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NÁVOD K POUŽITÍ SLACKLINE 
 

Před použitím slackline si přečtěte návod na použití. 

Výrobek muže být používán pouze způsobem popsaným v návodu. Výrobce a prodejce 
nejsou zodpovědní za žádné následky vyplývající z použití výrobku nebo jeho částí k jiným 
účelům. 
 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím bodům: 
- popruh pro slackline je třeba upevňovat v místě s rovnou a měkkou dopadovou plochou,  
  v jejíž bezprostřední blízkosti nejsou žádné překážky, výčnělky či jiná nebezpečná místa 
- nezletilé osoby mohou popruh používat pouze pod dohledem dospělých 
- popruh musí být upevněn mimo dosah nezletilých osob 
- přihlížející osoby musí dodržovat bezpečný odstup a zdržovat se ve vzdálenosti nejméně     
  2m od napnutého popruhu 
- vzhledem k tomu, že pohyby po popruhu zvyšují jeho napětí, nesmí být popruh používán  
  zároveň více osobami 
- nepoužívejte pro slackline ve výškách maximální bezpečná výška je do 1 m nad zemí 
- nechoďte na slackline naboso, v sandálech nebo v obuvi s výrazným vzorkem  
  na podrážce 
- nepoužívejte za soumraku nebo v noci, ve vlhku nebo při námraze 
- nikdy nepřekračujte váhový limit 150 kg 
- tento set není určen k provádění jakýchkoliv triků, jako např. skákání nebo salta 
 
Pokud bude některá z částí setu vykazovat poškození, výrobek dále nepoužívejte. 
 
Výrobce ani prodejce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené osobám nebo 
škody na majetku, které mohou způsobeny používáním tohoto výrobku. 
 
Chraňte popruh před kontaktem s ostrými předměty. Napnutý popruh lze o ostrý předmět 
velice snadno poškodit. I mírné poškození muže pod velkým zatížením způsobit jeho 
přetržení. 
 
 
 
 
 
 



 

 

UPEVNĚNÍ SETU 
 
Při upevňování popruhu nepoužívejte jiné součásti než ty, které jsou obsaženy v setu.  
 
Z důvodu zamezení poškození materiálu je nutné set pro slackline upevňovat pouze  
za stromy, jejichž obvod je minimálně 0,5m (tj, průměr 16cm) a maximálně 1,2m. Nikdy 
nenapínejte mezi nestabilní body, např. mezi vozidla. Přesvědčte se, že tyto stromy jsou 
schopny odolat síle alespoň 10kN (1t), s ohledem na výšku ukotvení. Při upevňování 
popruhu na stromy použijte kus koberce nebo gumovou podložku, zabráníte tak poškození 
stromu i popruhu ke kotvení. 
 
Oba konce slackline obtočte kolem kotvících bodů a prostrčte na jedné straně ráčnu  
na druhé volný konec popruhu skrz smyčku. 
 

 
 
Volný konec popruhu dotáhněte k ráčně a zkontrolujte, zda není popruh překroucený. 
Vložte popruh do štěrbiny bubínku ráčny, protáhněte tak, aby se kraje popruhu neodíraly  
o kovové tělo ráčny. Odjistěte pojistku ráčny a začněte opakovaným pohybem páky ráčny 
napínat.  
 

     
 
 
 



 

 

Při dotahování popruhu nesmí být překročen počet 2 ½ otáčky osy ráčny. Po dopnutí  
na požadované napětí překlopte páku ráčny do zavřené polohy tak, aby pojistka byla 
zajištěna do zoubků na stranách ráčny. 
 

 
 
POVOLENÍ A DEMONTÁŽ 
 
Otevřete hlavní páku a otočte s ní na maximum směrem pryč od kotvícího bodu (celou dobu 
držte přizvednutou páčku uvnitř ráčny). Pohyb páky musí jít bez použití síly. Odstupte o půl 
kroku od ráčny a za použití síly zatlačte na páku proti popruhu na slackline. Nestůjte v ose 
popruhu- odvíjený popruh by vás mohl poranit. 
 

 
 
POKYNY PRO ČIŠTENÍ A ÚDRŽBU 
 
Pro ideální údržbu doporučujeme čistit a promazávat ráčnu běžným mazivem pro stroje. 
Pokud použijete slackline ve slané vodě, opláchnete ji pak následně ve vodě sladké. Před 
každým použitím zkontrolujte všechny díly slackline setu, zda nejsou poškozené. Čistěte a 
omývejte pouze vlažnou čistou vodou. 
 
POUŽITÍ SLACKLINE MUŽE BÝT NEBEZPEČNOU AKTIVITOU, PŘI KTERÉ HROZÍ I 
VÁŽNÉ ZRANENÍ ČI SMRTELNÝ ÚRAZ, A TO I KDYŽ JE UŽÍVÁNA SPRÁVNE. POUŽITÍ 
JE NA VLASTNÍ NEBEZPECÍ, JEDNEJTE VŽDY SE ZDRAVÝM ROZUMEM. 


