
KÄYTTÖOPAS
SLACKLINE-SETTI

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja. Ennen kuin käytät slacklinea, lue tämä 
käyttöopas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt kaikki varoitukset, ohjeet ja

 turvallisuussuositukset. Tarkista määräajoin tämän käyttöoppaan tiedot ja tarkista säännöllisesti, 
onko  slacklinessa merkkejä vahingoittumisesta. Älä käytä slacklinea, jos et hyväksy kaikkia loukkaan-

tumisen ja/tai kuoleman riskejä,  joita slacklinen käytöstä saattaa aiheutua.
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VAROITUS! SLACKLINE ON VAARALLINEN LAITE, VAIKKA SITÄ KÄYTETTÄISIINKIN OIKEIN:
ALAIKÄISTEN VANHEMMAT JA ALAIKÄISET: Alaikäiset eivät saa käyttää slacklinea, jos pätevä aikuinen ei 
valvo heitä jatkuvasti. Varmista, että slackline asennetaan vain alueille, joissa alaikäiset eivät pysty
käyttämään sitä ilman edellä mainittua aikuisen valvontaa. Alaikäiset eivät saa koskaan käyttää räikkää 
tai säätää  slacklinen jännitystä. Slackline kehitettiin vain yhdelle aikuiselle tasapainon parantamiseen 
kävelemällä hitaasti slacklinea pitkin tasaisella ja pehmeällä alustalla, jonka lähellä ei ole esteitä, ihmisiä, 
ulokkeita tai vaaroja. Slacklinea saa käyttää vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
SLACKLINEN KÄYTTÄMINEN VOI OLLA VAARALLISTA TOIMINTAA, JOKA VOI JOHTAA VAKAVIIN VAM-
MOIHIN JA/TAI KUOLEMAAN JOPA SILLOIN, KUN SITÄ KÄYTETÄÄN OIKEIN. KÄYTÄ OMALLA VASTU-
ULLASI JA KÄYTÄ AINA TERVETTÄ JÄRKEÄ. Varmista, että slackline ankkuroidaan vain kiinnikkeisiin alla 
olevissa kohdissa 3.1 ja 3.2 kuvatulla tavalla. ÄLÄ kiinnitä slacklinea mihinkään ankkurointipisteeseen, joka 
on liian heikko turvalliseen ankkurointiin, tai käytä slacklinea, joka ei ole kiinnitetty. ÄLÄ esimerkiksi liitä 
slacklinea yhteen tai useampaan autoon. Sivulta www.gibbonslacklines.com löytyy lisätietoja.
Varmista, että maaperä ja laskeutumisalue, joiden yläpuolelle slackline on kiinnitetty, ovat tasaisia ja 
pehmeitä. Sinä voit pudota siihen! ÄLÄ aseta slacklinea yli 50 senttimetrin (18 tuuman) korkeuteen.
Varmista, että slacklinen lähellä ei ole esteitä, vaaroja, ihmisiä tai ulokkeita, jotka voivat vahingoittaa sinua,
kun putoat. Käytä slacklinea vain paikoissa, joissa ei ole riskejä ja/tai vaaroja.

• Käytä aina tukevia, tiukasti kiinnitettyjä urheilukenkiä, joissa on litteät kumipohjat.
• ÄLÄ kävele slacklinea pitkin paljain jaloin tai sandaaleissa tai käytä kenkiä, joissa on kuviolliset pohjat.
• Pidä kaikki katsojat vähintään 3 metrin (9 jalan) päässä slacklinesta.
• ÄLÄ koskaan käytä slacklinea hämärässä tai yöllä tai märissä tai jäisissä olosuhteissa.
• ÄLÄ koskaan anna useamman kuin yhden henkilön kerrallaan käyttää slacklinea.
• ÄLÄ koskaan altista slacklinea yli 100 kg (220 lb) painolle.
• TÄTÄ SLACKLINEA EI OLE TARKOITETTU TEMPPUILUUN, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOIT-

