KASUTUSJUHEND
SLACKLINE’I KOMPLEKT
Selles kasutusjuhendis on tähtis info ohutuse kohta. Loe juhendit enne slackline’i komplekti
kasutamist ning veendu, et saad aru kõigist hoiatustest, ettevaatusabinõudest, juhistest ja
ohutusnõuannetest. Loe juhendit aeg-ajalt uuesti ja kontrolli oma komplekti regulaarselt, et
avastada kulumisjälgi.
Kasuta komplekti ainult siis, kui saad aru kõikidest riskidest, mis tulenevad ala
harrastamisest.

TÄHELEPANU! LIIN ON OHTLIK ESE ISEGI SIIS, KUI SEDA KASUTATAKSE ÕIGESTI.
ALAEALISED JA NENDE VANEMAD: alaealised tohivad liini kasutada ainult koos pädeva
täiskasvanuga. Tee kindlaks, et liin on üles pandud kohta, kus alaealised ei pääse sellele ligi
ilma täiskasvanu järelevalveta. Alaealised ei tohi kunagi iseseisvalt pingutit kasutada ega liini
pinget muuta.
Liin on mõeldud kasutamiseks ühele inimesele korraga aeglaselt kõndimiseks.
Pind liini all peab olema tasane, ühtlane ja pehme. Läheduses ei tohi olla teisi inimesi,
takistusi, eendeid ega muid ohtlikke asju. Liini tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil.
LIINI KASUTAMINE VÕIB OLLA OHTLIK TEGEVUS, MIS VÕIB LÕPPEDA RASKE
VIGASTUSE VÕI SURMAGA ISEGI SIIS, KUI KASUTAD LIINI ÕIGESTI. LIINI
KASUTAMINE ON OMAL VASTUTUSEL. KASUTADES JÄRGI TERVET MÕISTUST.
Kinnita liin ankrutega, nagu on kirjeldatud allpool.
ÄRA KINNITA liini esemete külge, mis on liiga nõrgad või ei ole kindlalt paigal. Näiteks ÄRA
KINNITA liini auto külge. Rohkem eestikeelset infot leiad lehelt www.slackline.ee.
ÄRA PANE liini kõrgemale kui 50 cm.
Kasuta liini ainult seal, kus ei ole näha ette ohtlikke olukordi.
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Kanna alati vastupidavaid ja sileda kummitallaga jalanõusid, mida saad paelte abil
kindlalt jalga siduda.
ÄRA KÕNNI liinil sandaalides ega jalanõudes, millel on sügava mustriga tald.
Palu pealtvaatajatel olla liinist vähemalt 3 m kaugusel.
ÄRA KÕNNI liinil hämaras, pimedas, märja ega jäise ilmaga.
Liinil ei tohi korraga olla rohkem kui üks inimene.
Liinil tohib olla kuni 100 kg kaaluv inimene.
SEE LIIN EI OLE MÕELDUD TRIKKIDE TEGEMISEKS (NÄITEKS HÜPPAMINE,
SALTOD). TRIKKE TEHES ON VIGASTUSE VÕI SURMASAAMISE RISK SUUREM.

See liin ei ole kahjustuste suhtes kindel. LIINI PEAB KORRAS HOIDMA JA ENNE IGAT
KASUTAMIST KONTROLLIMA. KUI LIINI KORRALIKULT EI HOITA VÕI ENNE

KASUTAMIST EI KONTROLLITA, VÕIB KASUTAMINE LÕPPEDA VIGASTUSE VÕI
SURMAGA.
IGASUGUSE LISAVARUSTUSE KASUTAMINE, MIS EI OLE TOOTJA POOLT ETTE
NÄHTUD, EI OLE SOOVITATAV NING VÕIB LIINI KAHJUSTADA, SOORITUST
MÕJUTADA JA PÕHJUSTADA VIGASTUSE VÕI SURMA.

LIINI LOOMULIK KULUMINE, MIDA GARANTII EI SISALDA
Aasa kaitsme kulumist garantii ei sisalda. Liini kasutades on see koht, mis pidevalt liigub, ja
kulumine on normaalne.
Samadel põhjustel ei sisalda garantii liinile trükitud kirja kulumist.
Kui kahjustused on tekkinud seoses liini vale kasutamisega, näiteks tõmbamisega üle
teravate nurkade, ei sisalda garantii nende kahjustuste käitlemist. Liin on spordivarustus ja
on loomulik, et see kasutamise käigus kulub.

