
JOJO

Základy

Dĺžka šnúrky- Dĺžka šnúrky by mala byť prispôsobená Vašej výške, aby sa jojo 
počas hry nedotýkalo zeme. Ideálna dĺžka je od zeme po pás (po pupok). 
Zvyšok šnúrky odstrihnite a na jej konci uviažte nové očko približne takej istej 
veľkosti ako bolo na pôvodnej šnúrke.

Pripevňovanie šnúrky na prst- Cez očko na konci 
šnúrky prevlečte šnúrku čím vám vznikne zaťahovacia 
slučka (laso). Do tejto slučky vložte prostredník a 
šnúrku zatiahnite. Šnúrka by mala byť medzi prvým a 
druhým kĺbom prsta, nie úplne pri dlani.

Pozícia šnúrky- Držte jojo v dlani otočenej nahor. Namotaná šnúrka musí ísť
od prostredníka ponad jojo.

Hádzanie joja- Jojo sa hádže z pozície keď je dlaň otočená smerom nahor.

Namotávanie šnúrky- Jojá, ktoré sa dokážu točiť na konci šnúrky namotáte tak, 
že prvýkrát šnúrku omotáte aj okolo prsta, potom už len okolo joja.

Výmena šnúrky- Kedže šnúrka sa používaním derie, musí byť vymieňaná za 
novú. Nová šnúrka je potrebná keď tá stará už začína byť rozstrapkaná, alebo 
špinavá. Nečakajte kým sa roztrhne! Jojo môže odletieť a niekomu ublížiť, alebo 
niečo rozbiť. Navyše stará a vypoužívaná šnúrka už stratila svoju pružnosť, 
horšie sa s ňou robí a kedže je už rozstrapkaná špiní ložisko.
Kvôli vymieňaniu šnúrky jojo nerozoberajte! Starú šnúrku odtočte a vyvlečte z 
nej jojo. Na novej šnúrke vytvorte slučku tým, že ju na konci roztočíte. Do 
vzniknutej slučky vložte jojo a šnúrku naspäť zatočte. (Na šnúrke nesmie byť 
žiaden uzol!)

Prečo nerozoberať jojo? Nie každý vie jojo zložiť správne a bez poškodenia.  
Najčastejšou chybou býva zle nasadený závit pri skladaní joja. Pri rozoberaní 
stačí chvíľka nepozornosti a môžete stratiť nejakú súčiastku, alebo zašpiniť
ložisko. Časté rozoberanie opotrebuváva mechaniku joja.

Typy šnúrok

Výber šnúrky nezávisí od typu joja aké máte. Všetky šnúrky sú rovnako dlhé, každý si ich skráti 
podľa potreby. Jednotlivé druhy sa líšia hlavne odolnosťou.

Bavlnená šnúrka- vydrží najmenej zo všetkých, lebo sa najviac derie. Je však najlacnejšia co sa 
odrazí hlavne pri kúpe väčšieho počtu.

Polyesterová šnúrka- najobľúbenejšia, najviac vydrží a derie sa najmenej. Predáva sa vo viacerých 
farbách.

Šnúrka 50/50- vyrobená z 50 % bavlny a 50 % polyesteru. Odolná je viac ako bavlnená, ale menej 
ako polyesterová.
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Nastavovacie jojá

Niektoré jojá sa dajú nastavovať podľa toho, ako chcete aby sa správalo.

Lizard, Cobra, Viper, Tiger Snake, Coral Snake (Henrys)- Keď je jojo zatiahnuté vráti sa do 
ruky na jemné trhnutie. Miernym otáčaním jeho polovičiek postupne zväčšujete medzeru pre 
šnúrku. Šnúrka je potom voľnejšia, jojo sa dlhšie točí a vracia sa na väčšie trhnutie. Keď je však 
medzera príliš široká môže byť problém jojo vrátiť do ruky. Preto neodporúčame jojo povoliť o viac 
ako pol otáčky.
Nastavovacie jojá od Henrysu sa dajú nastavovať vďaka dvom malým čiernym gumičkám, ktoré sú 
na oske joja. Keď sa jojo často rozoberá gumičky môžu prasknúť a treba ich vymeniť. Jojo bez 
gumičiek nepoužívajte! Náhradné sa nachádzajú v baleniach 6 kusov neónových šnúrok.

