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Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní informace. Přečtěte si pozorně tento návod a ujistěte se, že rozumíte a souhlasíte se všemi varováními, upozorněním, instrukcemi a
bezpečnostními doporučeními. Pravidelně revidujte informace uvedené v tomto návodu k použití a kontrolujte slackline konstrukci i popruh, zda-li nejeví známky poškození.
Nepoužívejte slackline, pokud nepřijmete veškerá rizika zranění a smrti, která mohou vyplývat z vašeho používání.
1. VAROVÁNÍ!
Slackline je nebezpečným vybavením, a to i při správném používání.
Použití je na vlastní nebezpečí a vždy používejte zdravý rozum.
Nezletilí a rodiče nezletilých:
Nezletilé osoby nesmí používat slackline, pokud nejsou pod stálým dohledem kompetentní dospelé osoby. Dbejte na to, aby slackline byla nainstalována pouze na takových místech,
kam nezletilí nemají bez dohledu takové dospelé osoby prístup. Nezletilé osoby nesmí nikdy používat rácnu ani napínat slackline.
Slackline byla vyvinuta výhradne pro jednu dospelou osobu. Je urcena ke zlepšení rovnováhy, pro pomalou chuzi po popruhu nad rovnou a mekkou dopadovou plochou, v jejíž
bezprostrední blízkosti nejsou žádní lidé ani prekážky, výcnelky ci jiná nebezpecná místa. Slackline musí být používána pouze zpusobem popsaným v tomto návodu.
Ujistěte se, že slackline je napnuta pouze za kotevní body popsané v tomto návodu a způsobem, který uvádí tento návod. NIKDY nenapínejte a nepoužívejte slackline napnutou za
takové kotevní body, které jsou pro bezpečné ukotvení příliš slabé nebo které nejsou stabilně připevněné. Například nenapínejte slackline za slabé stromy či za automobil.
Zkontrolujte terén, aby dopadová plocha, nad kterou je slackline napnuta, byla rovná a mekká. Budete na ni padat!
Nenapínejte slackline výš než 50 cm (18 palcu) nad zemí. Dbejte na to, aby v blízkosti slackline nebyli žádní lidé nebo prekážky, výcnelky ci jiná nebezpecná místa, nebot to vše by
mohlo zpusobit zranení pri vašem pádu. Používejte slackline pouze na zcela bezpecných místech.
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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.

Tento slackline set není odolný proti poškození. Slackline je třeba řádně udržovat a kontrolovat před každým použitím. Zanedbání údržby nebo kontroly pred každým
použitím muže 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 zpusobit zranění či smrt.
1.1 PŘIROZENÉ OPOTŘEBENÍ NEPODLÉHAJÍCÍ ZÁRUCE:
Na opotřebení chrániče smyčky (poutka) se nevztahuje záruka – během používání je v tomto míste 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.
1.2 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.
1.3 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.
1.4 VAROVÁNÍ:
Nedodržením...
•
Používat zdravý rozum
•
Používat slackline pouze v souladu s tímto návodem
•
Dbát všech varování obsažených v tomto návodu
... významně zvyšujete nebezpečí vážného úrazu nebo smrti.
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.
1.5ZÁRUKA:
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.
2. 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. 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!

