NÁVOD K OBSLUZE – ZAHRADNÍ PÁRTY STAN – 3 X 6 M

SLOVO ÚVODEM

Stan nyní můžete flexibilně využívat: na oslavy, prostě jako ochranu před slunečním svitem, jako
přístřešek na party atd. Mějte prosím na paměti následující upozornění, abyste ze stanu dlouho měli
užitek a potěšení.

DŮLEŽITÉ

Před použitím stanu si pozorně přečtěte návod k sestavení a návod uschovejte pro možnost pozdějšího
nahlédnutí. Pokud stan někomu darujete nebo zapůjčíte, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.

BEZPEČNOST

Stan nebyl testován na větrnou a sněhovou zátěž. V těchto ohledech nemůžeme poskytnout žádné
záruky. Dbejte v takových případech předpovědi počasí, abyste stan mohli podle potřeby včas
zabezpečit a/nebo rozebrat. Na poškození způsobené povětrnostním vlivem nebo počasím nelze
uplatnit záruku.

VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ

Stany mají sloužit pro dočasné ubytování a měly by se při nepříznivém počasí rozebrat.
Vždy prosím dodržujte dostatečnou vzdálenost od hadic a vedení plynu či elektřiny. Abyste po této
stránce předešli škodám, informujte se prosím u místních úřadů.
Při použití vhodných topných těles (potřebné informace získáte ve specializovaném obchodě) je třeba
dodržet vzdálenost minimálně 1,2 m od jakéhokoliv plachtového materiálu. V žádném případě byste
ve stanu neměli rozdělávat otevřený oheň a používat ohřívače s otevřeným plamenem.
Osoba, která stan staví, zodpovídá za přiměřené ukotvení, a tím za bezpečnost stanu. Ukotvení se musí
pravidelně kontrolovat, aby vždy byla zajištěna bezpečnost stanu, aby se předešlo poškození stanu a
aby nebyly ohroženy osoby v okolí. Správným ukotvením se zvyšuje životnost jednotlivých dílů i stanu
jako celku.
Při sestavování stanu vždy noste helmu, rukavice a stabilní obuv. Těžký kov může mít ostré hrany a v
důsledku antikorozního ošetření může být naolejovaný.
Plachty a střecha stanu by neměli být ničím zatížené, v případě deště je nutné kontrolovat střechu, aby
se někde voda nenashromáždila a plachtu, potažmo konstrukci, nepoškodila.
Jednotlivé díly skladujte tak, aby nebyly dostupné dětem.

POZOR!

Dbejte na to, aby podklad byl vhodný pro vaše účely použití. Vyberte pro stan rovný podklad.
Používejte pouze dodané materiály. Nedotýkejte se plachet a neupravujte je ostrými předměty.
Gumové smyčky jsou součásti podléhající rychlému opotřebení. Při únavě materiálu je třeba je
vyměnit. Stan je vhodný pro krátkodobé používání také při mírně záporných teplotách. Plachty se však
musejí dostatečně dlouho skladovat při minimálně 10 °C a při této nebo nižší teplotě se musejí
rozprostřít. Jinak mohou na přehybech vzniknout zlomy.
Každá země má vlastní předpisy pro budování mobilních stanů a nemobilních staveb. Zda pro váš účel
použití jsou případně zapotřebí nějaká povolení, zjistíte na místním úřadě. V mnoha zemích je pro
případné povolení rozhodující velikost stanu.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

K čištění plachet nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Stačí použít lehký mýdlový roztok. Stan by
se neměl skládat a balit v mokrém stavu. Uchovávejte stan suchý. Neprovádějte žádné úpravy
kovových tyčí: ať už přistavěním a/nebo přivařením jiných materiálů, tvorbou zářezů a/nebo
deformacemi materiálu.
Zacházejte s jednotlivými díly obezřetně. Při rozebírání opět použijte seznam obsahu balení a
zkontrolujte, zda žádné součásti nechybí, aby při příštím sestavování bylo opět vše k dispozici.
Při skladování stanu rovněž dbejte na to, aby na něm neležely žádné další předměty.

POSTUP PRO SESTAVENÍ STANU

1. Uchopte rohové hranoly (nohy stanu), každý na jedné straně (u větších rozměrů každý na kratší
straně stanu) a roztáhněte konstrukci zhruba do půlky.

2. Vezměte volnou tyč,1-3 kusy dle rozměru stanu (kulatina zakončená prohnutým kovovým
kolečkem). Zasuňte jej do středového hranolu konstrukce (ten se nachází přesně uprostřed stanu- u
nečtvercových rozměrů uprostřed, mezi delšími stěnami).

3. Roztáhněte plachtu a položte ji na konstrukci tak, aby se v rohách spojily suché zipy na plachtě a
suché zipy na rohových hranolech (nohou). Střed plachty by měl sedět na konci tyče, kterou jste
vkládali v bodu 2.

4. Každý na jedné straně uchopte konstrukci přesně ve středu strany stanu a to v nejnižším bodě.
Lehce vyzdvihněte konstrukci, která se tím sama naplno roztáhne.

5. Na rohových hranolech (nohou) uchopte posuvnou část a vytáhněte ji nahoru tak, aby zacvakl
stříbrný kolíček do posuvné části.

6. U rohových hranolů (nohou) podržte patky, které jsou u země a vytáhněte konstrukci dokud
nevycvakne stříbrný kolíček do otvoru v hranolu.(Doporučujeme vyzvedávat celo boční část stanu
najednou a poté stejným způsobem i druhou boční část). Dále je možné stisknutím stříbrného kolíčku
a posuvem výsuvné nohy nahoru a dolu regulovat výšku stanu a tedy i průchozí výšku.

Při vystavení stanové plachty přírodním živlům (Sluneční UV
záření, déšť atd.) je nutné pro zachování vlastností materiálu
stanovou plachtu minimálně 1x za dobu 30ti dnů opatřit
impregnací a to v podobě spreje na látky nebo na boty.

Stan skladujte v suchu při teplotě +5° až +30°

Stan je určený jako krátkodobý mobilní přístřešek pro letní
období jako ochrana proti dešti a slunci, nikoliv proti větru a
sněhu.