Viper Neo, Viper Neo XL, Python, M1 (Henrys)- Tieto štyri jojá sú pokročilé nevracacie 
(nevrátia sa do ruky na trhnutie). Majú pevnú šírku medzery, otáčaním polovíc nerozšírite medzeru, 
ale rozšroubujete jojo.
Šírka medzery sa dá rozšíriť pridaním podložiek "MaxGap" od firmy Henrys. Tieto podložky sa 
navliekajú na osku joja, rovnaký počet na každú stranu ložiska (v prípade nepárneho počtu bude na 
jednej strane o jednu viac). Ako sa tieto jojá správne rozoberajú nájdete v odstavci "Výmena 
ložiska".

FAST 201 (YoYoFactory)- Všimnite si, že na okrajoch joja sú drážky. Podľa nich sa nastavujú 
režimy tohto joja. Keď sú drážky jednotlivých polovíc oproti sebe jojo sa ľahko vráti do ruky. Keď 
jednu polovicu joja pootočíte asi o 1 cm, drážky sa posunú a budú zoradené striedavo. Teraz sa jojo 
bude točiť o niečo dlhšie. Keď chcete, aby sa točilo ešte dlhšie, polovičky odtočíte ešte viac čím 
zväčšíte medzeru.

Spinstar (YoYoFactory)- Na boku joja sú dookola dierky. Keď sa dierky prekrývajú, jojo sa ľahko 
vráti do ruky. Keď polovičky joja trochu pootočíte a dierky zoradíte na striedačku, jojo sa bude 
točiť dlhšie.

Velocity (YoYoFactory)- Na bokoch joja sú výstupky s krúžkami na okraji. Otáčaním týchto 
krúžkov sa dá nastavovať šírka medzery joja. Čím je medzera širšia, tým sa jojo točí dlhšie. 
Velocity sa dá nastaviť od klasického hore-dole joja, cez vracacie trikové až po pokročilé bindové 
jojo. Odporúčame používať krúžky na obidvoch stranách (nie len na jednej), dosiahnete tým 
rovnomernejšie nastavenie.

Loop900 (YoYoFactory)- Na Loop900 si môžete nastaviť šírku medzery tak, aby sa vám s ním 
robilo čo najlepšie. Robí sa to pomocou priloženého imbusového kľúča. Ten vložíte do malej 
dierky, ktorá sa nachádza na jednej strane joja. Otáčaním kľúča v smere hodinových ručičiek 
medzeru zužujete a otáčaním v protismere medzeru rozširujete.

Výmena ložiska

Môže sa stať, že budete potrebovať na svojom joji vybrať, alebo vymeniť ložisko. Robí sa to v 
prípade keď chcete používať iný typ ložiska, keď chcete ložisko vyčistiť, alebo keď ste si 
jednoducho kúpili nové a chcete ho vymeniť za staré. Je niekoľko spôsobov ako sa to robí.

Nové ložisko budete chcieť vymeniť keď to staré už bude zničené. Čo to znamená? Ložisko sa môže 
jednoducho opotrebovať. Môže sa odštiepiť z guličky, ohnúť vnútorný držiak guličiek, aj najmenšia 
nepravidelnosť mení vlastnosti ložiska. Niektoré ložiská sa vďaka nekvalitnej výrobe môžu zničiť  
skôr ako tie druhé.
Pri rozoberaní joja a vyberaní ložiska kliešťami sa môže stať, že ložisko stlačíte viac ako treba,  
zmeníte jeho tvar a už nebude okrúhle. Aj najmenšie, voľným okom neviditeľné, stlačenie sa prejaví  
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na funkčnosti ložiska.

Jojá zn. Henrys (Lizard, Cobra, Viper, Tiger Snake a Coral Snake)- Jojo rozšroubujte, vyberte 
šnúrku a zvlečte z osky čiernu gumičku. Vezmite kľúč na výmenu (je v balení ak kupujete len 
ložisko) a vyšroubujte s ním osku v protismere hodinových ručičiek.
Vezmite ložisko, ktoré chcete do joja vložiť a skontrolujte či má obidve gumičky. Potom ho 
našroubujte do jednej polovičky (netreba na doraz), našroubujte aj druhú polovičku a jojo 
zatiahnite. Na doraz, ale nie silou! Navlečte šnúrku.