LIINI HOOLDAMINE JA PESEMINE
Soovitame pinguti puhastamiseks ja hooldamiseks kasutada tavalisi määrdeaineid/õlisid,
mida kasutatakse mehaaniliste seadmete puhul.
Kui liin on puutunud kokku mereveega, pese see puhta veega üle. Pesemiseks kasuta alati
ainult mõõdukalt sooja vett.
Enne igat kasutamist kontrolli liini kõik osad üle.

TURVAREEGLID
Liini tuleb alati pingutada käsitsi ja seda peab tegema üks inimene korraga. Liini tohib
pingutada ainult neid vahendeid kasutades, mis on komplektiga kaasas. Kunagi ei tohi
kasutada pingutamiseks muid vahendeid (nt autot).
Ankrutel ei tohi olla teravaid servi ja need ei tohi mingil viisil liini kahjustada.
Liini tohib üles panna ainult sellise pinna kohale, mis on turvaline.
Kui liin on maha võetud, ära jäta seda ripakile. Väikelapsed võivad sellesse takerduda.
Liinile ei tohi pikkuse vähendamiseks sõlmi teha.

JUHUL KUI SA
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EI KASUTA TERVET MÕISTUST,
EI KASUTA LIINI NII, NAGU JUHEND ETTE NÄEB,
EI JÄRGI JUHENDI HOIATUSI JA NÕUANDEID,

SUURENEB VIGASTUSTE VÕI SURMASAAMISE OHT MÄRGATAVALT!

KUI LIIN ON PINGUL, MÕJUB SELLELE JÕUD, MIS VÕIB ÜLETADA 700 KG (7 kN).
SELLE PINGE TÕTTU PEAB LIINI KÄSITSEMA ETTEVAATUSEGA, ET VÄHENDADA
VIGASTUS- JA SURMARISKI.
KUI LIINIL ON ROHKEM KUI 100 KG KAALUV JA/VÕI ROHKEM KUI ÜKS INIMENE
KORRAGA, SUURENEB LIINI PINGE MÄRGATAVALT JA SEE VÕIB PÕHJUSTADA LIINI
VÕI PINGUTI PURUNEMISE.
Kontrolli, millised on kohalikud eeskirjad ja seadused, mis sätestavad, kus sa võid liini üles
panna. Mõnes asulas võib liini avalik ülespanek ja kasutamine olla keelatud.
Ilmselt oled televisioonis või internetis näinud inimesi, kes teevad liinil trikke. Nad on seda
kaua harjutanud ja võtavad teadliku riski saada vigastusi või koguni surma. TEE OMA LIINIL
TRIKKE AINULT SIIS, KUI VÕTAD VASTUTUSE VIGASTUSTE VÕI SURMASAAMISE
EEST.
SELLE KOMPLEKTI TOOTJA JA EDASIMÜÜJA ÜTLEVAD LAHTI IGASUGUSEST
VASTUTUSEST JA KOHUSTUSTEST VIGASTUSTE, HALVATUSE, VARALISTE
KAHJUSTUSTE JA SURMA KORRAL, MIS ON JUHTUNUD SEOSES SELLE TOOTE
KASUTAMISEGA.

