
 

 

 
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval 
bezpečnou zábavu pro všechny věkové kategorie. Chcete-li dosáhnout nejlepších a bezpečných 
výsledků, přečtěte si prosím pozorně návod pro instalaci a používání slackers® SLACKLINE. 
Přečtěte si a dodržujte všechna pravidla. Jsme si jisti, že tento produkt vám poskytne po dlouhou 
dobu plno zábavy a radosti. 
  
Součástí balení: 

1. 15 m dlouhý a 5cm široký popruh s našitým okem pro snadné 
upevnění 

2. 1,8 m dlouhý popruh, 5 cm široký s ráčnou a bezpečnostní 
pojistkou 

3. 15 m dlouhý a 2,5 cm široký pomocný / balanční 
popruh  

4. 1,8 m dlouhý popruh 2,5 cm široký s ráčnou a bezpečnostní 
pojistkou 

5. ochranný potah na ráčnu  
6. vak na přepravu a uložení 

 
Upozornění: Instalaci a obsluhu musí provádět dospělá osoba! 
 
UPOZORNĚNÍ: BUĎTE OPATRNÍ! - VŽDY DODRŽUJTE TYTO PRAVIDLA: 
• POUŽÍVAT SMÍ POUZE OSOBY POD PŘÍMÝM DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY. 
• NENÍ URČEN PRO KOMERČNÍ ÚČELY. URČENO PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. 
• Před každým použitím slacklinu se ujistěte, že je vše správně instalováno a před použitím zkontrolujte, 
zda nedošlo k opotřebení (roztřepení, změny popruhu, praskliny, řezy, poškozené švy, deformace…). 
• Pokud jsou nalezeny opotřebené nebo poškozené díly, vyměňte je. Používejte pouze originální náhradní 
díly, mohlo by dojít k poškození výrobku či zranění osob. 
• Současně může používat výrobek pouze jedna osoba. Maximální hmotnost uživatele: 150 kg. 
• Slackline nesmí být instalován více než 50 cm od země. 
• Tento Slackline není určen pro triky, skoky nebo kaskadéry jakéhokoliv druhu. Mohlo by dojít k vážnému 
zranění nebo smrti. 
• SLACKLINE nikdy neupravujte prodloužením nebo vázáním uzlů. 
• Noste těsně přiléhající oděv, žádné šátky nebo jiné volné oblečení. 
• Noste dobře padnoucí a plnou obuv s plochou protiskluzovou podrážkou. 
• Udržujte osoby ve vzdálenosti nejméně 3 m od Slacklinu, když je používán. 
• Slackline nikdy nepoužívejte ve tmě, za mokra nebo v dešti, mrazu či při bouřce. 
• Vždy namontujte SLACKLINE při východu slunce a večer před setměním ho vždy demontujte. 
• Podívejte se na místní předpisy, abyste zjistili, kde a jak můžete zákonně používat svůj slackline. V 
některých městech a státech je použití slackline na veřejném majetku nezákonné, omezené nebo zakázané. 
• Použití systému slackline může být nebezpečné i při správném používání. Může mít za následek vážné 
zranění nebo smrt. 
• Pokud slackine nepoužíváte, držte děti mimo dosah. Hrozí nebezpečí uškrcení. 
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• Čištění a skladování: Pro čištění použijte čistou, vlažnou vodu. Nepoužívejte silné čisticí prostředky. 
SLACKLINE skladujte pouze v suchém stavu. 
• Ráčnu alespoň jednou měsíčně promažte lehkou vrstvou vazelíny. 
 
PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ 
 
VOLBA KURZU SLACKLINE 
Vyberte si čistou oblast pro slackline s pevným kotevním bodem, doporučuje se zdravý strom (obvod 1 m 
nebo průměr 30 cm) nebo sloup nebo sloupek, který zvládne na obou koncích alespoň 11,5 KN (1150 KG). 
Upozornění: SLACKLINE by měla být instalována na měkkém a rovném povrchu (jako je tráva nebo písek), 
bez jakýchkoliv překážek: keřů, kamenů nebo všeho, co by mohlo způsobit zranění. SLACKLINE nikdy 
neinstalujte nad tvrdý povrch nebo nad vodu. 
 