Jojá zn. Henrys (Viper Neo, Viper Neo XL, Python, M1)- Jojo rozšroubujte 
a vyberte šnúrku. Ak bolo jojo predtým správne zložené uvidíte, že ložisko je 
prichytené pod oskou (pozri obrázok). Osku odšroubujte pomocou kľúča a 
zvlečte z nej ložisko. Pozor, aby ste nestratili malé podložky, ktoré sú tiež 
navlečené na oske.
Keď chcete ložisko vložiť do joja, obráťte predošlý postup. Na osku navlečte 
ložisko spolu s podložkami, rovnaký počet na každú stranu ložiska (v prípade 
nepárneho počtu bude na jednej strane o jednu viac). Osku zašroubujte do joja tak, aby vzniklo to 
čo je na obrázku. Čiže správny koniec osky do správnej polovice joja. Teraz je dôležité, aby ste 
najprv dostatočne zatiahli osku a až potom zašroubovali jojo.

Jojo Viper Flux zn. Henrys- Toto jojo má špeciálny stred. Ložisko je uväznené na oske a nedá sa z 
nej zvliecť. Preto sa ložisko čistí a vymieňa spolu s oskou.
Jojo má na bokoch tzv. Flux osku. Chyťte ju za jej čierne konce a potiahnite ich od seba. Týmto 
vyberiete Flux osku. Až teraz rozšroubujte jojo a vyberte šnúrku. Teraz vyšroubujte osku. Jeden zo 
spôsobov je pomocou klieští. Toto treba robiť veľmi opatrne, aby ste nezničili závit. Cez handru 
pevne chyťte osku za závit a vyšroubujte ju. Snažte sa, aby sa vám v kliešťach neotočila.
Aby ste jojo zložili stačí našroubovať osku, jojo zašroubovať, Flux osku vložiť na svoje miesto a 
zaistiť nasadením čierneho konca.

Jojá od YoYoFactory- K výmene ložísk budete potrebovať špeciálny kľúč tzv. Multitool. Jojo 
rozšroubujte, podľa potreby vyberte osku. Multitool vložte do ložiska a ložisko vykývte von. 
Multitoolom sa dajú vyberať iba veľké L ložiská.
Ak nemáte Multitool môžete použiť aj kliešte (kombinačky). Pri tomto postupe si treba dávať 
pozor, aby ste ložisko nezničili. Chyťte ložisko cez handru do kruhového otvoru na kombinačkách a 
ložisko opatrne vykývte.
Pre vloženie položte ložisko do stredu joja, mierne na neho zatlačte, aby sa správne posadilo a jojo 
zašroubujte.

Čistenie a mazanie ložiska

Čistiť ložisko treba keď začne spomalovať, alebo začne byť hlučné. Budete potrebovať ostrý 
špendlík, Zippo benzín do zapaľovačov, sklenenú, alebo kovovú nádobku, pinzetu, vreckovku, 
ceruzku a olej do jojí.

Nikdy nemažte špinavé ložisko lebo je hlučné! Pred mazaním ložiska ho vždy vyčistite.

1- Vyberte ložisko z joja. Dajte z neho dole bočné kryty. Tie sú k ložisku 
prichytené dvomi tzv. c-klipmi. Na odstránenie týchto klipov budete 
potrebovať špendlík. Nájdite na obvode ložiska malú medzeru. Do nej 
vložte špendlík a klip vypáčte. Viď obrázok.

2- Do sklenenej nádobky vložte ložisko a zalejte ho Zippo benzínom, aby 
bolo celé ponorené. Je dôležité, aby to bol benzín značky Zippo. Ložisko 
nechajte ponorené minimálne 15 minút. Podľa znečistenia ho môžete 
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nechať v benzíne aj oveľa dlhšiu dobu. Nádobkou občas potraste.

