NÁVOD K POUŽITÍ
1“ SLACKLINE SET
ČESKY

Tento návod k použití obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti. Před použitím slackline
setu si tento návod pozorně přečtěte a ujistěte se, že rozumíte všem varováním, upozorněním,
instrukcím a bezpečnostním doporučením. Pravidelně se vracejte k informacím zde uvedeným a
kontrolujte slackline set, zda nejeví známky poškození. Nepoužívejte slackline, pokud nepřijmete
veškerá možná rizika zranění či smrtelného úrazu, ke kterým může dojít.

VAROVÁNÍ! SLACKLINE JE NEBEZPEČNÝM VYBAVENÍM, A TO I PŘI SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ
NEZLETILÍ A RODIČE NEZLETILÝCH: Nezletilé osoby nesmí používat slackline, pokud nejsou pod stálým
dohledem kompetentní dospělé osoby. Dbejte na to, aby slackline byla nainstalována pouze na takových
místech, kam nezletilí nemají bez dohledu takové dospělé osoby přístup. Nezletilé osoby nesmí nikdy
používat ráčnu ani napínat slackline.
Slackline byla vyvinuta výhradně pro jednu dospělou osobu. Je určena ke zlepšení rovnováhy, pro pomalou
chůzi po popruhu nad rovnou a měkkou dopadovou plochou, v jejíž bezprostřední blízkosti nejsou žádní lidé
ani překážky, výčnělky či jiná nebezpečná místa. Slackline musí být používána pouze způsobem popsaným
v tomto návodu.
POUŽITÍ SLACKLINE MŮŽE BÝT NEBEZPEČNOU AKTIVITOU, PŘI KTERÉ HROZÍ I VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI
SMRTELNÝ ÚRAZ, A TO I KDYŽ JE UŽÍVÁNA SPRÁVNĚ. POUŽITÍ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, JEDNEJTE
VŽDY SE ZDRAVÝM ROZUMEM.
Ujistěte se, že slackline je napnuta pouze za kotevní body popsané v bodech 3.1 a 3.2 níže. NIKDY nenapínejte slackline za takové kotevní body, které jsou pro bezpečné ukotvení příliš slabé nebo které nejsou
stabilně připevněné. Například nenapínejte slackline za slabé stromy či za jeden nebo více automobilů.
Zkontrolujte terén, aby dopadová plocha, nad kterou je slackline napnuta, byla rovná a měkká. Budete na
ni padat!
Nenapínejte slackline výš než 50 cm (18 palců) nad zemí.
Dbejte na to, aby v blízkosti slackline nebyli žádní lidé nebo překážky, výčnělky či jiná nebezpečná místa,
neboť to vše by mohlo způsobit zranění při vašem pádu. Používejte slackline pouze na zcela bezpečných
místech.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vždy noste pevnou, bezpečně uvázanou sportovní obuv s plochou gumovou podrážkou.
Nechoďte na slackline naboso, v sandálech nebo v obuvi s výrazným vzorkem na podrážce.
Diváci musí udržovat odstup minimálně 3 metry od slackline.
Nikdy nepoužívejte slackline za soumraku nebo v noci, ve vlhku nebo při námraze.
V každém okamžiku smí být na slackline pouze jedna osoba.
Na slackline nikdy nepřekračujte váhový limit 100 kg.
Tento slackline set není určen k provádění jakýchkoliv triků, jako např. skákání nebo salta
Nebezpečí úrazu či smrti se při provádění triků nebo pokusech o ně výrazně zvyšuje.