TUEN HYPPIMISEEN,

VOLTTIEN TEKEMISEEN, JNE.  • RISKI LOUKKANTUMISEEN JA/TAI KUOLEMAAN KASVAA  
MERKITTÄVÄSTI, JOS KYSEISIÄ TEMPPUJA YRITETÄÄN TEHDÄ TAI TEHDÄÄN. Tämä slackline ei ole 
vahingoittumaton. SLACKLINE ON TARKISTETTAVA JA HUOLLETTAVA KUNNOLLA ENNEN JOKAISTA  
KÄYTTÖÄ. JOS SLACKLINEA EI TARKISTETA JA HUOLLETA OIKEIN ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ,
SE VOI JOHTAA LOUKKAANTUMISEEN JA/TAI KUOLEMAAN. MUIDEN KUIN VALMISTAJAN VALMISTA-
MIEN OSIEN KÄYTTÄMINEN EI OLE SUOSITELTAVAA, SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTAA SLACKLINEA, 
VAIKUTTAA SEN TOIMINTAAN, LYHENTÄÄ SEN KÄYTTÖIKÄÄ JA AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISIA JA/
TAI KUOLEMAN.

LUONNOLLINEN KULUMINEN, JOKA EI KUULU TAKUUVAATIMUKSIIN:
Takuu ei kata rengassuojan kulumista, sillä slacklineen kohdistuu käytössä jatkuva dynaaminen jännitys. 
Näin ollen rengassuojan kuluminen ei kuulu takuuvaatimuksiin. llä olevaan aiheeseen liittyen slacklinen 
painatuksen kuluminen ei kuulu takuuvaatimuksiin. Niihin ei kuulu myöskään slacklinen kuluminen, joka 
aiheutuu vääränlaisesta käytöstä, esimerkiksi jos slackline kierretään  terävien kulmien ympäri. Slackline 
on urheilutuote ja se kuluu luonnollisesti käytössä.

PESU- JA HUOLTO-OHJEET:
Oikeanlainen huolto voidaan suorittaa puhdistamalla räikkä ja tiivistämällä se tavallisella konevoiteluai-
neella. Huuhtele koko slackline puhtaalla makealla vedellä sen jälkeen, kun sitä on käytetty merivedessä. 
Tarkista ennen jokaista käyttöä, että slacklinen osat eivät ole vahingoittuneet. Pese vain puhtaalla, kes-
kilämpimällä vedellä. GIBBON-KÄYTTÖOPAS – SUOMI
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LISÄTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET:
Slackline-järjestelmää saa jännittää vain käsin ja vain yksi henkilö. Valituissa kiinnikkeissä ei saa olla teräviä 
kulmia, eivätkä ne saa olla sellaisessa kunnossa, että ne voisivat vahingoittaa slacklinea. Slacklinen saa 
asentaa vain silloin, kun sen alla on suoja-alusta. lacklinea ei saa koskaan jännittää muilla keinoilla (kuten 
autoilla) kuin setin mukana toimitetuilla laitteilla. Älä jätä slacklinea vartioimatta, kun sitä siirretään. Pienet 
lapset voivat jäädä kiinni slacklineen. Slacklinen pituutta ei saa muuttaa käyttämällä solmuja.

JOS ET PYSTY SEURAAVIIN ASIOIHIN:
• KÄYTTÄMÄÄN TERVETTÄ JÄRKEÄ,
• KÄYTTÄMÄÄN SLACKLINEA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA SUOSITELLULLA TAVALLA, JA/TAI
• NOUDATTAMAAN TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN VAROITUKSIA JA OHJEITA,
• RISKI VAKAVAAN LOUKKAATUMISEEN JA/TAI KUOLEMAAN KASVAA HUOMATTAVASTI.
• KUN SLACKLINE ON KOOTTU, SIIHEN KOHDISTUU SUURI JÄNNITYS, JOKA VOI OLLA
• 700 KG (7 KN/1500 LB) TAI ENEMMÄN. SUUREN JÄNNITYKSEN TAKIA SLACKLINEN KÄYTÖN AI-