Prečo použiť práve benzín Zippo a nie niečo iné? Roztok na čistenie ložiska sa musí  
po čistení odpariť bez zbytku. Ďalej nesmie obsahovať látky, ktoré by ložisko 
zaniesli, zamastili, alebo zhrdzaveli. Benzín do zapaľovačov Zippo je otestovaný a 
tieto podmienky spĺňa.

3- Pinzetou vyberte ložisko a položte ho na vreckovku. Prebytočný benzín vsiakne 
do vreckovky. Ložisko navlečte na ceruzku. Teraz ho treba vysušiť pričom ním treba 
stále točiť.

Ak máte veľmi špinavé ložisko nemusí jedno namočenie stačiť. V tom prípade ešte pred namazaním 
zopakujte kroky 2 a 3.

4- Keď je ložisko suché treba ho premazať. Pre neresponzívne jojá použite neresponzívny riedky 
jojo-olej. Vezmite špendlík a kvapnite na neho jednu kvapku. Potom 
nechajte zo špendlíka kvapnúť medzi guličky jednu malú "polokvapku". Nie 
viac.
Pre responzívne jojá použite responzívny hustejší jojo-olej. Použite jednu 
kvapku, maximálne dve.
Ložiskom potočte, aby sa olej rozšíril po celom ložisku.

Mazanie ložísk nie je nevyhnutné. Odporúčame však ložiská premazávať,  
lebo nenamazané ložisko je hlučnejšie a znižuje sa tým jeho životnosť.

5- Nasaďte bočné kryty, nezabudnite na c-klipy a ložisko vložte do joja. Namazané neresponzívne 
ložisko sa môže zo začiatku vracať. Vtedy je potrebné ho rozbehať a po chvíli jojovania by malo 
byť opäť neresponzívne.
 

Niektoré problémy a ich možné riešenia

-jojo sa prestalo vracať do ruky na trhnutie
-ak máte nastavovacie jojo skontrolujte či ho nemáte príliš uvoľnené
-ak má vaše jojo silikónové návratové podložky skontrolujte či nie sú opotrebované

-jojo sa začalo vracať na trhnutie
-ak máte guličkové ložisko môže byť špinavé. Treba ho vyčistiť, alebo kúpiť nové ložisko.
-skontrolujte či nemáte v joji zamotanú šnúrku

-vyčistené a namazané nevracacie ložisko sa vracia
-po vyčistení a namazaní treba ložisko rozbehať jojovaním
-ak sa vracia aj po rozbehaní možno ste dali priveľa oleja
-ak bolo ložisko pred čistením veľmi špinavé môže byť nedostatočne vyčistené. Vyčistite 
ložisko ešte raz.
-ložisko môže byť zničené. Toto si overíte keď vyčistíte ložisko od oleja a nenamazané ho 
vyskúšate. Ak sa vracia aj nenamazané, ložisko je zničené a treba ho vymeniť.

-jojo nechce zostať na konci šnúrky
-ak máte nastavovacie jojo skontrolujte či nie je príliš zatiahnuté
-pri niektorých nastavovacích jojách sa môže stať, že ak ich priveľmi uvoľníte šnúrka sa 
zasekne v závite osky
-skontrolujte či nemáte v joji zamotanú šnúrku
-ak je to vaše prvé trikové jojo je možné, že sleeper nerobíte správne. Najčastejšími chybami 
v technike býva keď sa jojo hádže nesprávne a potom sa točí príliš pomaly, alebo keď jojo 
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príliš prudko narazí na koniec šnúrky.
-na vine môže byť aj špinavé ložisko. Vyskúšajte ho vyčistiť, alebo kúpiť nové.

-jojo sa točí kratšie ako doteraz
-ak máte nastavovacie jojo skontrolujte jeho momentálne nastavenie, prípadne jojo povoľte
-je možné, že máte špinavé guličkové ložisko. Treba ho vyčistiť, alebo kúpiť nové.
-skontrolujte či nemáte v joji zamotanú šnúrku, alebo vlasy, ktoré jojo brzdia

-jojo je hlučné/hlučnejšie ako obvykle
-pravdepodobne máte špinavé guličkové ložisko. Treba ho vyčistiť, alebo kúpiť nové.
-ak máte hubstackové jojo, môžete mať špinavé ložiská v hubstackoch. V tomto prípade ich 
vyčistite, alebo kúpte nové.
-nenamazané ložiská sú hlučnejšie ako namazané. V tomto prípade si vyčistite a namažte 
ložisko.
-niektoré jojá sú hlučné už od výroby. Vtedy môže byť na vine typ ložiska, špeciálny 
návratový systém, hubstacky...

