
  

  

 
SLACKLOCK  –  INSTRUÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO  

 
ATENÇÃO  (Português) 

Leia atentamente estas instruções. Não utilize este produto sem antes ler as instruções de uso. 
Não as ler pode resultar em acidentes, ferimentos e até em morte. Slackline é uma atividade de 
risco inerente e você é responsável por suas ações e decisões. Se você não está disposto a 
correr riscos, não pratique esta atividade. Apenas estas instruções não são suficientes para usar 
este produto. 
Procure treinamento, teórico e prático, competente. 

 

Este anel deve ser utilizado somente para slackline a até 60cm do solo. Não o utilize para 
highline ou longline. 
 
Este produto foi desenhado exclusivamente para slackline primitivo, ou seja, sem a utilização de 
catracas ou sistemas de excessiva tensão sobre a fita. Tenha em mente que, para percursos 
longos, talvez seja necessária tensão na fita acima do limite de resistência desta peça, que é de 
apenas 15KN. Portanto, fique atento para não exceder a resistência recomendada deste produto 
e sempre faça backup. 
 
Outra recomendação de segurança muito importante: há relatos de acidentes na instalação de 
slacklines nos quais, quando da ruptura de algum componente do sistema (fita, ferragem, ponto 
de fixação, etc), o instalador foi gravemente atingido pelas peças que estavam sob grande 
tensão e ricochetearam contra ele. Para evitar este risco, é fundamental que o instalador 
coloque-se fora da linha de risco, utilizando um mosquetão ou polia (ou ambos) para mudar a 
linha de tração, evitando a possibilidade de acidentes. 
 
Cuidados com o equipamento: 
Não permita que o seu Slacklock caia no chão duro, bata em rochas ou outras estruturas que 
possam danificá-lo. 
 
Inspeção – antes e depois de cada utilização, inspecione este produto, à procura de falhas, 
rachaduras ou danos de qualquer tipo, assim como quaisquer sinais de desgaste. Se o produto 
apresentar sinais de dano ou desgaste, ele não deverá mais ser utilizado e deverá ser 
aposentado.  
 
Se você tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento deste produto, não o utilize e procure 
instrução específica. 
 
Garantia – este produto tem garantia contra defeitos de fabricação de seis meses. A garantia 
não cobre usos indevidos, utilizações para as quais o produto não foi desenvolvido, ou o 
desgaste natural decorrente do uso. 
 
Como usar o Slacklock: 
 

 
Passo 1: passe uma alça pelo Slacklock. 

 
Passo 2: passe uma segunda alça pelo slacklock. 

 
Passo 3: passe um mosquetão com trava por dentro das duas alças e puxe a fita, de forma a 
travar o Slacklock contra o mosquetão. 
 
Composição do produto: alumínio. 

 
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR: 

SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA 
CNPJ: 53.942.793/0001-24 

  www.sisteroutdoors.com.br  
 info@sisteroutdoors.com.br 

       www.alpenpassonline.com.br 
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