Tato slackline není odolná proti poškození. Slackline je třeba řádně udržovat a kontrolovat před každým
použitím. Zanedbání údržby nebo kontroly před každým použitím může mít za následek zranění či smrtelný
úraz. Nedoporučujeme používat jakékoliv prvky, které nejsou poskytované výrobcem, neboť mohou
poškodit slackline, ovlivnit její fungování, zkrátit životnost výrobku nebo způsobit zranění či smrt.
PŘIROZENÉ OPOTŘEBENÍ NEPODLÉHAJÍCÍ ZÁRUCE:
Na opotřebení chrániče smyčky (poutka) se nevztahuje záruka – během používání je v tomto místě
slackline vystavena neustálému dynamickému namáhání. Opotřebení potahu smyčky proto nezakládá
důvod pro reklamaci.
Na opotřebení potisku popruhu se rovněž nevztahuje záruka. Dále pak ani opotřebení způsobené
nesprávným používáním, jako například napínáním slackline přes ostré rohy, nemůže být důvodem k
reklamaci. Slackline je sportovní produkt a jeho používáním dochází k přirozenému opotřebení.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU:
Pro ideální údržbu doporučujeme čistit a promazávat ráčnu běžným mazivem pro stroje. Pokud použijete
slackline ve slané vodě, opláchněte ji pak následně ve vodě sladké. Před každým použitím zkontrolujte
všechny díly slackline setu, zda nejsou poškozené. Čistěte a omývejte pouze vlažnou čistou vodou.
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DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:
Slackline systém je povoleno napínat pouze ručně a pouze jednou osobou.
Vybrané kotevní body (sloupy, stromy, atd.) nesmí mít žádné ostré rohy a nesmí být ve stavu, který by
případně mohl poškodit slackline.
Při instalaci popruhu je vždy třeba ochránit povrch kotvícího prvku (např. stromu), respektive slackline setu
(ochrana stromů - tree wear).
Slackline nesmí být nikdy napínána pomocí jiných prostředků (např. pomocí automobilu) , než které jsou
součástí setu.
Po odepnutí nenechávejte prosím slackline bez dozoru. Malé děti by se mohly do popruhu zamotat.
Délka slackline nesmí být upravována vázáním uzlů.
Riziko vážného zranění či smrtelného úrazu VÝRAZNĚ SNÍŽÍTE, pokud budete:
•
Používat zdravý rozum
•
Používat slackline pouze v souladu s tímto návodem
•
Dbát všech varování obsažených v tomto návodu
Další upozornění:
•
Instalovaná slackline je pod značným tahem, který se může rovnat nebo být vyšší než
7 kN / 700 kg. Vzhledem k tomuto vysokému napětí buďte při používání popruhu mimořádně
opatrní a tento tah nepřekračujte. Tím snižujete riziko zranění či smrtelného úrazu.
•
Přetížením popruhu váhou vyšší než 100 kg nebo použitím více než jednou osobou se zvyšuje
napětí, přičemž může popruh nebo ráčna selhat a může dojít ke zranění či smrtelnému úrazu.
Přečtěte si místní zákony a vyhlášky týkající se používání slackline a zjistěte si, kde a jak můžete legálně
používat slackline. V některých městech a státech je použití slackline na veřejném majetku nebo ve
veřejném prostoru nezákonné, omezené nebo zakázané.
V televizi nebo na internetu můžete vidět lidi provádějící triky nebo kaskadérské kousky na slackline. Jsou
to lidé, kteří trénují již velmi dlouhou dobu, mají špičkové dovednosti a přijímají veškerá rizika zranění či
smrtelného úrazu.
NEPOKOUŠEJTE SE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ TRIKY NA TÉTO SLACKLINE, POKUD NEPŘIJMETE VEŠKERÁ
RIZIKA ZRANĚNÍ NEBO SMRTELNÉHO ÚRAZU.
VÝROBCE A PRODEJCI TOHOTO SLACKLINE SETU VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKEROU
ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ÚMRTÍ, OCHRNUTÍ, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ OSOBY NEBO
MAJETKU, KTERÉ MŮŽE NASTAT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU NEBO S JEHO POUŽITÍM
JAKKOLIV SOUVISÍ.
ZÁRUKA:
Na tento produkt je poskytována záruka na jakoukoliv vadu materiálu či vadu výrobní po dobu dvou (2) let
od data nákupu uvedeného na platné účtence.
TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ NEBO VADY ZPŮSOBENÉ: BĚŽNÝM
OPOTŘEBENÍM, ZMĚNOU NEBO ÚPRAVOU SETU, NESPRÁVNÝM SKLADOVÁNÍM, ŠPATNOU
ÚDRŽBOU A POŠKOZENÍM V DŮSLEDKU NEHODY, NEDBALOSTI NEBO NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ
(VČETNĚ JAKÉHOKOLIV POUŽITÍ, KTERÉ NENÍ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENO V TOMTO NÁVODU).
S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉHO VŠAK VÝROBCI, PRODEJCI A DALŠÍ PRODEJCI TOHOTO PRODUKTU
NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ JINÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ,
POKUD JDE O TENTO VÝROBEK VČETNĚ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE
OBCHODOVATELNOSTI, KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. VÝROBCI, PRODEJCI A DALŠÍ
PRODEJCI NENESOU JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO
NÁHODNÉ ŠKODY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY,
OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK NEBO JINAK,
A TO I V PŘÍPADĚ, BYLI-LI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD. UŽIVATEL
SLACKLINE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JEHO UPLATNĚNÍ PRÁVA VŮČI VÝROBCI, PRODEJCŮM ČI DALŠÍM
PRODEJCŮM TÝKAJÍCÍ SE ZÁVAZKŮ, NÁROKŮ NEBO ODŠKODNĚNÍ NEPŘEVÝŠÍ KUPNÍ CENU
SLACKLINE. UŽIVATEL SE NEODVOLATELNĚ VZDÁVÁ VŠECH NÁROKŮ NA PLNĚNÍ ZA JAKÉKOLIV
JINÉ ŠKODY, KTERÉ MOHLY UŽIVATELI SLACKLINE SETU VZNIKNOUT.
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DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
POZOR! Nepoužívejte žádné jiné části nebo materiály k instalaci popruhu nebo v souvislosti s jeho
užíváním, než jsou části a materiály dodávané firmou Gibbon Slacklines.
POUŽITÍ RÁČNY JE NEBEZPEČNÉ A MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ A/NEBO SMRTELNÉMU ÚRAZU. RÁČNU
NESMÍ NIKDY POUŽÍVAT NEZLETILÉ OSOBY. RÁČNU SMÍ OBSLUHOVAT POUZE DOSPĚLÉ OSOBY A
DBÁT PŘITOM EXTRÉMNÍ OPATRNOSTI. POPRUH NESMÍ PŘI NAVÍJENÍ PŘESÁHNOUT DVĚ A PŮL
OTOČKY KOLEM OSY RÁČNY. (VIZ BOD 3.4 NÍŽE).
Napětí na páku ráčny nesmí překročit 378N (38,5 kg), aby se předešlo zaseknutí nebo selhání slackline
systému a následně případnému zranění nebo smrtelnému úrazu. PŘI OBSLUZE RÁČNY POUŽÍVEJTE
POUZE RUCE, NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NOHY, DALŠÍ ČÁSTI TĚLA ANI JINÉ PROSTŘEDKY.
Tato slackline nesmí být z nejrůznějších důvodů připojena k vozidlům (např. automobilům či nákladním
autům) ani mezi ně instalována, neboť by (kromě jiného) mohlo napětí snadno překročit bezpečnostní limit
378N ( 38,5 kg).
Tento popruh nesmí být instalován a používán ve výšce nad 50 cm.
Slacklining je krásný sport, ale rizika s ním spojená (včetně vážného zranění nebo smrtelného úrazu) jsou
významná a nesmí být nikdy podceňována!
MONTÁŽ:
Slackline Gibbon je uzpůsobena pro rychlou a snadnou montáž – postupujte podle pokynů v tomto návodu.
Slackline set se skládá pouze ze dvou částí:
POPRUH:
25 mm široký (1 palec) popruh Gibbon s
krytým poutkem (smyčkou) označovaný
v tomto návodu také jako "slackline"
nebo "lajna".