NEŽ ZAČNETE 
„TŘI SLOVA“ PRO PRVNÍ POUŽITÍ: 
SHORT (KRÁTKÝ) - Používejte krátkou ( stabilnější) vzdálenost mezi sloupky / stromy. 
LOW (NÍZKÝ)- Nastavte Slackline těsně nad výšku kolena (stojícího na zemi) nejmenší osoby, která slackline 
používá. Tímto způsobem je snadné vstoupit a začít. Slackline nesmí být instalován výš než 50 cm od země. 
TIGHT (PEVNÝ) - Tím, že napětí pásu je o něco pevnější, získáte větší stabilitu. Později si můžete nastavit 
napětí tak, aby odpovídalo vašemu ideálnímu napnutí LT-Line. 

 
NASTAVENÍ SLACKLINU - Ujistěte se, že máte reflexní logo SLACKERS  směrem nahoru.  
Krok 1: Popruh s ráčnou: omotejte strom (obrázek 1) a utáhněte (obrázek 2). 
Krok 2: Vezměte Slackline popruh, omotejte ho kolem stromu. Pevně ho utáhněte a dávejte pozor, ať není 
překroucený. (obrázek 3). 

Figure 1 Figure 2 Figure 3 

 
Krok 3: Protáhněte konec Slackline přes ráčnu, a zvedněte ji. Ujistěte se, že popruh není zkroucený. Před 
použitím západky pevně vytáhněte linku. Ráčna by měla směřovat dolů (viz foto). Měli byste skončit s 
utahováním, když už to nejde více - přibližně 400 N síly. 
Poznámka: Ráčna by měla být skryta pod popruhem a měla by být 
překryta potahem na ráčnu. 

 
 

 



VAROVÁNÍ: 
Napnutí páky ráčny nesmí překročit bezpečnostní limit 400N síly.  
VAROVÁNÍ: Slackline může být napínán pouze rukou. Nikdy nedotahujte slackline mezi dvěma vozy 
nebo jinými prostředky, protože předpětí může neočekávaně stoupnout. 

 

 
Krok 4:  Zopakujte stejné kroky také pro pomocný popruh. Tento podpůrný popruh by 
měl být nastaven přibližně 1,5-2 m nad Slacklinem. Výška je dána výškou Slacklinu, abyste 
na ni dosáhli a mohli se přidržet při nácviku rovnováhy.  

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
Uvolnění ráčny: 
1) Chcete-li ji uvolnit, potáhněte vinylovou zarážku na madle a otevřete ji až na doraz. Poté byste 
měli uslyšet cvaknutí.  
2) Druhá uvolňovací brána by se měla otevřít, uvolní se cívka a napětí popruhu by se mělo uvolnit. 
3) Pokračujte v protahování po popruhu dokud nezůstane malé napětí. Vytáhněte zbytek popruhu z 
ráčny. 
Poznámka: Pro uvolnění všech bran otevřete ráčnu. Popruhy se budou moci uvolnit. 
 



Použití Slacklinu 
 
Upozornění: Vždy je nutný dozor dospělé osoby – riziko vážného zranění či smrti. Vždy při cvičení na slackline 
dávejte velký pozor. Dodržujte bezpečnou vzdálenost 3 m kolemjdoucích, abyste zamezili možné nehodě. 
Najednou může slackline používat pouze 1 osoba.  
 
Krok 1: Ujistěte se, že všechna připojení jsou pevná - viz pokyny pro nastavení. 
 
UPOZORNĚNÍ: Pamatujte, že Slackline může být potenciálně nebezpečným zařízením a může způsobit vážné 
zranění nebo úraz nebo dokonce smrt. Vždy používejte dohled dospělých. Kolemjdoucí by měli udržovat 
bezpečnou vzdálenost od popruhu 3.0m, aby se předešlo nárazům ze skoku či při pádu. Pokud si nejste jisti 
svým zdravotním stavem pro slacklining, poraďte se se svým lékařem dříve, než ho použijete. 
 
Krok 2: Uchopte tréninkový balanční popruh oběma rukama (nejprve, pak zkuste použít jednu ruku) a mezitím 
si stoupněte nohama na slackline, kdy máte lokty u uší. Oči sledují spodní popruh. NEDÍVEJTE SE NA ZEM! Při 
pohledu na nohy vás to ještě více vyvede z rovnováhy. Místo toho rovnováha bude lepší, pokud se budete 
dívat na spodní popruh nebo na spojovací tyč /strom. Uvolněte se a buďte volní, ztuhlost vám nedovolí udržet 
rovnováhu. Váš pohyb na slacklinu by měl být co nejplynulejší. 
 
Krok 3: Jakmile se vcítíte do slacklinu, zkuste uvolnit jednu ruku z tréninkového popruhu. Jakmile budete 
spokojeni pouze s jednou rukou, pokuste se uvolnit druhou ruku z tréninkového popruhu na delší a delší dobu. 
Jakmile si zvyknete nepoužívat pomocný popruh, jednoduše ho odmontujte.  
 
Záruční podmínky 
 
Instalace a použití slackline a jejich příslušných řemenic, popruhů, ráčen a dalších souvisejících zařízení je 
potenciálně nebezpečné svým charakterem. Každá osoba, která kupuje, instaluje nebo používá zařízení od 
společnosti Slackers ™, musí: 
1. Získat řádné zaškolení a instrukce týkající se jeho správného používání a bezpečnostních opatření. 
2. Zajistit řádný a adekvátní dohled a instrukce (včetně nepřetržitého používání vhodných bezpečnostních 
postupů a vybavení) pro sebe a ostatní osoby používající zařízení; 
3. Před každým použitím zkontrolujte, zda je veškeré zařízení řádně udržováno, v dobrém provozním stavu a 
zda není poškozeno nebo opotřebováno; 
4. Přebíráte veškerá rizika a přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli zranění (včetně smrti) nebo škody, které 
mohou vzniknout jeho použitím. 
5. Stejně jako u všech malých částí existuje riziko nebezpečí udušení. Uchovávejte všechny části mimo dosah 
malých dětí. 
6. Při používání výrobků Slackers používejte bezpečnostní pomůcky s výjimkou přileb. 
 
Veškeré informace poskytnuté společností Slackers ™, ať už tištěné, elektronické nebo jiné, se nepovažují za 
odborné instrukce nebo rady. Uživatelé tohoto zařízení jsou vyzváni k tomu, aby vyhledali odborné instrukce 
týkající se konkrétních otázek týkajících se použití, umístění, instalace nebo jiných aspektů Slackline. 

Buďte opatrní a užijte si zábavu! 
 

Výrobek splňuje všechny bezpečnostní předpisy USA a EU. Výrobek vyhovuje normám EU DIN 79400: 2012-02 
 
 



 

 

 
Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku. Tento produkt bol navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečnú zábavu pre všetky 
vekové kategórie. Chcete dosiahnuť najlepšie a bezpečné výsledky, prečítajte si prosím pozorne návod na inštaláciu a 
používanie slackers® SLACKLINE. 
Prečítajte si a dodržujte všetky pravidlá. Sme si istý, že tento produkt vám poskytne po dlhú dobu plno zábavy a radosti. 
 
Súčasťou balenia: 
 

1. 15 m dlhý a 5 cm široký popruh s prišitým okom pre jednoduché upevnenie 
2. 1,8 m dlhý popruh, 5 cm široký s račňou a bezpečnostnou poistkou 
3. 15 m dlhý a 2,5 m široký pomocný / balančný popruh 
4. 1,8 m dlhý popruh 2,5 cm široký s račňou a bezpečnostnou poistkou 
5. ochranný poťah na račňu 
6. vak na prepravu a uloženie 

 
Upozornenie: Inštaláciu a obsluhu môže robiť len dospelá osoba! 
 
 
 
UPOZORNENIE: BUĎTE OPATRNÍ! - VŽDY DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ: 

 POUŽÍVAŤ MÔŽU IBA OSOBY POD PRIAMYM DOHĽADOM DOSPELEJ 
OSOBY. 

