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Návod k použití – Rozšíření pro sety Gibbon

1.0 Upozornění na nebezpečí při používání setu pro slackline
Před použitím setu pro slackline si přečtěte návod na použití. Při používání hrozí určitá rizika, 
set  je  třeba  používat  s velkou  opatrností.  Pokud  nejste  ochotni  rizika  přijmout,  výrobek 
nepoužívejte.

Výrobek může být používán pouze způsobem popsaným v návodu. Byl vyvinut výhradně pro 
slackline.  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 pevnou zemí
- nezletilé osoby mohou popruh používat pouze pod dohledem dospělých
- popruh musí být upevněn mimo dosah nezletilých osob

Postarejte se o to, aby u všech částí setu pro chůzi po popruhu byla prováděna pravidelná 
kontrola a údržba. Zanedbání údržby nebo použití dílů, které nejsou součástí sady, ovlivní 
funkci a zkrátí jeho životnost.

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.

Sada pro slackline byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Nepoužívejte obyčejné napínací 
pásy, u kterých může docházet k rychlejšímu opotřebení a vzhledem k jejich menší pružnosti 
mohou spoje zatěžovat větším napětím.

1.1. Záruka
Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 2 roky ode dne prodeje výrobku. V průběhu této 
záruční doby budou dle uvážení výrobce provedeny opravy nebo výměny poškozených částí 
v případě,  že  k poškození  došlo  z důvodů  způsobených  materiálem  nebo  výrobou  bez 
jakýchkoli poplatků. Používáním tohoto výrobku s sebou přináší rizika a je třeba ho používat 
s opatrností.

Záruka  se nevztahuje  na  žádná poškození  vzniklá  nesprávných používáním nebo běžným 
opotřebením a na poškození, která nemají žádný vliv na funkčnost výrobku. Na škody vzniklé 
v případě použití částí, kterou nejsou součástí setu, se záruka nevztahuje.

Chraňte  popruh před kontaktem s ostrými  předměty.  Napnutý popruh lze o ostrý předmět 
velice  snadno  poškodit.  I  mírné  poškození  může  pod  velkým  zatížením  způsobit  jeho 
přetržení. Na takováto mechanická poškození popruhu se záruka nevztahuje.

Reklamaci je možné uplatnit pouze s příslušným dokladem o nákupu.
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2.0 Další upozornění – čtěte pečlivě
Namontovaný set pro slackline může být v napětí až do 10kN (1000kg). Z tohoto důvodu je 
třeba používat tento výrobek velmi opatrně. Vzhledem k velkému napětí popruhu může příliš 
mnoho živelných nebo neopatrných pohybů vést k pádu a případně i ke zranění. 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.

Slackline je krásný sport, ale jeho rizika nesmí být podceňována.

3.0 Montáž
Celá sada sestává z několika součástí:

• Popruh k ráčně (1ks)
• Kotvící popruh 2m (1ks)
• Šekl Omega (2ks)

Používejte pouze komponenty, které jsou součástí této sady. Pouze za těchto podmínek a při 
dodržování pravidel bezpečnosti lze výrobek používat bezpečně.

3.1. Upevnění
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 1,8m. 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 stromů i popruhů ke kotvení.
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3.2. Montáž 
Při montáži rozšíření pro sety Gibbon je třeba provést výměnu popruhu u ráčny. Za pomoci 
dvou kusů klíčů  povolte  matku na šroubu,  na kterém je  umístěn  popruh na ráčně.  Šroub 
vysuňte a vyměňte původní popruh za krátký šitý popruh, který je součástí rozšíření pro sety 
Gibbon.  Po výměně matku znovu pečlivě  utáhněte.  Původní  popruh,  který  byl  umístěn  u 
ráčny firmou Gibbon bude později použit jako kotvící popruh.

3.3. Napnutí slackline
Vyberte vhodné místo pro natažení slackline viz. předchozí body. Na jedné straně obtočte 
strom (nebo jiný kotvící bod) kotvícím popruhem a jeho konci provlékněte šekl. Do šeklu 
přidejte ještě ráčnu s krátkým popruhem a pečlivě zašroubujte pin.

Na  druhé  straně  proveďte  stejné  kotvení  za  použití  popruhu  pro  slackline  a  původního 
dvoumetrového popruhu (namísto kotvícího popruhu).
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Díky  napínání  setů  firmy  Gibbon  tímto  způsobem  výrazně  prodloužíte  jejich  životnost 
a předejdete  nepříjemnému  kroucení  krajů  slackline,  které  vzniká  pouhým  provlečením 
smyčky v případě původního způsobu kotvení.

Příjemnou zábavu při používání setu pro slackline.

Výrobce a distributor:
Lajny.cz
Ondřej Kváš, Předměřická 354, 50301 Hradec Králové, IČ:76554309
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