-jojo sa namotá počas nejakého (stringového) triku
-ak máte nastavovacie jojo vyskúšajte rozšíriť medzeru
-ak sa vám toto stáva bežne tak je načase zaobstarať si jojo so širšou medzerou. Niektoré 
jojá už nezvládajú zložitejšie (stringové) triky.
-na vine môže byť aj špinavé ložisko. Vyskúšajte ho vyčistiť, alebo kúpiť nové.

-šnúrka sa zamotala v joji
-pokúste sa ju rozmotať pomocou špendlíka
-ak je vnútri naozaj zamotaná a zauzlená, jojo jednoducho rozoberte a šnúrku vyberte

-šnúrka sa zarezáva do prsta
-toto je normálne. Robia to hlavne staršie opotrebované šnúrky. Dajte si okolo prsta 
leukoplast na miesto kde mávate šnúrku.
-zaviažte si na šnúrke uzlík nedaleko slučky na prst. Uzlík by mal byť v takej vzdialenosti, 
aby po vytvorení "lasa" na prst sa šnúrka nemohla zatiahnuť a zarezať sa do prsta. V tom jej 
bude brániť uzlík.

-na šnúrke sa stále vytvárajú uzlíky
-šnúrka je stále len šnúrka a uzlíky sa na nej nevytvárajú samy. Uzlík zvykne zostať na 
šnúrke po nepodarenom nedokončenom triku keď sa vám zamotá šnúrka. Všetko závisí od 
vás.

-šnúrka sa zatáča
-šnúrka na jojo má byť zatočená
-niektoré triky šnúrku zatáčajú, iné roztáčajú. Naučte sa ktoré sú ktoré a pri jojovaní ich 
striedajte.
-keď máte šnúrku príliš zatočenú dajte si ju dole z prsta a odtočte ju

-šnúrka sa trhá
-šnúrku treba pravidelne meniť. Ako často záleží na tom ako často jojujete. Niekto mení 
šnúrku každý deň, niekto raz za mesiac.
-niektoré typy návratových systémov namáhajú šnúrku viac ako ostatné. V prípade joja s 
týmto systémom sa vám šnúrky budú opotrebuvávať viac ako v inom joji.
-môžete mať v joji drsnejší zárez, ktorý trhá šnúrku. Zárez treba opatrne zbrúsiť napríklad 
šmirgľom.

-čierna gumička na oske Henrys joja sa zničila
-náhradné gumičky sa nachádzajú v baleniach 6 kusov neónových šnúrok od Henrysu
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Slovník

0A- iný názov pre loopové triky s jedným jojom
1A- iný názov pre stringové triky s jedným jojom
2A- iný názov pre loopové triky s dvoma jojami
3A- iný názov pre stringové triky s dvoma jojami
4A- iný názov pre offstringové triky
5A- iný názov pre freehandové triky
AXYS- technológia od firmy Henrys. Jojá s touto technológiou (5 modelov) majú vymeniteľné 

ložiská. Tieto ložiská (4 typy) sa menia s celou oskou a dajú sa meniť aj medzi jednotlivými 
modelmi joj. Jojá s touto technológiou sú Lizard, Cobra, Viper, Tiger Snake a Coral Snake.

bind- trik pomocou ktorého sa neresponzívne jojá vracajú do ruky
bindové jojo- jojo, ktoré sa dá vrátiť do ruky len pomocou bindu. Iný názov je neresponzívne jojo.
ding- malý zárez/vada na okraji kovového joja. Jojo sa môže "dingnúť" pri náraze o tvrdý povrch.
Duncan- prvá a najstaršia firma komerčne vyrábajúca jojá. Vznikla v roku 1929 v Amerike, v Ohiu. 