KANA ON
• NOUDATETTAVA SUURTA VAROVAISUUTTA, JOTTA RISKIÄ LOUKKAANTUMISEEN JA/TAI KUOLE-

MAAN VOIDAAN
• PIENENTÄÄ. JOS SLACKLINEA YLIKUORMITETAAN YLI 100 KG (220 LB) PAINOLLA JA/TAI
• USEAMPI KUIN YKSI HENKILÖ LISÄÄ SLACKLINEEN KOHDISTUVAA JÄNNITYSTÄ, SLACKLINE JA/

TAI RÄIKKÄ 
•  VOIVAT PETTÄÄ JA AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISEN JA/TAI KUOLEMAN.

Tarkista paikallista slacklineja koskevista lainsäädännöistä, missä ja miten voit käyttää slacklinea laillis-
esti. Joissakin kaupungeissa ja osavaltioissa slacklinen käyttö julkisissa tiloissa on laitonta, rajoitettua tai 
kiellettyä. Saatat nähdä televisiossa tai internetissä ihmisiä, jotka tekevät temppuja slacklinella. Nämä 
ihmiset ovat  harjoitelleet pitkään, ovat erittäin taitavia ja hyväksyvät kaikki loukkaantumiseen ja/tai ku-
olemaan  johtavat riskit. ÄLÄ YRITÄ TEMPPUILLA TÄLLÄ SLACKLINELLA, JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA
LOUKKAANTUMISEEN JA/TAI KUOLEMAAN JOHTAVIA RISKEJÄ. TÄMÄN SLACKLINEN VALMISTAJA JA 
JÄLLEENMYYJÄT SANOUTUVAT YKSISELITTEISESTI IRTI KAIKESTA VASTUUSTA JA VAHINGONKOR-
VAUSVELVOLLISUUDESTA, JOTKA LIITTYVÄT MINKÄ TAHANSA HENKILÖN TAI OMAISUUDEN KUOLE-
MAAN, HALVAANTUMISEEN, LOUKKAANTUMISEEN JA/TAI  VAHINGOITTUMISEEN, JOKA VOI TAPAH-
TUA, TAI JOKA JOHTUU, TAI JOKA LIITTYY JOLLAKIN TAVALLA TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖÖN.

