
NÁVOD
Akrobatická šála + Závěsný válec 2.0



AKROBATICKÁ ŠÁLA

Akrobatická šála je speciální látka používaná při závěsné
akrobacii, která patří mezi oblíbené cvičení založené na flexibilitě
a síle vystupujícího.

Nejčastější variantou cvičení na šále je její uvázání na půl pro
obdržení dvou konců.
Šálu je však možné uvázat i jako smyčku nebo U (cloud)

Nejlepším způsobem, jak se na vzdušný balet připravit, je přímo
samotný trenink od nejjednodušších triků prováděných těsně
u země. Pravidelný trenink na akrobatických šálách navíc
pomáhá posílit celé tělo.

POZOR: Na tento druh akrobacie nelze použít jakákoliv látka!

POPIS TECHNICKÉ PARAMETRY
• Záruka: 2 roky / nebo 300 hodin

• Pracovní nosnost (WLL): 1,5kN (150kg)

• Materiál: 100% Polyester

• Šířka šály: 160cm (+/- 5cm)

DOPORUČENÍ
K akrobatické šále doporučujeme používat náš
Závěsný válec 2.0, díky kterému nedochází
k výraznému opotřebení látky, jako tomu je např. při
zavěšení šály pomocí lezecké osmy, nebo přímo na
karabinu. Případná reklamace takto (nesprávně)
uchycené šály nebude uznána.
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ZÁVĚSNÝVÁLEC 2.0

Závěsný válec 2.0 je vylepšená verze našeho původního
produktu Závěsný válec 1.0, který slouží k bezpečnému uchycení
a zavěšení akrobatické šály.

Tato novější verze umožňuje jednodušší uvázání akrobatické
šály. Naše závěsné válce jsou konstruovány tak, aby se látka šály
při jejím zavěšení v ohybu co nejméně namáhala a nedocházelo
k jejímu rychlému opotřebení.

Závěsný válec 2.0 je vyroben z nerezové oceli a každý vyrobený
kus je opatřen unikátním výrobním číslem.

Naše závěsné válce byly navrženy a jsou vyráběny v české
rodinné firmě.

POPIS TECHNICKÉ PARAMETRY
• Záruka: 2 roky

• Pracovní nosnost (WLL): 1,5kN (cca 150kg)

• Materiál: Nerez ocel

• Váha vč. karabiny: cca 810g

• Rozměry: 17x22x7 cm (vč. karabiny)

Záruka Závěsného válce 2.0 je vázána na pravidelné
revizní kontroly prováděné jednou za rok u výrobce.
Pokud není uvedená změna v revizním protokolu.
Revize jsou k objednání na www.cirkusovepotreby.cz

PŘEDNOSTI PRODUKTU
• Certifikát výrobce

• Unikátní výrobní číslo

• Pravidelné revize
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JAKUVÁZAT ŠÁLU
NA ZÁVĚSNÝ VÁLEC 2.0 A SPRÁVNĚ PŘICHYTIT

3.
Vytvoříme druhé oko,

tak aby vedlo pod šálou šálou,
jako je vidět na obrázku.

4.
Do pravé ruky uchopíme pravé
oko a do druhé ruky levé oko.

Oka přiložíme k sobě. Pravé oko
přiložíme spodní částí, k vrchní

části levého oka.

1.
Najdeme si polovinu šály,

a v tomto místě si ji umístíme
před sebe.

2.
Vytvoříme si první levé oko,
tak aby bylo nad šálou dle

obrázku.
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VIDEONÁVOD
Nevyhovuje vám obrázkový

návod? Instruktážní video vázání
šály na závěsný válec najdete v

QR kódu nebo na
https://www.cirkpo.cz/
zavesnyvalec2navod

5.
Oka držíme obě dvě v pravé
ruce. Levou rukou uchopíme
závěsný válec a vložíme oka

šál do prostoru mezi kovovými
úchytnými oky válce.

7.
Postupným taháním za konce

začneme dotahovat vzniklý lodní
uzel. Dotahujeme šálu

rovnoměrně, ať máme oba konce
stejně dlouhé.

TAKHLE
NE!!!

TAKHLE
ANO!!!

6.
Nyní nasadíme dodávanou
karabinu do dvou kovových
záchytných ok na válci.

Takto navázanou šálu na Závěsném válci 2.0 zavěste a před prvním cvičením vyzkoušejte
správnost uchycení šály ve válci



OBECNÁUPOZORNĚNÍ

!

!

Tyto pokyny vás informují o správném používání akrobatické
šály po celou dobu její životnosti. Pokyny si přečtěte, pochopte
a uschovejte. Pokud dojde k jejich ztrátě, můžete si je stáhnout
z webové stránky prodejce nebo výrobce.