V dnešnej dobe sa jej výrobky vyrábajú v Číne.
flux oska- oska nezávislá na ložisku joja, za ktorú sa dá jojo chytiť do prstov bez toho, aby sa 

prestalo točiť. Nachádza sa iba na joji Viper Flux od Henrysu. Nemecká obdoba hubstackov.
freehand (5A)- typ trikov, pri ktorom nie je koniec šnúrky navlečený na prste, ale je priviazaný na 

protizávaží. Toto umožňuje počas triku koniec šnúrky pustiť a vytvárať nové triky.
gap- medzera joja. Šírka gapu je šírka medzery pri ložisku.
Henrys- nemecká firma vyrábajúca žonglérske pomôcky. Známa hlavne v Európe. Ich produkty, 

vrátane joj, sú vyrábané v Nemecku z nemeckých súčiastok.
hubstacky- výstupky na bokoch joja za ktoré sa dá jojo chytiť bez toho, aby sa prestalo točiť. 

Každý hubstack je na vlastnom guličkovom ložisku. Veľké hubstacky sa volajú Z-Stacky.
Infinity- značka jojí s malým výberom modelov. Každý model je však zaujímavý či už kvôli cene, 

kvalite, alebo vlastnostiam. Ponúkajú veľmi dobrý pomer ceny a kvality.
loopové jojo- loopové jojo má charakteristický tvar. Jeho hlavným znakom je úzka medzera. 

Taktiež má veľmi krátky až žiadny sleep.
loopové triky (0A/2A)- triky pri ktorých jojo zostáva na konci šnúrky veľmi krátku dobu, alebo sa 

hneď vracia naspäť. Toto sa opakuje bez potreby chytiť jojo do ruky. Jeden z najznámejších 
loopových trikov je Loop the Loop.

ložisko- súčiastka joja vďaka ktorej sa jojo točí na konci šnúrky. Aj niektoré jednoduché jojá, ktoré 
nemajú ložisko sa dokážu točiť na konci šnúrky. Točia sa však oveľa kratšie ako jojá s 
ložiskom.

   fixné- toto nie je v pravom slova zmysle ložisko. Je drevené a netočí sa. Je to však alternatíva k 
ložisku. Majú ho jednoduché jojá, alebo sa dá kúpiť ako náhradná súčiastka na niektoré 
Henrys jojá. V tomto prípade sa volá Shockhead a využitie má pri loopových trikoch, alebo 
na súťažiach.

   klzné (drevené)- drevený krúžok točiaci sa na kovovej oske. Najpomalšie ložisko, vhodné na 
loopové triky. Žiadne jojo ho pri kúpe nemá. Dá sa kúpiť len ako náhradná súčiastka na 
niektoré Henrys jojá. Volá sa Woodoo.

   klzné (plastové)- plastový krúžok točiaci sa na kovovej oske. Ideálne pre začiatočníkov keďže 
nie je potrebná starostlivosť o čistotu ložiska. Netočí sa tak dlho ako guličkové ložisko, pri 
kúpe sa však nachádza na jojách, ktorým plne postačuje. Dá sa kúpiť aj ako náhradná 
súčiastka na niektoré Henrys jojá. Volá sa Slider.

   guličkové- najrozšírenejšie, najobľúbenejšie, najdlhšie sa točí. Treba ho však chrániť pred špinou 
a vlhkosťou. Aj najmenšie znečistenie spomaluje až zastavuje ložisko.
Väčšina joj má pri kúpe práve guličkové ložisko. Ako náhradná súčiastka sa predáva vo 
viacerých veľkostiach a od viacerých výrobcov. V prípade firmy Henrys sa volá Speed 
Explosion.

   center track- guličkové ložisko s cestičkou po obvode. Vďaka svojmu tvaru drží šnúrku v strede 
medzery joja a šnúrka sa nešúcha o telo joja. Vybrané jojá ho majú už pri kúpe, inak sa dá 
kúpiť ako náhradná súčiastka.

   konkáva- typ guličkového ložiska veľmi podobný center tracku. Jediný rozdiel medzi nimi je v 
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tvare cestičky po obvode ložiska. Kým center track ju má "lomenú", konkáva ju má oblú, 
konkávnu. Všetky jojá značky Magicyoyo a máloktoré jojá inej značky majú konkávu už pri 
kúpe.