TAKUU:
Tällä tuotteella on kahden (2) vuoden takuu kaikille materiaali- tai valmistusvirheille sen ostopäivästä 
lähtien, joka on ilmoitettu kelvollisessa kuitissa. TÄMÄ TAKUU EI KATA TAI SISÄLLÄ VAURIOITA TAI VIKO-
JA, JOTKA JOHTUVAT SEURAAVISTA ASIOISTA: NORMAALI KULUMINEN, TUOTTEESEEN TEHDYT MUU-
TOKSET, VIRHEELLINEN SÄILYTTÄMINEN, PUUTTEELLINEN HUOLTO JA/TAI ONNETTOMUUKSISTA, 
LAIMINLYÖNNISTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RA-
JOITTUEN KAIKKEEN SELLAISEEN KÄYTTÖÖN, JOTA EI OLE HYVÄKSYTTY YKSISELITTEISESTI TÄSSÄ 
KÄYTTÖOPPAASSA). Varmista, että slackline on täysin kuiva ennen säilytystä. TÄMÄN TUOTTEEN VALM-
ISTAJA, MYYJÄT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT ANNA MUITA KUIN EDELLÄ KUVATTUJA TUOTETTA KOSK-
EVIA NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ VAHVISTUSILMOITUKSIA JA/TAI TAKUITA, MUKAAN LUKIEN 
MUTTA KUITENKIN NÄIHIN RAJOITTUMATTA KAIKKI MYYNTIKELPOISUUTTA, LAATUA TAI SOPIVU-
UTTA KOSKEVAT TAKUUT JOTAIN ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN. VALMISTAJA, MYYJÄT JA JÄL-
LEENMYYJÄT EIVÄT OLE MILLÄÄN TAVOIN VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUOR-
ISTA, VÄLILLISISTÄ TAI TAHATTOMISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, 
TAKUURIKKOMUKSESTA, VAHINGONTEOSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), TUOTEVASTUUSTA 
TAI MUUSTA, VAIKKA SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU. SLACK-
LINEN KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ HÄNEN OIKEUSSUOJAKEINONSA VALMISTAJAA, MYYJIÄ JA JÄL-
LEENMYYJIÄ VASTAAN MISSÄ TAHANSA VASTUUSSA, VAATEISSA TAI VAHINGOISSA RAJOITTUVAT 
SLACKLINEN OSTOHINTAAN, JA HE LUOPUVAT PERUUTTAMATTOMASTI KAIKISTA VAATEISTA, MITÄ 
KYSEISELLÄ SLACKLINEN KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA. GIBBON-KÄYTTÖOPAS – SUOMI
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LISÄVAROITUKSET:
HUOMIO! Älä käytä slacklinen asennuksessa tai sen käytön aikana muita kuin Gibbon Slacklinesin  
toimittamia osia ja materiaaleja. RÄIKÄN KÄYTTÖ ON VAARALLISTA JA VOI JOHTAA LOUKKAANTUMIS-
EEN JA/TAI KUOLEMAAN. ALAIKÄISET EIVÄT SAA KOSKAAN KÄYTTÄÄ RÄIKKÄÄ, JA KUN AIKUISET 
KÄYTTÄVÄT SITÄ, ON NOUDATETTAVA ERITYISTÄ HUOLELLISUUTTA JA AROVAISUUTTA. SLACKLINE-
HIHNA EI SAA MENNÄ ENEMMÄN KUIN KAKSI JA PUOLI KERTAA RÄIKÄN AKSELIN YMPÄRI (katso 
jäljempänä tuleva alakohta 3.4). Räikän vivun jännitys ei saa olla suurempi kuin 38,5 kg (n. 378 N/85 lb), jotta 
vältetään slackline-järjestelmän pettäminen, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen ja/tai kuolemaan. 
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ RÄIKKÄÄ JALOILLASI TAI MILLÄÄN LAITTEELLA TAI MILLÄÄN MUULLA RUUMII-
NOSALLA KUIN KÄSILLÄSI. Slacklinea ei saa kiinnittää tai asentaa ajoneuvojen (esim. autojen tai kuorma-
autojen) välille eri syistä, esimerkiksi koska jännitys voi helposti ylittää 38,5 kg (n. 378 N/85 lb).
Slacklinea ei saa asentaa tai käyttää yli 50 cm (18 in) korkeudessa. Slacklining on hieno urheilulaji, mutta sen 
vaarat, mukaan lukien vakava loukkaantuminen ja/tai kuolema, ovat suuria, eikä
niitä saa koskaan aliarvioida!

KOKOAMINEN:
Gibbon Slackline on helppo ja nopea koota, jos noudatat tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
Slackline koostuu vain kahdesta osasta: Lukuun ottamatta jäljempänä kuvattua puunsuojaa, joka  
sisältyy vain X13 Treepro -setteihin: ÄLÄ KÄYTÄ TÄMÄN SLACKLINE-SETIN KANSSA MUITA OSIA TAI  
MATERIAALEJA KUIN AIEMMIN KUVATTUJA
NAUHAA JA RÄIKKÄÄ!

Lukuun ottamatta jäljempänä kuvattua puunsuojausta, joka on sisällytetty vain X13 Treepro-sarjoihin: ÄLÄ 
KÄYTÄ MUUTA KÄYTTÄJÄT, OSAT TAI MATERIAALIT TÄMÄN SLACKLINE-SETIN KÄYTTÖÖN, AIHEESEEN 
TAI RANCHETIN KUVAAMISESTA AIKANA!

