
 
 

 

MANUÁL X-POLE SILKii 
 

Návod k sestavení SILKii pro X-pole Pole Dance Tyče. 
 

ŽÁDÁME O DŮKLADNÉ PŘEČTENÍ NÁVODU PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ. 
Pro správné a především BEZPEČNÉ využití vaší SILKii je nezbytně nutné PŘEČÍST a především POROZUMĚT tomuto návodu 

k použití od začátku až do konce! 

V případě JAKÝCHKOLIV dotazů volejte vaši technickou podporu na mobilu: +420 608 059 971 nebo e-mailu: 
obchod@tanecnityce.cz dříve, než začnete s instalací nebo používáním SILKii. 

 
 
  
UPOZORNĚNÍ: SILKii NELZE používat za následujících podmínek: 

- Nepoužívejte SILKii s jinými Pole Dance Tyčemi než těmi značky X-Pole. 

- SILKii nelze používat s mosaznou X-Stage. 

- SILKii nelze používat se silikonovou Tyčí. 

- SILKii nelze používat s Jednokusovou Studiovou tyčí. 

- SILKii nelze používat pro rozpěrné tyče řady Xpert nebo Sport bez Pevného horního kotvení. Pevné horní kotvení je 
nezbytně nutné! 

 

UPOZORNĚNÍ:  

- Při používání SILKii ve spojení s verzí Tyče Xpert/Xpert PRO doporučujeme zajistit Spodní kotvení jistícím šroubem. 

- SILKii je určeno pro grip Tyče 40/45mm. 

 

UPOZORNĚNÍ: SILKii LZE používat za následujících podmínek: 

- SILKii lze používat s X-Stage Standard nebo Lite za předpokladu, že maximální výška nepřesáhne 3 metry a X-Stage bude 
zajištěna přídavným závažím v podobě využití Zátěžových desek spolu se zátěžovými pytli či vhodným fitness závažím.  

- SILKii lze používat s tyčemi X-Pole, pokud je použito Horní pevné kotvení pro daný typ tyče. 

BEZPEČNOST JE PRIORITOU ZA KAŽDÉ SITUACE 



 
 

 
 

 
OBSAH BALENÍ SILKii: 
1x SILKii 

1x imbusový klíč 6mm 

1x karabina 

 

 
 

SILKii může být instalována na horním konci tyče X-Pole XPERT nebo SPORT (Obr. 1.1), za předpokladu, že je zároveň 
použito Pevné horní kotvení pro daný typ tyče nebo ve spojení s X-Stage Tyčí. SILKii nelze používat, pokud je Tyč pouze 
rozepřena mezi podlahou a stropem bez Pevného horního kotvení!  

 
 



 
 

 
 

SILKii se instaluje na horním konci tyče X-Stage (Obr. 1.2) – nad otvorem pro utažení Spoje tyče (X-jointu). SILKii je možné 
instalovat před připojení Základního dílu B k Základnímudílu A nebo později až ho budete potřebovat. V případě, že tyč již 
máte sestavenou. Pokud budete instalovat SILKii na zcela postavenou tyč (Díl A+B) použijte štafle. Použití dodatečného 
závaží pro stabilizaci X-Stage je povinné a to ve formě originál X-pole Zátěžových desek v kombinaci s originál Zátěžovými 
vaky či běžným fitness závažím. 
 

 

Pro instalaci SILKii nejprve povolte dva Šrouby po stranách – v obrázku označeny „M12“ (Obr. 1.3). Povšimněte si Pojistky 
na vnitřní straně SILKii – tu umístěte na Otvor pro imbusový klíč, který se nachází na horní části Základního dílu Tyče B 
(Obr. 1.3). Strany povolujte rovnoměrně, jinak se SILKii uzamkne. Při povolování Šroubů dbejte na to, aby byly zcela 
uvolněny a odstraněny.  
 

 

 



 
 

 

Stranu s Pojistkou nasaďte na Tyč. Po zapadnutí Pojistky do Otvoru nasaďte druhou polovinu SILKii a dotáhněte ji Šrouby 
po stranách. Šrouby utahujte postupně, pravidelně střídejte strany, jinak se SILKii na jedné ze stran zasekne. Po dotažení 
SILKii je možné nasadit Karabinu. Před použitím se ujistěte, že je Karabina uzavřena a otevírací bod směřuje dolů (1.4). 
 

 

Po kompletní instalaci SILKii můžete připojit šálu. Po její instalaci na Karabinu proveďte test, zda SILKii drží na svém místě a 
neklouže dolů. Je velmi důležité kontrolovat Šrouby„M12“ PŘED a PO každém použití.Každých25-30 minut zkontrolujte pevnost 
Spojů (X-jointů) na Tyči. Nedoporučujeme používat více šál najednou, pokud nejste zkušený tanečník/akrobat kvůli jednostrannému 
zatížení a vyvíjení nadměrného tlaku, který by mohl samotnou Tyč poškodit. 

 

 
VEŠKERÁ INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA JSOU KE STAŽENÍ ZDE: 

https://www.tanecnityce.cz/vse-o-nakupu/videa-a-manualy/ 

 

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ S INSTALACÍ NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT TÝM EUROPOLES: OBCHOD@TANECNITYCE.CZ / 
+420 608 059 971 

 

 

 