 NENI URČENE PRE KOMERČNÉ ÚČELY. URČENE NA VONKAJŠIE POUŽITIE. 
 Pred každým použitím slacklinu sa uistite, že je všetko správne inštalované a pred použitím skontrolujte, či 

nedošlo k opotrebení (roztrhnutie, zmeny popruhu, praskliny, prierezy, poškodené väzby, deformácia….). 
 Pokiaľ sú nájdené opotrebené alebo poškodené diely, vymeňte ich. Používajte iba originálne náhradné diely, 

mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku či k zraneniu osôb. 
 Súčasne môže používať výrobok iba jedna osoba. Maximálna hmotnosť užívateľa: 150 kg. 
 Slackline nesmie byť inštalovaný viac ako 50 cm od zeme. 
 Tento Slackline neni určený pre triky, skoky alebo kaskadérov akéhokoľvek druhu. Mohlo by dôjsť k vážnemu 

zraneniu alebo smrti 
 SLACKLINE nikdy neupravujte predĺžením alebo viacaním uzlov 
 Noste tesne priliehajúci odev, žiadne šatky alebo iné voľné oblečenie. 
 Noste plnú obuv, ktorá vám dobre padne s plochou protišmykovou podrážkou. 
 Udržujte osoby vo vzdialenosti najmenej 3 m od Slacklinu, keď sa používa. 
 Slackline nikdy nepoužívajte v tme, keď je mokro alebo v daždi, mrazu či pri búrke. 
 Vždy namontujte SLACKLINE pri východe slnka a večer pred zatmením ho vždy demontujte. 
 Podívajte sa na miestne predpisy, aby ste zistili, kde a ako môžete zákonné používať svoj slackline. V niektorých 

miestach a štátoch je používanie slackline na verejnom majetku nezákonne, obmedzené alebo zakázané. 
 Použitie systému slackline môže byť nebezpečné aj pri správnom používaní. Môže mať za následok vážne 

zranenie alebo smrť. 
 Pokiaľ slackine nepoužívate, držte deti mimo dosah. Hrozí nebezpečie zadusením. 
 Čistenie a skladovanie: Pre čistenie použite čistú, vlažnú vodu. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky. 

SLACKLINE skladujte iba v suchom stave. 
 Ročne alebo aspoň mesačne premažte ľahkou vrstvou vazelíny. 

 
PORUŠENIE TÝCHTO PRAVIDIEL MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE ZRANENIE. 
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VOĽBA KURZU SLACKLINE 
Vyberte si čistú oblasť pre slackline s pevným bodom ukotvenia, doporučuje sa zdravý strom (obvod 1 m alebo priemer 
30 cm) alebo stĺp, alebo stĺpik, ktorý zvládne na oboch koncoch aspoň 11,5 KN (1150 KG). 
Upozornenie: SLACKLINE by mala byť inštalovaná na mäkkom a rovnom povrchu (ako je tráva alebo piesok), bez 
akýchkoľvek prekážok: kríkov, kameňov alebo všetkého, čo by mohlo spôsobiť zranenie. SLACKLINE nikdy neinštalujte 
nad tvrdý povrch alebo nad vodu. 
 
NEŽ ZAČNETE 
„TRI SLOVÁ“ PRE PRVÉ POUŽITIE: 
SHORT (KRÁTKÝ) – Používajte krátku (stabilnejšiu) vzdialenosť medzi stĺpmi / stromami. 
LOW (NÍZKY) – Nastavte Slackline tesne nad výšku kolena (stojaceho na zemi) najmenšiej osoby, ktorá slackline 
používa. Týmto spôsobom je jednoduché vstúpiť a začať. Slackline nesmie byť inštalovaný vyššie ako 50 cm od 
zeme. 
TIGHT (PEVNÝ) – Tým, že napätie pásu je o niečo pevnejšie, získate väčšiu stabilitu. Neskôr si môžete nastaviť 
napätie tak, aby odpovedalo vášmu ideálnemu napnutie LT-Line. 
 
NASTAVENIE SLACKLINU – Uistite sa, že máte reflexné logo SLACKERS smerom nahor. 
Krok 1: Popruh s račňou: omotajte strom (obrázok 1) a utiahnite (obrázok 2). 
Krok 2: Vezmite Slackline popruh, omotajte ho okolo stromu. Pevne ho utiahnite a dávajte pozor, až neni 
prekrútený. (Obrázok 3). 

Figure 1 Figure 2 Figure 3 

 
Krok 3: Pretiahnite koniec Slackline cez račňu a zdvihnite ju. Uistite sa, že popruh neni prekrútený. Pred 
použitím západky pevne vytiahnite linku. Račňa by mala smerovať dole (viz foto). Mali by ste skončiť s 
uťahovaním, keď už to nejde viac – približne 400 N sily. 
Poznámka: Račňa by mala byť skrytá pod popruhom a mala by byť prekrytá poťahom na račňu. 
 