Tento produkt by měl být používán pouze vyškolenými
a kompetentními osobami. Jinak by měl být uživatel pod
přímým dohledem vyškolené a kompetentní osoby. Tento
manuál vás nenaučí techniky pro práci ve výškách nebo pro
jakoukoliv jinou související činnost: před použitím tohoto
produktu musíte být kvalifikováni. Vzdušná akrobacie a jakákoliv
jiná činnost, pro kterou může být tento produkt použit, je ze své
podstaty nebezpečná.
Důsledky nesprávného použití nebo špatné údržby produktu
mohou mít za následek poškození, vážné zranění nebo smrt.
Uživatel musí být zdravotně způsobilý řídit svou vlastní
bezpečnost a případné nouzové situace.

U zařízení určených k použití v systémech zachycení pádu
(karabiny, smyčky, aj.) je z důvodu bezpečnosti nezbytné, aby
kotevní zařízení nebo kotevní bod byly vždy umístěny tak, aby se
minimalizoval jak potenciál pádu, tak potenciál vzdálenosti pádu.

Před každým cvičením na šále nejprve opticky a poté
i zkušebním zatížením zkontrolujeme její pevnost
a správnost jejího uchycení. V případě, že šála jeví
jakékoliv známky poškození (např. trhlinky v látce) či
výrazného opotřebení, NESMÍ být šála dále používána!

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Při znečištění akrobatické šály použijte na její vyčištění
pouze neutrální mýdlo, teplotu vody maximálně 30°C
a sušení přiozeně bez použití sušících zařízení.
Akrobatickou šálu skladujte na suchém tmavémmístě
mimo zdroje tepla, vysokou vlhkost a bez kontaktu
s chemickými látkami, které by ji mohli poškodit.

ZÁRUKA
Na tento produkt se poskytuje záruka po dobu dvou let
od data nákupu (v případě registrace prodloužena
na dobu uvevednou na eshopu). Omezení záruky
zahrnuje zejména běžné opotřebení, úpravy prováděné
na výrobku, nesprávné skladování výrobku, koroze,
poškození výrobku v důsledku nehod nebo nedbalosti
a použití, pro které tento výrobek není výslovně určen.
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Dbejte na bezpečnost a ujistěte se,
že uchycení je opravdu bezpečné, a to nejen
z hlediska lan a karabin, ale i z hlediska
závěsného bodu. Předejdete tím
nepříjemnostem.



ODPOVĚDNOST
Vystrčil, s.r.o., ProShowTo a distributor výše uvedených
produktů Akrobatická šála a Závěscný válec 2.0 nepřijimá
žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo smrt v důsledku
zneužití nebo úprav produktu Šála pro závěsnou akrobacii.

Je vždy odpovědností uživatele zajistit, aby rozuměl správnému
a bezpečnému používání jakéhokoliv produktu dodaného
společností Vystrčil, s.r.o., nebo jejich distributory. Výše uvedené
produkty se používají pouze pro účely, pro které jsou určeny
a za využití bezpečnostních postupů. Před použitím proveďte
všechny nezbytné kroky, abyste se seznámili se záchrannými
technikami pro případ nouze. Uživatel produktu přebírá veškerá
rizika a odpovědnost za své činy a rozhodnutí. Pokud rizika
spojená s používáním a odpovědnost nemůžete nebo nejste
schopni převzít, tak nento produkt nepoužívejte.

Při cvičení na akrobatické šále
a závěsném válci 2.0 dodržujte
několik málo pravidel, díky
kterým prodloužíte její životnost
a předejdete zbytečným úrazům.

1. Optická kontrola
2. Zkušební zatížení
3.Matračky - žíněnky
4. Oděv (bez kov. částí, opasků, prstýnků, náušnic atd...)
5. Parťák - necvič úplně sám

RADY PRO BEZPROBLÉMOVÉ POUŽITÍ

Další náčiní a produkty z naší
výroby naleznete na
www.proshowto.cz

Případně u výhradního prodejce
www.cirkusovepotreby.cz

V případě jakýchkoliv dotazů či
přání se na nás neváhejte obrátit!



CirkusovéPotřeby.cz
info@cirkusovepotreby.cz
+420 608 484 360

Vystrčil, sr.o.
Jírova 7
Brno, 628 00

IČ: 25581911
DIČ: CZ25581911
novacek@vystrcilsro.cz
+420 725 770 107

Vystrčil, s.r.o.
Řehákova 2
Brno, 619 00

ProvozovnaVýrobceDodavatel

I PO ROCE NÁS ZAJÍMÁ
VAŠE BEZPEČNOST!
Důrazně doporučujeme každý rok nechat
akrobatické šály a závěsný válec zrevidovat. Revizi
stačí k vybranému produktu zakoupit na e-shopu.

Zakoupíte zde: https://cirkpo.cz/revize
nebo naskenujte přiložený QR kód.

Využijte slevu 100Kč na zakoupení revize, stačí
zadat v košíku slevový kód: REVIZE100

SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ


