirProduct outdoor, use a groundsheet to avoid damaging the AirProduct. 
•  Never pack, store or transport the AirProduct when it is wet. 
•  The AirProduct is cleaned with water and soft soap. Do not use industrial cleaning products. 
•  Never use a damaged AirProduct. 
•  Never leave an AirProduct outside unattended and keep the air pressure under the maximum values 
described in this guide. 
•  Be aware that AirProducts are not designed as landing mats. 
• Maximum user´s weight: 
- airtrack 300 kg (in water 120 kg) 
- airroller 100 kg 
- Airblock, Airboard 150 kg 

 

Set-up 

Please make sure you have read the safety instructions before proceeding to set-up your AirProduct. 

1. Unfold the board from the packaging. 
 Pick the right location for the AirProduct. To prevent damage, make sure there is no debris in the area. If you’re 
using the AirProduct outside, always use a ground cover. 
2. Valve operation - Your air product will come with one or two valves 

Follow the instructions below for valve operation 
and correct inflation and deflation procedures. 
To close off the valve for inflation, make sure that 
the center valve pin is in the “UP” position. If it is in 
the “DOWN” position, press the valve pin to “UP” 
position. 

To open the valve for deflation, press down on the valve pin (need not to turn it), make sure that the center 
valve pin is in the “DOWN” position,  
Be careful of any sand or debris around the valve area when deflating as small particles could become 
airborne with the release of the air pressure.  
Always lock the valve cover over the valve stem when in use. This will prevent accidental 
air release and entrance of any particles into the air chambers. 

3. Air track Board inflation Steps 
Airtrack has one or two valves. If they are 2, the second is for control the pressure. 
a. Unscrew the valve cap, press down the valve pin to open the valve, Let the air flow 
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naturally into the product, In order to save the time of inflation, then press down the valve pin again to 
close the valve (in “UP” position). 

b. Make sure the pump hose is connected to the “inflate” outlet. 
c. Connect the pump nozzle into the valve receptacle, with a half twist motion (clockwise) 
d. Start pumping air into the board by sliding the pump piston up and down. and then open the switch tap 

for single action. Inflate until you reach the required pressure. Maximum of 15psi for 
airtrack, airboard, airblock, 12 psi for airroller.  

e. After inflation, tighten the valve cap. Only the valve cap can ensure final air tightness. 
 

4. Inflation tips and precautions 

DO NOT use an air compressor. Damage to your board caused by over inflation from an air 
compressor is not covered by our warranty. 

After 2 or 3 days there may be a small decrease of pressure due to temperature change . if so, 
add a few pumps of air. 

Before using, inflate the board for a full 24 hours to make sure the board is airtight. If you are seeing a 
consistent decrease in air pressure, follow the instructions for leak detection in the board repair section of this 
manual. 

DO NOT over-inflate the board. A max pressure of 12 psi. The easiest gauge of a good working pressure is to 
have the chambers inflated to a firm pressure when you press on them. Inflate airtrack due to weight of 
person or exercise which is doing. Minimum pressure to inflate is when you jump and don´t touch the floor 
under the mat. DO NOT pump to a high pressure and let the board sit out in the hot sun. if the board is going 
to be in a warm environment, slightly deflate the board and allow the heat from the sun to increase the 
internal pressure.  

 
DEFLATION INSTRUCTIONS 
1) Open all valves to start the deflation. To deflate without a pump, just push the button 
(in the center of the valve) to allow the air out . If you have purchased the electric pump, 
it can be used to remove the air from your air product more rapidly. 
 2) For small size air track ,carefully roll you air product up from the opposite end to the valves, 
this allows the air to escape while rolling your air product up. For big size air track ,you should 
fold the sides towards the middle line and also roll up it from the oppsite end of the valves.  
3) Once rolled up,keep the button popped out and close all valves ! This prevernts the caps from 
damaging the valves' screw thread. Use black strap to keep mat roll up tight .  
4) Put the mat into the bag, then pull up the zipper. 
 
LEAK DETECTION AND REPAIR 
Air Leak Detection 
If the board is losing air pressure, not caused by colder temperatures, check the board for leaks, starting with the 
valves. A leaking valve is rare, but if you do find a leak we can send you a replacement valve. To locate a leak, we 
recommend mixing soap and water in a spray bottle, spray around the valve. If you see bubbles forming, check 
your valve seating and base and be sure the valve insert is screwed tight. If you continue to have problems it’s 
probably time to order a new valve. Replacement of the whole valve can be done with a simple tool that comes 
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with the replacement valve. If the board is losing air and the valves are good, it probably has a small puncture. 
Small punctures can be repaired easily and permanently. Spray around the board until air bubbles become visible 
and mark the position of the leak. If you do not find air bubbles, inflate the board to maximum air pressure and try 
to listen to find the leak, if you can narrow the area down ,return with a spray bottle to identify the source of the 
leak. 
 
Repair Kit (if included) 
Punctures less than 1/8” in size can be repaired simply without a patch. Deflate your board, then clean and dry the 
area to be repaired. Apply a small drop of glue to cover the puncture, and let it dry 12 hours. 
If your board needs repair, use the patches in the repair kit and follow these steps: 

 Deflate the board completely, lay it flat and wait for it to dry. 
 Cut a patch that is 2 inches larger than the tear/rip all the way around. 
 Use alcohol to clean the repair area. 
 Apply three coats of adhesive to the patch and the board. Wait 5 minutes in between each coat. 
 Place the patch over the tear/rip. The adhesive will react quickly, so make sure the positioning is 

precise/accurate. Use the roller to ensure the patch lays flat and even. 
 Wait 24 hours before re-inflating the board. 

 
INSTRUCTION FOR CARE AND STORAGE 
Having air products makes portability and storage very easy. Here are some simple suggestions. 

 Before storing, hose off the board and let it dry completely to pre vent mildew buildup. 
 Do not use harsh chemicals for cleaning. Most dirt can be removed with a mild soap and fresh water. 
 You may store the board inflated or deflated. If you deflate the board, we recommend that you store it in the 

protective bag that came with the board. 
 If storing the board outdoors, raise it up off the ground and cover it with a tarp to prevent exposure to the 

sun. 
 Hanging the board is not recommended. 

 Do not store in extreme conditions (o.e. above 66℃/150℉ or below -23℃/-10℉). 
 Store in a clean and dry place. 
 Do not roll up the board too tight when storing it while deflated. 

 

WARRANTY for other countries 
The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser. 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, 
neglect or commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for 
loss of use. This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. Repairs must be made by 
an authorized dealer, otherwise this warranty void. 
 

© COPYRIGHT - MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be 
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Reproduction prohibited! 

Address of local distributor: 