 

 



VAROVANIE: 
Napnutie páky račňy nesmie prekročiť bezpečnostný limit 400N sily. 
VAROVANIE: Slackline sa môže napínať iba rukou. Nikdy nedoťahujte slackline medzi dvoma vozmi alebo 
inými prostriedkami, pretože pred-napätie môže neočakávane stúpať. 
 
 

 
Krok 4: Zopakujte rovnaké kroky tiež pre pomocný popruh. Tento podporný popruh by mal byť nastavený 
približne 1,5-2 m nad Slacklinem. Výška je daná výškou  Slacklinu, aby ste na ňu dosiahli a mohli sa pridržať 
pri nácviku rovnováhy. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
Uvoľnenie račne: 
1) Ak ju chcete uvoľniť, potiahnite vinylovú zarážku na madle a otvorte ju až na doraz. Potom by ste mali 
započuť cvaknutie. 
2) Druhá uvoľňovacia brána by sa mala otvoriť, uvoľní sa cievka a napätie popruhu by sa malo uvoľniť. 
3) Pokračujte v preťahovaní po popruhu pokiaľ nezostane malé napätie. Vytiahnite zbytok popruhu z račne. 
Poznámka: Pre uvoľnenie všetkých brán otvorte račňu. Popruhy sa budú môcť uvoľniť. 
 
 
 



Použitie Slacklinu 
 
Upozornenie: Vždy je nutný dozor dospelej osoby – riziko vážneho zranenia či smrti. Vždy pri cvičení na 
slackline dávajte veľký pozor. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť 3 m okoloidúcich, aby ste zamedzili možnej 
nehode. Snackline môže používať iba jedná osoba. 
 
Krok 1: Uistite sa, že všetky pripojenia sú pevné – viz pokyny pre nastavenie. 
UPOZORNENIE: Pamätajte, že Slackline môže byť potencionálne nebezpečným zariadením a môže spôsobiť 
vážne zranenie alebo úraz, alebo dokonca smrť. Vždy používajte pod dohľadom dospelých. Okoloidúci by 
mali udržiavať bezpečnú vzdialenosť od popruhu 3.0m, aby sa predišlo nárazom zo skoku či pri páde. Pokiaľ 
si nieste istý svojim zdravotným stavom pre slacklining, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako ho 
použijete. 
Krok 2: Uchopte tréningový balančný popruh oboma rukami (najprv dvoma, potom skúste použiť len jednu 
ruku) a medzitým sa postavte nohami na slackline, keď máte lakte u uší. Oči sledujú spodný popruh. 
NEDÍVAJTE SA NA ZEM ! Pri pohľade na nohy vás to ešte viac vyvedie z rovnováhy. Miesto toho rovnováha 
bude lepšia, pokiaľ sa budete dívať na spodný popruh alebo na spojovaciu tyč / strom. Uvoľnite sa a buďte 
voľný, stuchlosť vám nedovolí udržať rovnováhu. Váš pohyb na slacklinu by mal byť čo najplynulejší. 
Krok 3: Akonáhle sa vcítite do slacklinu, skúste uvoľniť jednu ruku z tréningového popruhu. Akonáhle 
budete spokojný len s jednou rukou, pokúste sa uvoľniť druhú ruku z tréningového popruhu na dlhšiu a 
dlhšiu dobu. Akonáhle si zvyknete nepoužívať pomocný popruh, jednoducho ho odmontujte. 
 
 
Záručné podmienky 
Inštaláciu a použitie slackline a príslušných remienkov, popruhov, račien a ďalších súvisiacich zariadení je 
potencionálne nebezpečné svojim charakterom. Každá osoba, ktorá kupuje, inštaluje alebo používa 
zariadenie od spoločnosti Slackers ™, musí: 
1. Získať riadne zaškolenie a inštrukcie týkajúce sa jeho správneho používania a bezpečnostných opatrení. 
2. Zaistiť riadny a adekvátny dohľad a inštrukcie (vrátane nepretržitého používania vhodných 
bezpečnostných postupov a vybavení) pre seba a ostatných osôb používajúcich zariadenie; 
3. Pred každým použitím skontrolujte, či je zariadenie riadne udržiavané, v dobrom provoznom stave a či 
neni poškodené alebo opotrebované; 
4. Preberajte všetky riziká a preberajte plnú zodpovednosť za akékoľvek zranenie (vrátane smrti) alebo 
škody, ktoré môžu vzniknúť jeho použitím. 
5. Rovnako ako u všetkých malých častí existuje riziko nebezpečia udusenia. Uchovávajte všetky časti mimo 
dosah malých detí. 
6 Pri používaní výrobkov Slackers používajte bezpečnostné pomôcky s výnimkou prilieb. 
 
Všetky informácie poskytnuté spoločnosťou Slackers ™, či už tlačené, elektronické alebo iné, sa nepovažujú 
za odborné inštrukcie alebo rady. Užívatelia tohto zariadenia sú vyzývaní k tomu, aby vyhľadali odborné 
inštrukcie týkajúce sa konkrétnych otázok týkajúcich sa použitia, umiestnenia, inštalácie alebo iných 
aspektov Slackline. 
 

Buďte opatrní a užite si zábavu! 
Výrobok spĺňa všetky bezpečnostné predpisy USA a EU. Výrobok vyhovuje normám EU DIN 79400: 2012-02 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Thank you for your purchase of the slackers® SLACKLINE. This product was engineered to provide 
safe fun for all ages. For best and safe results, please read instructions carefully when installing 
and using your slackers® SLACKLINE. Read and obey all rules. We are sure that this product will 
provide you with years of fun and enjoyment. 

Kit Contains: 
1) 15m by 5 cm nylon slackline webbing 
2) 1.80m by 5cm anchor web for slackline 
3) 15m by 2.5cm teaching line web strapping 
4) 1.80m by 2.5cm anchor web for teaching line 
5) Ratchet protection cover 
6) Instruction book 
7) Carry bag 

 
WARNINGS: BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES 

 TO BE USED UNDER DIRECT SUPERVISION OF AN ADULT. 
 ONLY FOR DOMESTIC USE. OUTDOOR USE. 
 Every time you use the slackline, make sure everything is installed correctly and check for wear 

(fraying, changes of the webbing, cracks, cuts, damaged seams, deformations…) before using. 
 If worn or damaged parts are found, replace them. Do not substitute with other, 

non-Slackers parts or failure resulting in injury could result. 
 One person only at a time.  Maximum user weight: 150kg. 
 The slackline must not be installed higher than 50cm from the ground. 
 This Slackline is not intended for tricks, jumps or stunts of any kind. Serious injury or death may 

result. 
 Never modify your SLACKLINE by extending it or tying knots. 
 Wear close fitting clothing, no scarves or other loose clothing. 
 Dress with well fitting and full enclosing footwear with flat anti-slip soles. 
 Keep people at least 3m away from the Slackline course when inuse. 
 Never use the slackline when it is dark, wet or if there is rain, frost or lightning in thearea. 
 Always set your SLACKLINE up in broad daylight. Always dismantle it before nightfall. 
 Check local laws to see where and how you may lawfully use your slackline. In some cities and 

states, the use of a slackline on public property is illegal, restricted or forbidden. 
 Using a slackline system can be dangerous even when used properly and may result in serious 

injury and/or death. 
 When not in use, keep the slackline away from children. Danger of strangulation. 
 Cleaning and storage: Just use clear, tepid water to clean. Do not use strong detergents. Only 

store the SLACKLINE when it is complete dry. 
 Lubricate the ratchet at least once a month with a light coating of lithium grease 

 

FAILURE TO FOLLOW THESE RULES COULD RESULT IN SERIOUS INJURY 

EN 

SLA.475EU 
For Ages 5+ 



CHOOSING THE SLACKLINE COURSE 
Choose a clear area for the slackline with a sturdy anchor point, a healthy tree (1m circumference or 
30cm diameter) is recommended or pole or post that can handle at least 11,5KN (1150 KG) on both 
ends. 
Caution: The SLACKLINE should be installed on an even, soft ground (like grass or sand), clear of ALL 
obstacles: bushes, rocks, or anything else that could cause injury. Never install the SLACKLINE above 
any hard surface or above water. 

 
*If you are unsure about the health of your selected tress, consult with an arborist. 

 
BEFORE YOU BEGIN 

FIRST TIME USER’S “THREE WORDS”: 

SHORT- Use a short (and more stable) distance between posts/trees. 

LOW- Set Slackline just above the height of the knee (standing on the ground) of the shortest 
person using the line. This way it’s easy to step onto the line and begin. The slackline must not 
be installed higher than 50cm from the ground. 

TIGHT- By having the line tension a little tighter, you gain more stability. Later, you can adjust 
tension to fit your perfect LT-Line Tension. 

SLACKLINE SET UP- MAKE SURE YOU HAVE THE REFLECTIVE SLACKERS LOGOS ON THE 
LINE FACING UP 
Step 1: Take Ratchet Line: wrap around tree (figure 1) and tighten (figure 2). 
Step 2:  Take Slackline walking line and wrap around tree and tighten keepingline flat 

and not twisted. (figure 3). 

Figure 1 Figure 2 Figure 3 

 
Step 3: Feed the end of the Slackline through the ratchet, 
taking up the slack. Make sure the line is not twisted. Pull the line 
tight before using the ratchet. The ratchet should be facing down 
(see photo). You should be finished with tightening when you 
cannot ratchet anymore approximately 400N of force. 
Note: The ratchet should be hidden underneaththe line and be 
covered with the ratchet protector. 



WARNING: 
The tension on the lever of the ratchet must not exceed the safety limit of 400N of force. 
WARNING: The Slackline can be tensioned only by hand. Never tighten the slackline 
between two cars or other means since pre-tension can rise unexpectedly. 

 

 
 

Step 4: Copy the same steps for the teaching line. Teachingline should be set up 
approximately 1.50-2m above the Slackline. The height is determined bythe Slackliner’s 
height to reach up and hold while learning tobalance. 

 

 

  
 
 
Release the Ratchets: 

1) To release the ratchet, pull up the vinyl coated gate inside the 
ratchet handle and open all the way until flat. EXPECT A “POP” 

2) The second release gate should open, releasing the spool and the 
line tension should “pop” open with webbing releasing. 

3) Continue to pull on the line till there is little tension left. 
Slide the remaining line out of the ratchet. 

Note: To release all gates, open ratchet flat. Webbing will be free to unwind. 



Using Your Slackline 
 

Step 1: Make sure all your connections are tight - 
See Setup Instructions above. 

CAUTION: Remember a Slackline can be a potentially 
dangerous piece of equipment and can cause serious injury or 
even death. Always use adult supervision. Bystanders should maintain a safe distance from the 
line 3.0m to prevent impacts by person’s jumping/falling off the line. If you are unsure about 
your health for slacklining, please consult with your doctor before attempting. 
Step 2: Grab the Training Line with both hands (at first, later try usingonly one hand) and 
while holding the line, step onto the line with your feet while keeping your elbows up by your ears. 
Fix your eyes on down the line. DON’T LOOK DOWN! Looking at your feet will throw you off balance 
even more. Instead, by looking down the line or at the connecting posts/trees it helps your balance 
perspective. RELAX and keep yourself loose, being rigid and uptight prevents you from balancing 
properly. Your movement on the line should be as fluid as possible. 
Step 3: Once you get the feel of the line, try releasing one of your handsfrom the training 
line. Once you are comfortable with only one hand, experiment by releasing your remaining hand 
from the training line for longer and longer periods of time. Once you have gotten used to “No 
hands” on the learner line, simply take it down. 

 
Product Disclaimer & Notice 

 
The installation and use of slacklines and zip lines and their respective pulleys, harnesses, ratchets and 
other related gear are potentially hazardous by their very nature. Any person purchasing, installing or 
using equipment from Slackers™ must: 

 
1. Obtain proper training and instruction regarding its proper use and safety precautions to 

always practice; 
2. Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of 

appropriate safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment; 
3. Check that all equipment is properly maintained, in good working order and inspected for 

damage or wear prior to each use, and; 
4. You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that 

may occur from its use. 
5. As with all small parts, there is a potential risk of choking hazard. Please keep all parts away from 

small children. 
6. Wear safety gear excluding helmets when using the Slackers products. 

 
All the information provided by Slackers™, either printed, electronic or other, is not to be considered 
professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional 
instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of Slacklines/ 
Ziplines. 

 
Be Careful and Have Fun Outdoors! 

 
Product complies with all US and EU safety regulations. 
Product conforms to EU standards DIN 79400:2012-02 

 
 