Magicyoyo- čínska firma vyrábajúca jojá. Ponúkajú výborný pomer ceny a kvality.
návratové podložky/návraťáky/response pady- má ich väčšina joj. Sú to dve kruhové, 

najčastejšie silikónové podložky a nachádzajú sa na vnútri joja okolo ložiska. Vďaka nim sa 
jojo vracia do ruky. Časom sa opotrebovávajú a treba ich meniť.

návratový systém- súčasť joja, ktorá zabezpečuje, že jojo sa vráti do ruky. Bezúdržbový návratový 
systém sa neopotrebúva, lebo je "vyrytý" do tela joja. Návratový systém vyžadujúci údržbu 
treba vymeniť po opotrebovaní. Väčšinou ide o silikónové kruhové podložky.

neresponzívne jojo (nevracacie)- jojo, ktoré sa dá vrátiť do ruky len pomocou triku bind. Na 
trhnutie nereaguje. Iný názov je bindové jojo. Tieto jojá sú vhodné pre pokročilých.

odozva joja (response)- silná odozva znamená, že stačí iba trochu myknúť rukou a jojo sa vráti 
hore. Slabá odozva znamená, že treba viac myknúť rukou, aby sa jojo vrátilo. Jojá bez 
odozvy na myknutie nereagujú, treba ich vracať pomocou bindu.

offstring (4A)- typ trikov s jojom pri ktorých jojo nieje priviazané k šnúrke.
olej- špeciálny olej do jojí, ktorý predlžuje životnosť ložiska a znižuje jeho hlučnosť. Neodporúča 

sa používať iné mazivá, ktoré nie sú určené na jojá. Tieto neoficiálne mazivá môžu 
obsahovať látky škodiace ložisku, alebo môžu časom meniť svoje vlastnosti. Jojo olejov 
existujú dva typy. Hustejší responzívny na vracacie jojá a riedky neresponzívny na 
nevracacie jojá.

protizávažia- predmety (kocky, guličky, figúrky), ktoré sa priväzujú na koniec šnúrky, aby sa s 
jojom dali robiť freehandové triky.

responzívne jojo (vracacie)- jojo, ktoré sa vracia do ruky na trhnutie.
rukavica na jojovanie- rukavica, ktorej chýba malíček a prstenník takže má len tri prsty. Chráni 

pred zarezávaním šnúrky do prsta, odieraním od šnúrky pri trikoch, alebo pomáha pri potení 
rúk.

sleep- dĺžka točenia joja/sleepera
sleeper- základný trik keď sa jojo točí na konci šnúrky
stringové jojo- dlho sa točí a má široké okraje, aby ste sa ľahko trafili na šnúrku. Stringové jojá 

môžu byť responzívne, alebo neresponzívne.
stringové triky (1A/3A)- triky, pri ktorých hodíte sleeper a jednoducho povedané "motáte šnúrku". 

Či už ide o vytváranie rôznych obrázkov (eifelovka, jamajská vlajka, bikiny...), alebo o 
"poskakovanie" joja po šnúrke rôznymi spôsobmi (trapéza, Double or Nothing, Atomic 
Fire...).

YoYoFactory- americká firma založená v roku 2003. Súťaže v jojovaní, profesionáli a držitelia 
rekordov využívajú veľakrát jojá od YoYoFactory. Firma má skvelý marketing, jej jojá sú 
však masovo vyrábané v Číne.

Z-Stacky- typ hubstackov. Kým klasické hubstacky majú priemer približne 1 cm, Z-Stacky majú 
priemer cca 3,5 cm a vypĺňajú celý bok joja. Toto v značnej miere uľahčuje hubstackové 
triky a chytanie joja prstami.
Z-Stacky však ovplyvňujú chod joja a spomaľujú ho. Pasujú na niektoré hubstackové jojá, 
ale najvhodnejšie sú na stabilné jojá ako napríklad G5 od YoYoFactory.
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