NAUHA:
50 mm (2 in) leveä Gibbon-joustonauha,
jossa on päällystetty hihna (jota kut-
sutaan tässä käyttöoppaassa
 myös nimellä slackline tai line).

RÄIKKÄ:
Kiinnitetään Gibbon-joustonauhaan, jossa 
on päällystetty hihna, ja  jonka mitat ovat: 
pituus 2 m (6 ft) x leveys 50 mm (2 in).
GIBBON-KÄYTTÖOPAS – SUOMI
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SLACKLINEN ANKKUROINTI:
Gibbon Slacklinen saa kiinnittää vain puuhun, jonka ympärysmitta on vähintään 1 m (40 in), tai jonka  
halkaisija on 30 cm (12 in), ja jonka ympärysmitta on enintään 1,8 m (70 in). ÄLÄ KIINNITÄ SLACKLINEA
PUUHUN, JOKA EI KESTÄ YLI 1000 KG:N (10 KN:N/2200 LB:N) PAINOA. Käytä mattoa tai pehmeää  
kumimattoa suojellaksesi puita kaikilta tarpeettomilta vahingoilta, joita slackline voi aiheuttaa.

NAUHAN ANKKUROINTI:
Etsi sopiva ja turvallinen paikka, jossa on kaksi
puuta, kuten edellä alakohdassa 3.1 kuvattiin, ja 
jonka lähellä ei ole riskejä, esteitä, ulokkeita tai
muita vaaroja. Kierrä nauha tasaisesti puun-
runkoon noin 50 cm:n (18 in:n) korkeudelle.  
Pujota nauha hihnan läpi muodostaaksesi  
silmukan puunrungon ympärille. Asettaaksesi 
nauhan vaakasuoraan käännä se U-muotoon 
paikassa, jossa se menee silmukan läpi
hihnan päässä, kuten kuvassa näkyy.

RÄIKÄN ANKKUROINTI:
Kuten nauhan kohdalla, etsi sopiva ja 
turvallinen paikka, jossa on kaksi puuta, kuten 
edellä alakohdassa 3.1 (kuva 3) kuvattiin, 
ja jonka lähellä ei ole ei ole riskejä, esteitä,  
ulokkeita tai muita vaaroja. Kierrä räik-
kään kiinnitetty nauha tasaisesti toisen  
puunrungon ympärille noin 50 cm:n (18 in:n) 
korkeudelle (kuva 3).
Pujota räikkä hihnan läpi muodostaaksesi
silmukan puunrungon ympärille. Asettaaksesi 
nauhan vaakasuoraan käännä se U-muotoon 
paikassa, jossa se menee silmukan läpi
hihnan päässä, kuten kuvassa 3 näkyy.
Pienentääksesi riskiä vakavaan  
loukaantumiseen ja/tai kuolemaan asenna 
räikkä niin, että vipu osoittaa kohti maa-
ta, kuten kuvassa 4 näkyy. Irrota räikkä  
(vedä räikän sisällä olevasta pienestä vivusta, 
joka on merkitty kirjaimella “A” kuvassa 5) ja
avaa päävipu (“B” kuvassa 5). 

Pujota nauha akselissa olevan raon läpi
(“C” kuvassa 6).

4

A

B

5

C
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Lisätietoja Surfer Linestä Räikkä ja Andy 
Lewis Trickline: Pujota slackline räikän
aukkoon, kun räikkä on ylösalaisin, kuten nu-
olella osoitetussa räikässä näkyy. Katso kuva 
6a.

Vedä nauha akselin läpi, kunnes nauha on
on kiristetty (eli nauha ei ole löysällä) (“D”
kuvassa 7).

Kun nauha on kiristetty akselin läpi, käytä
yhtä kättä pitämään nauhan molempia päitä 
yhdessä (“E” kuvissa 8 ja 9).