GARANTII
Materjalidele ja koostamisele kehtib garantii kaks aastat alates ostukuupäevast.
GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTEL JUHTUDEL: TAVAPÄRANE KULUMINE, KOMPLEKTI
ON MUUDETUD, VALE HOIUSTAMINE, VALE HOOLDUS; KAHJUSTUS ÕNNETUSE,
HOOLETUSE VÕI VALE KASUTAMISE TÕTTU (KAASA ARVATUD KÕIK JUHENDIS
KIRJELDATUD OLUKORRAD).
Enne liini hoiustamist peab liin olema täiesti kuiv.
TOOTJA EGA EDASIMÜÜJA EI PAKU OTSESELT EGA KAUDSELT LISAGARANTIID EGA
MUUD ESINDAMIST, MIS ON TOOTEGA SEOTUD. SEE HÕLMAB KA GARANTIID
TURUSTATAVUSEKS JA SOBIVUSEKS KONKREETSEKS EESMÄRGIKS.
TOOTJA EGA EDASIMÜÜJA EI VASTUTA KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TEKKINUD
SPETSIIFILISELT, KAUDSELT, JUHUSLIKULT VÕI ÕNNETUSE TÕTTU; MIS
PÕHINEVAD LEPINGU RIKKUMISEL, GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISEL, SÜÜTEOL,
TOOTJA OMAVASTUTUSEL VÕI MUUL ISEGI SIIS, KUI TOOTJA VÕI EDASIMÜÜJA ON
NENDEST VÕIMALUSTEST TEADLIK.
LIINI KASUTAJA KINNITAB, ET TEMA KAEBUSED TOOTJALE VÕI EDASIMÜÜJALE
PIIRDUVAD AINULT TOOTE HINNA HÜVITAMISEGA.

LISAHOIATUSED
TÄHELEPANU! Ära kasuta liini ülespanemisel ja kasutamisel materjale ega detaile, mis ei
ole Gibbons Slackline’i poolt ette nähtud.

PINGUTI KASUTAMINE ON OHTLIK JA VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSE VÕI SURMA.
PINGUTIT EI TOHI MITTE KUNAGI KASUTADA ALAEALISED. TÄISKASVANUD PEAVAD
PINGUTIT KASUTADES OLEMA ERITI ETTEVAATLIKUD.
LIINI EI TOHI ÜMBER PINGUTI TELJE OLLA ROHKEM KUI KAKS JA POOL RINGI.
Pinguti hoovale mõjuv jõud ei tohi olla suurem kui 39 kg (u 380 N), vastasel juhul võib pinguti
kinni kiiluda või komplekt puruneda, mis võib põhjustada vigastuse või surma. KASUTA
PINGUTAMISEKS AINULT OMA KÄSI, MITTE KUNAGI JALGU VÕI MUID KEHAOSI EGA
ABIVAHENDEID.
Seda liinikomplekti ei tohi kunagi seada üles kahe sõiduki (nt autode või veoautode) vahele
mitmel põhjusel, muu hulgas seepärast, et pingutile mõjuv jõud võib siis kergesti ületada 39
kg piiri.
Seda liini ei tohi üles panna ega kasutada kõrgemal kui 50 cm.
Slackline on ilus spordiala, aga sellega kaasnevad tõsised riskid saada vigastada või surma
ning neid ei tohi kunagi alahinnata.

KOMPLEKTI KOKKUPANEK
Gibbon Slackline on tehtud nii, et seda on lihtne kokku panna, kui järgid juhendit. Komplektis
on ainult kaks osa.
1. LIIN – 50 mm (2 tolli) Gibbon Flexband, millel on ühes otsas kaitsmega aas.
2. PINGUTI – pinguti küljes on 2 m pikkune ja 50 mm laiune Gibbon Flexbandi liin, mille
teises otsas on kaitsmega aas.
Võid komplekti kokkupanemisel kasutada veel puukaitsmeid, mis on kaasas Treewear
komplektiga.
ÄRA KASUTA MUID OSI, VAHENDEID EGA DETAILE KOMPLEKTI KOKKUPANEMISEL.
KASUTA AINULT SEDA LIINI JA PINGUTIT!

LIINI ANKURDAMINE/KINNITAMINE: Gibbon Slackline peab olema kinnitatud puude külge,
mille ümbermõõt on vähemalt 1 meeter või läbimõõt 30 cm, suurim ümbermõõt 1,8 m. ÄRA
KINNITA LIINI SELLISE PUU KÜLGE, MIS EI TALU VÄHEMALT 1000 KG (10 kN) JÕUDU.
Kasuta puu kaitsmiseks vaipa või kummimatti.
LIINI KINNITAMINE – vali sobiv ja turvaline koht, kus on tingimustele vastavad puud ja kus
ei ole läheduses ohtlikke esemeid. Kinnita liin ümber puu umbes 50 cm kõrgusele. Vii liini ots
aasast läbi, nii et ümber puu moodustuks aas. Et liin jookseks horisontaalselt maapinnaga,
voldi liin aasa sees kahekordseks, nagu joonisel näidatud (liini ristlõige peab olema
V-kujuline).
PINGUTI KINNITAMINE – nagu liini kinnitades, vali sobiv koht ja puu. Too pinguti aasast läbi
ja voldi liin kahekordseks. Vigastus- ja surmariski vähendamiseks paigalda pinguti nii, et
hoob oleks allpool (joonis 4). Tee pinguti lahti, tõmmates väikesest kangist (märgitud A-ga

