
 
 

SLACKLINE ALPEN PASS 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
ATENÇÃO: 
LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE, ANTES DE USAR ESTE 
PRODUTO! Não lê-las pode causar acidentes, ferimentos e até 
fatalidades.  
 
As atividades no slackline envolvem riscos e você é responsável por 
suas ações e decisões. Se você não está disposto a correr riscos, não 
pratique esta atividade. Caso decida praticar slacklining, 
recomendamos que você obtenha instruções práticas com um 
professor experiente, que possa auxiliá-lo a divertir-se com este 
produto, correndo menores riscos. 
 
Menores de idade devem utilizar este produto somente sob atenta 
supervisão de um adulto. Crianças pequenas não devem acessar este 
produto. 
 
Praticar slacklining significa desequilibrar-se da fita e cair no chão com 
freqüência. Certifique-se de seu bom estado de saúde para a prática 
desta atividade. 
 
Este produto destina-se exclusivamente ao uso como slackline. 
Nenhuma alteração na configuração original do produto é permitida. 
 
Este slackline deve ser utilizado a uma altura máxima de sessenta 
centímetros (60cm) do solo, sobre superfícies lisas e que amorteçam a 
queda do usuário. 
 
Este produto deve ser ancorado a pontos sólidos e que agüentem a 
tensão que o slackline aplica em suas amarrações. Cheque se 
slacklines são permitidos onde você deseja utilizá-lo, pois há locais que 
não autorizam o seu uso. 
 
Atenção: no caso de ancoragem em árvores, é necessário protegê-las 
para que não sejam danificadas pela pressão da fita. Para tal, coloque 
uma proteção entre a fita e o tronco da árvore. Esta proteção pode ser 
feita com pedaços de borracha (tapete de carro, por exemplo), carpete 
sintético ou outros materiais sintéticos, como EVA. 
 
A tensão a ser aplicada na instalação do slaclkine não deve ser 
exagerada, não excedendo 40kgf. A tensão ideal de um slackline 
permite um certo molejo da fita, principalmente quando o peso é 
aplicado no meio do vão entre as ancoragens. Não almeje uma fita tão 
tensa que não se mova sob o peso do praticante! 
  
COMO INSTALAR O SLACKLINE: 
 
Para a compreensão das partes da catraca, veja a imagem I: 
 

 
IMAGEM I: partes da catraca 
 
1 – envolva um dos pontos de ancoragem com a fita mais curta, não 
se esquecendo de colocar a proteção entre a fita e este ponto. Passe a 
catraca por dentro do olhal têxtil. Se houver excesso de fita, dê mais 
de uma volta ao redor do ponto de ancoragem. Lembre-se de não 
exceder a altura máxima de 60cm do chão. No ponto em que a fita sai 
do olhal, faça um vinco com a mão, para que ela saia plana e alinhada. 
Lembre-se de deixar a alça da catraca virada para baixo. 
 
2 – faça o mesmo procedimento com a fita longa, no outro ponto de 
ancoragem, passando a sua ponta por dentro do olhal. No ponto em 
que a fita sai do olhal, faça um vinco com a mão, para que ela saia 
plana e alinhada. Atente para a altura simétrica das duas ancoragens 
permita que a fita fique instalada horizontalmente e nunca acima dos 
60cm recomendados. 
 

3 – passe a ponta da fita longa pela fenda do eixo da catraca (imagem 
II) e puxe todo o excesso de fita por ela. Depois de tencionar a fita 
com a mão, deixando-a bem alinhada com a catraca, utilize a alavanca 
para tensionar a fita. Evite exagerar na tensão. 
 

 
IMAGEM II: passagem da fita pela catraca 
 
4 – coloque a alavanca da catraca na posição travada (imagem III ). 
Isto é muito importante, para que se evite o destravamento acidental 
da fita. Para conseguir chegar a esta posição, será necessário apertar o 
gatilho. Possivelmente, será necessário tensionar um pouco mais o 
slackline após colocar o seu peso sobre a fita. Para fazê-lo, puxe o 
gatilho, destrave a catraca e tensione novamente por meio da 
alavanca. Não se esqueça de voltar a travar a catraca. 
 

 
IMAGEM III: catraca na posição travada. 
 
COMO DESINSTALAR O SLACKLINE: 
 
Aperte o gatilho para destravar a catraca e, mais uma vez, para abri-la 
180 (imagem IV). Um estalo irá liberar a fita, que poderá ser recolhida 
e guardada. 
 

 
IMAGEM IV: catraca aberta para liberar a fita. 
 
RECOMENDAÇÕES GERAIS: 
 
Tempo de vida: este produto deve ser utilizado por uma prazo máximo 
de 5 anos à partir de sua fabricação. Contudo, o desgaste do uso 
frequente ou de forma inadequada, a guarda do produto úmido, em 
contato com o sol ou com produtos químicos, a queda de materiais 
sobre a fita ou a catraca, ou outros eventos, podem reduzir o tempo de 
vida deste slackline a um prazo muito menor.  
 
Checagem: antes e ao final de cada utilização, faça uma atenta 
inspeção neste produto. Qualquer sinal de esgarçamento ou rasgo das 
partes têxteis, assim como trinca ou peça faltante nas partes metálicas 
indicam a necessidade de descontinuar o uso deste produto. 
Pode ocorrer a perda da intensidade do tingimento da fita deste 
slackline, o que, por si só, não indica a necessidade de aposentá-lo. 
 
Guarda: este produto deve ser guardado quando não estiver em uso. 
Nunca o deixe montado sem supervisão. Guarde-o seco, limpo e com a 
catraca lubrificada, sob o abrigo da luz e de produtos químicos que 
possam danificá-lo. 
 
Limpeza: a fita deve ser limpa com água fria ou morna (máximo 30ºC) 
e escova macia. No caso de sujeira excessiva, que requeira o uso de 
sabão, este deve ter ph neutro (o que nem sempre é fácil de 
encontrar). A catraca deve ser limpa com pano seco ou ar comprimido 
e deve ser lubrificada com óleo mono viscoso de baixa viscosidade. O 
excesso de óleo deve ser retirado com um pano seco e limpo.  
 
Composição do produto: fitas em poliéster e catraca em aço. 
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