Aloita kiristämään räikkää. (“F” kuvassa 9)

D

7

E

8

E

F

9

6a



GIBBON-KÄYTTÖOPAS – SUOMI

G H
!!WRONG!!
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TÄRKEÄÄ! Slackline ei saa mennä enemmän 
kuin kaksi ja puoli kertaa räikän akselin ympäri.
Räikän vivun jännitys ei saa KOSKAAN olla 
enemmän kuin 38,5 kg (n.378 N/85 lb), jotta es-
tetään onnettomuus ja/tai järjestelmän
vika, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantu-
misen ja/tai kuoleman. Kun nauhassa on 
haluttu jännitys, tarkista räikkä 
varmistaaksesi, että pultti (“G” kuvissa 10 ja 
11) on siististi hammasrattaassa (“H” kuvissa 
10 ja 11), ja käännä vipu takaisin vaakasuoraan 
asentoon samansuuntaisesti nauhan kanssa 
(“I” kuvassa 11).

ÄLÄ KÄYTÄ SLACKLINEA, JOS RÄIKKÄ
EI OLE TÄYSIN KIINNITETTY JA LUKITTU
(AUKI: kuva 10; LUKITTU: kuva 11)! 

Vihje: Suljettu vipu (“I” kuvassa 11) on hyvä
osoitin siitä, että pultti lepää 
hammasrattaassa, ja että räikkä on kiinnitetty 
ja lukittu. Voit säätää nauhan jännitystä 
henkilökohtaisen mieltymyksesi mukaan,
kunhan jännitys ei ylitä 38,5 kg:aa
(378 N:ia/85 lb:aa).

NAARMUUNTUMINEN:
Suojele nauhaa tarpeettomalta naarmuuntu-
miselta, teräviltä reunoilta ja muilta karkeilta 
paikoilta. Tarkista slackline ennen ja jälkeen 
jokaisen käytön. Jos havaitset naarmuuntu-
mista, lopeta slacklinen käyttö.

Älä koskaan laita nauhaa kierteelle (katso alla 
oleva kuva 12). Kiertäminen aiheuttaa räikän 
sinkoutumisen nauhan yläosan ylitse, jolloin 
voit loukkaantua herkemmin. Kiertäminen 
nopeuttaa myös nauhan naarmuuntumista.

RÄIKKÄSUOJAN KÄYTTÄMINEN:
(ei sisälly Surfer Line X13 -setteihin)
Kun slackline on jännitetty oikein ja räikkävipu 
on suljettu, kääri räikkäsuoja (J) räikän ympäri 
ja sulje se tarranauhalla ja painikkeilla.

J

!!VÄÄRIN!!

!!OIKEIN!!
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KÄVELEMINEN SLACKLINEA PITKIN:
Vihjeitä: katso edessäsi olevaa nauhan 
ankkurointipistettä pysyäksesi tasapainossa. 
Liikuta käsiasi korjataksesi epätasapainoa. 
Pidä polvet taivutettuna. 

TÄRKEÄÄ: turvallisuussyistä slacklinen 
päällä ei saa koskaan olla enemmän kuin yksi 
henkilö! ÄLÄ KOSKAAN JUOKSE slacklinea 
pitkin!

SLACKLINEN PURKAMINEN:
Irrota räikkä vetämällä turvavipu
(“A” kuvassa 14) avataksesi räikän ja
avaa päävipu (“B” kuvassa 14), kunnes
turvavipu irtoaa hammaspyörästä (“C”
kuvassa 14), ja nauha vapautuu (kuva 15).

TÄRKEÄÄ! Nauhaan kohdistuu jännitys, ja
voi tapahtua loukkaantuminen ja/tai  
kuolema, jos nauhaa ei pureta varovaisesti. 
Kun nauha on vapautunut, irrota nauha
räikästä, tarkista nauha naarmuuntumisten ja
ja vahinkojen varalta, varmista että nauha on
puhdas ja kuiva, ja kääri nauha ja laita se
säilytyspussiin.

www.gibbon-slacklines.com