2 RÁČNY:
Napínací mechanismus upevněný na 2 m
dlouhý a 25 mm široký popruh Gibbon s
krytým poutkem (smyčkou).

S výjimkou výbavy na ochranu stromů popsaných níže (které jsou součástí pouze setů X13 Treepro)
NEPOUŽÍVEJTE S TÍMTO SLACKLINE SETEM (POPRUH A RÁČNA - VIZ VÝŠE) ŽÁDNÉ JINÉ
KOMPONENTY, PRVKY NEBO MATERIÁLY.
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Pro jednoduchou montáž, GIBBON doporučuje “1” Slacklining Set” montážní video:

3.2 UKOTVENÍ RÁČNY 1:
Vyhledejte vhodné a bezpečné místo se dvěma
stromy (viz odstavec 3.1 výše), v jehož
bezprostřední blízkosti nejsou žádné překážky,
výčnělky či jiná nebezpečná místa. Obtočte
popruh kolem kmene stromu ve výšce do 60 cm
od země. Protáhněte popruh poutkem na konci
popruhu a vytvořte smyčku kolem kmene
stromu. Aby byla slackline rovně vypnutá v
horizontálním směru, je třeba složit popruh do
tvaru písmena U v místě, kde popruh prochází
poutkem (místo styku poutka a popruhu), jak je
znázorněno na obrázku č. 3.
3.3 UKOTVENÍ RÁČNY 2:
Stejně jako u kotvení ráčny 1, vyhledejte vhodné
a bezpečné místo (viz odstavec 3.1 výše), v
jehož bezprostřední blízkosti nejsou žádné
překážky, výčnělky či jiná nebezpečná místa.
Obtočte popruh kolem kmene stromu ve výšce
do 60 cm od země (obrázek 4). Protáhněte
popruh poutkem na konci popruhu a vytvořte
smyčku kolem kmene stromu.

4a

Aby byla slackline rovně vypnutá v horizontálním směru, je třeba složit popruh do tvaru
písmena U v místě, kde popruh prochází
poutkem (místo styku poutka a popruhu), jak je
znázorněno na obrázku č. 3.
Nainstalujte ráčnu pákou směrem dolů k zemi,
abyste snížili riziko vážného zranění či smrtelného úrazu (viz obrázek 4 a 4A).

5

3.4 PŘIPOJENÍ POPRUHU K RÁČNĚ:
Držte ráčnu v uzavřené poloze s pákou směrem
k zemi a prostrkávejte popruh otvorem v bubnu
ráčny mezi distančníky (zmenšující prostor
bubnu ráčny z 5 cm na 3 cm), dokud popruh
neproleze skrz buben ráčny (obrázek 5).
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Začněte napínat ráčnou (obrázek 6) zhruba
3-4 posuny pákou ráčny a poté ráčnu zajistěte
tak, že zvednete vnitřní páku ráčny (A) a
sunete hlavní páku až do konečné uzavřené
pozice (obrázek 6a).

6

A

Po celou dobu napínání jednou rukou
přidržujte obě strany popruhu k sobě (obrázek
6). Popruh se díky tomu bude navíjet na buben
ráčny správně srovnáný a vyrovnáný.
Zamezíte tím zaseknutí popruhu v ráčně.

6a

7

Jděte na druhou stranu k druhému stromu a
protáhněte popruh druhou ráčnou otvorem v
bubnu ráčny stejně, jak je popsáno výše.
Protahujte tak dlouho, dokud není popruh
napnutý a není prověšený (obrázek 7).

