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X-POLE SILKii 
 

Cvičební pomůcka pro vzdušnou akrobacii a pole dance 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

 Děkujeme za nákup X-Pole SILKii. X-Pole tým strávil mnoho hodin výzkumem, designem a vývojem tohoto produktu.  

 SILKii je NOVÝ produkt a sám o sobě je relativně novým konceptem na trhu pole dance a vzdušné akrobacie. Použití 

SILKii je pro začínající studenty skvělá příležitost, jak se naučit pokročilejší triky s podporou šály.  

  

 Pro úplné a především BEZPEČNÉ využití SILKii je nezbytně nutné PŘEČÍST a především porozumět tomuto návodu 

k použití od začátku až do konce!  

 SILKii vyvíjí další tlak (především boční) na Vaši tyč a je třeba pečlivá instalace. SILKii může být použito pouze s 40 

mm a 45 mm tyčemi. 

 V případě JAKÝCHKOLIV dotazů volejte vaši technickou podporu (+420 608 059 971 – PO-PÁ 9-18) nebo navštivte 

webové stránky www.tanecnityce.cz nebo www.tanecnetyce.skdříve, než začnete se smontováním, instalací nebo 

používáním SILKii.  

 

NESESTAVUJTE A NEINSTALUJTE SILKii v případě jakýchkoliv pochybností o způsobu sestavenínebo použití. 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE –PROSÍME O PŘEČTENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

 

NEVYNDÁVEJTE z obalu žádné součásti, dokud si pozorně nepřečtete a neporozumíte tomuto 

návodu k použití. 

 

UPOZORNĚNÍ:  

SILKii NELZE používat za následujících podmínek: 

- nepoužívejte SILKii s jinými tyčemi než tyčemi značky X-Pole 

- SILKii nelze používat smosaznou X-Stage Lite nebo Standard 

- SILKii nelze používat bez horního pevného kotvení určeného pro tyčeXpert nebo Sport 

- doporučujeme zajistit spodní kotvení šrouby 

 

SILKii LZE používat za následujících podmínek: 

- SILKii lze používat na X-Stage Standard nebo Lite, a předpokladu, že maximální délka tyče jsou 3 metry a je 

použito DODATEČNÉ závaží (minimálně 15 kg na sekci) 

- SILKii lze používat s jakoukoli tyčí X-Pole, pokud je použito pevné kotvení určené pro daný typ tyče 
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BEZPEČNOST JE NAŠÍ PRIORITOU – KARABINY DODANÉ V BALENÍ VÝROBCEM NEJSOU 

CERTIFIKOVANÉ A NEJSOU URČENY PRO NADMĚRNOU ZÁTĚŽ – např. PROFESIONÁLNÍ 

VYSTOUPENÍ A POUŽITÍ VE STUDIÍCH 

 

OBSAH BALENÍ: 

1x samotná SILKii 

1x imbusový klíč 6mm 

1x karabina 

 

POSTUP INSTALACE SILKii 

1. SILKii může být instalována na horním konci tyče X-Pole XPERT nebo SPORT, za předpokladu, že je zároveň použito 

pevné kotvení pro daný typ tyče. SILKiiNELZE používat, pokud je tyč postavena pouze s horním talířem, který je 

obsahem základního setu tyče! 

 



 

 

 

2. SILKii by mělo být instalováno na horním konci tyče

připojení základní tyče B k základní tyči A. V

žebřík. 

Pokud SILKii instalujete na taneční 

základní tyč B, SILKii instalovat a následně spojit základní tyč B zpět se základní tyčí A. Použití dodatečného 

závaží pro stabilizaci X-Stage je povinné.

 

 

3. Pro instalaci SILKii nejprve povolte

se měla umístit na otvor pro imbusový klíč, který slouží pro

Strany povolujte rovnoměrně, jinak dojde k

odšroubovány.  

na horním konci tyče – nad otvorem pro X-Joint. SILKii je možné instalovat po 

základní tyči A. V případě, že tyč již máte sestavenou, bude třeba použít pro instalaci 

Pokud SILKii instalujete na taneční pódium X-Stage Lite nebo Standard, doporučujeme z

základní tyč B, SILKii instalovat a následně spojit základní tyč B zpět se základní tyčí A. Použití dodatečného 

Stage je povinné. 

povolte dva šrouby po stranách. Povšimněte si pojistky na vnitřní straně SILKii 

imbusový klíč, který slouží pro utažení spoje na horním konci tyče. 

, jinak dojde k poškození SILKii a dbejte na to, že šrouby 
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Joint. SILKii je možné instalovat po 

případě, že tyč již máte sestavenou, bude třeba použít pro instalaci 

Stage Lite nebo Standard, doporučujeme z pódia odejmout 

základní tyč B, SILKii instalovat a následně spojit základní tyč B zpět se základní tyčí A. Použití dodatečného 

 

dva šrouby po stranách. Povšimněte si pojistky na vnitřní straně SILKii – ta by 

utažení spoje na horním konci tyče.  

a to, že šrouby NESMÍ být plně 



 

4. Nasaďte strany SILKii s pojistkou na horní konec tyče. Po zapadnutí pojistky do otvoru nasaďte d

SILKii a dotáhněte ji šrouby po stranách. 

Šrouby utahujte POSTUPNĚ a pravidelně střídejte strany, jinak se SILKii poškodí a zablokuje. Po dotažení SILKii 

je možné nasadit karabiny.  

 

 

pojistkou na horní konec tyče. Po zapadnutí pojistky do otvoru nasaďte d

SILKii a dotáhněte ji šrouby po stranách.  

Šrouby utahujte POSTUPNĚ a pravidelně střídejte strany, jinak se SILKii poškodí a zablokuje. Po dotažení SILKii 
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pojistkou na horní konec tyče. Po zapadnutí pojistky do otvoru nasaďte druhou polovinu 

Šrouby utahujte POSTUPNĚ a pravidelně střídejte strany, jinak se SILKii poškodí a zablokuje. Po dotažení SILKii 



 

 

 

5. Po instalaci SILKii mohou být připojeny šály. Po jejich instalaci na karabiny vyzkoušejte, zda SILKii drží na sv

místě a nesklouzne dolů.  

 

6. Je velmi důležité kontrolovat šrouby

7. Je třeba rovněž každý 25 – 30 minut kontrolovat samotné spoje na tyči.

 

8. Není doporučeno používat více šál, pokud nejste zkušené tanečnic

tyče a vyvinutí nadměrného tlaku, který by tyč mohl poškodit

Po instalaci SILKii mohou být připojeny šály. Po jejich instalaci na karabiny vyzkoušejte, zda SILKii drží na sv

Je velmi důležité kontrolovat šrouby po stranáchPŘED a PO každém použití. 

30 minut kontrolovat samotné spoje na tyči. 

Není doporučeno používat více šál, pokud nejste zkušené tanečnice, aby nedošlo 

vyvinutí nadměrného tlaku, který by tyč mohl poškodit. 
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Po instalaci SILKii mohou být připojeny šály. Po jejich instalaci na karabiny vyzkoušejte, zda SILKii drží na svém 

, aby nedošlo k jednostrannému zatížení 