joonisel 5) ja vii hoob pinguti ette (märgitud B-ga joonisel 5). Vii liiniots läbi pinguti teljes
oleva pilu (märgitud C-ga joonisel 6).
Lisainfo Surfer Line’i pinguti ja Andy Lewis Trickline’i kohta: vii liin läbi telje pilu ülevalt alla
siis, kui pinguti ise on tagurpidi (näidatud noolega joonisel 6a).
Tõmba liini vaba otsa läbi pinguti nii kaua, kuni kinnitatud liiniosal ei ole lõtku (märgitud D-ga
joonisel 7). Võta ühe käega kinni mõlemast liiniosast (märgitud E-ga joonistel 8 ja 9) ning
hakka liini pingutiga pingutama (märgitud F-ga joonisel 9).
TÄHTIS! Liin ei tohi olla ümber pinguti telje rohkem kui kaks ja pool keerdu! Pinguti hoovale
rakenduv jõud ei tohi olla suurem kui 39 kg, et vältida pinguti kinnikiilumist ja purunemist, mis
võib viia vigastuste tekkimise või surmasaamiseni.
Kui liin on piisavalt pingul, kontrolli, et hoovas olev sakk oleks korralikult vastava pulga taga
(märgitud G- ja H-ga joonistel 10 ja 11), ning too pinguti hoob paralleelseks liiniga (märgitud
I-ga joonisel 11). Kui hoob on ilusti liiniga paralleelne, tähendab see, et sakk on korralikult
vastava pulga taga.
ÄRA KASUTA LIINI, KUI PINGUTI POLE KORREKTSELT LUKUSTATUD JA TURVALINE!
(LUKUSTAMATA, vt joonis 10; LUKUSTATUD, vt joonis 11)
HÕÕRDUMINE: kaitse liini üleliigse hõõrdumise, teravate servade ja karedate pindade eest.
Kontrolli liini alati enne ja pärast kasutamist. Kui avastad et liin on hõõrdunud, ära seda
enam kasuta.
Ära mitte kunagi pane üles keerdus liini (joonis 12). See põhjustab pinguti keeramise alt üles
ja pinguti selline asend suurendab vigastusohtu. Keerd kiirendab ka liini hõõrdumist.
PINGUTIKAITSME PAIGALDAMINE (ei ole X13 Surfer Line’i komplektis): kui liin on soovitud
pinge all ja pinguti õigesti lukustatud, mähi kaitse (märgitud J-ga joonisel 12a) ümber pinguti
ning kinnita see krõpsude ja trukkidega.
LIINIL KÕNDIMINE: tasakaalu saavutamiseks vaata liini kinnituspunkti. Tasakaalu
säilitamiseks liiguta oma käsi. Hoia põlved kõverdatult.
TÄHTIS! Liinil ei tohi olla rohkem kui üks inimene korraga. Ära kunagi jookse liinil!
LIINI MAHAVÕTMINE: pinguti avamiseks tõmba väikesest kangist (märgitud A-ga joonisel
14), kuni käib vali raks. Siis tõmba pinguti hoovast (märgitud B-ga joonisel 14), et vabastada
hoova sakk vastava pulga (märgitud C-ga joonisel 14) tagant.
TÄHTIS! Liin on pinge all ja pinguti valesti vabastamine võib põhjustada vigastuse või
surma. Kui liin on pinge alt vaba, võta liin pingutist välja. Kontrolli, ega sellele ei ole tekkinud
kahjustusi või ega liin ei ole märg. Terve ja kuiv liin keera rulli ning hoiusta korrektselt.