A

8
Jakmile je popruh v bubnu ráčny napnutý,
jednou rukou přidržte obě strany popruhu k
sobě (obrázek 8). Napínejte ráčnou tolik, kolik
vám ráčna umožní, aniž byste překročili 2 a půl
otáčky popruhu kolem osy bubnu ráčny.
Napněte popruh tak, aby vám chůze a
balancování bylo příjemné. Na závěr
dotáhněte hlavní páku ráčny (platí u obou
ráčen) do uzamčené pozice na konci (obrázek
6a). Západka v ráčně musí zapadnout do
určené pozice, což zajistí ráčnu proti povolení.
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!!SPRÁVNĚ!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Při napínání
popruhu nesmíte překročit dvě a půl otáčky
kolem osy ráčny.
Napětí na páku ráčny nesmí nikdy přesáhnout
sílu 378N (38.5kg), aby nedošlo k zaseknutí
nebo selhání systému, což by mohlo způsobit
vážné zranění nebo smrtelný úraz.
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NEPOUŽÍVEJTE SLACKLINE, POKUD NENÍ
RÁČNA ZCELA ZABEZPEČENÁ A UZAMČENÁ
(Obrázek 6 – ODBLOKOVANÁ POZICE;
obrázek 6a – UZAMČENÁ POZICE) !

!!SPRÁVNĚ!!

Tip: Zavřená páka (obrázek 10) je dobrým
ukazatelem, že západka spočívá v ozubení a že
je ráčna řádně zajištěna a uzamčena.
Napnutí popruhu můžete přizpůsobit svým
osobním preferencím, avšak napětí nesmí
překročit 378N (38,5 kg).
Vraťte se k prvnímu stromu a ráčně 1 a opakujte
všechny napínací kroky včetně uzavření a
zabezpečení ráčny. Na této straně můžete nyní
plně napínat, avšak opět do maximálně takové
míry a polohy, kdy navinutý popruh na bubnu
ráčny nepřekračuje 2 a půl otáčky kolem osy
bubnu ráčny. Pokud jsou obě západky utažené a
zajištěné (obrázek 10) slackline set je
kompletní (obrázek 11).
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!!ŠPATNĚ!!

4. OPOTŘEBENÍ:
Chraňte popruh před zbytečným odřením,
ostrými hranami nebo jinými hrubými místy.
Zkontrolujte slackline před každým použitím i
po něm. Pokud objevíte nějaké místo s
oděrem, přestaňte slackline používat.
Nikdy nepřekrucujte popruh (viz obrázek 12).
Při zkroucení se může ráčna otočit a může dojít
snadněji ke zranění. Zkroucením se popruh
také rychleji opotřebovává.
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5. CHŮZE PO SLACKLINE (obrázek 13):
Tipy: Pro lepší držení rovnováhy se neustále
dívejte na kotvící bod popruhu před vámi.
Zvedněte ruce a pohybujte s nimi nad hlavou
pro vyrovnávání. Mějte pokrčená kolena.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních
důvodů smí na slackline být pouze jedna
osoba! Po slackline nikdy neběhejte!

13

Další informace naleznete na webových
stránkách
GIBBON:
"www.gibbonslacklines.com" nebo si stáhněte GIBBONSlacklines aplikaci na: "www.gibbonapp.com"
nebo v obchodu s aplikacemi. Aplikace vás
provede nejen prvními kroky na slackline, ale
ukáže vám mnohem více ze světa slackline.

14a
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A

B

14b
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6. DEMONTÁŽ SLACKLINE:
K uvolnění ráčny zatáhněte za pojistnou páčku
("A" na obrázku 14a), odjistěte západku a
otevírejte hlavní páku ráčny ("B" na obrázku
14a), až pojistná páčka vyskočí z ozubeného
kolečka ("C" na obrázku 14a) a popruh se uvolní.
Držte druhou rukou oba popruhy vyrovnané k
sobě tak, aby při povolování nemohl popruh v
ráčně uvíznout anebo se poškodit kvůli
nesprávné demontáži (natržení hrany popruhu
od skokového povolení v ráčně).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Popruh je pod
napětím, proto je třeba při demontáži
postupovat velice opatrně, aby se předešlo
zranění či smrtelnému úrazu.
Jakmile je popruh povolen, vytáhněte jej z
ráčny (obrázek 15) a zkontrolujte, zda není
odřený či jinak poškozený a zda je čistý a
suchý. Následně popruh srolujte a uložte na
suché místo. Poté sundejte i obě ráčny a
ochranu stromů (TREE WEAR) a vše skladujte
na suchém místě.
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