NÁVOD NA POUŽITÍ STANU
Prosíme, důkladně si přečtěte návod před použitím stanu
1. Umístěte stan do středu plochy, kterou budete chtít zastřešit. Vy a váš pomocník se
postavte k protilehlým stranám konstrukce a každý uchopte dvě nohy konstrukce.
Zvedněte nad zem a pomalu odstupujte vzad. Konstrukci roztáhněte na 1/3 její velikosti.
2. Uchopte stan na protilehlých stranách spodní části nůžkové konstrukce. Při úkrocích vzad
zvedejte pomalu ruce a roztahujte od sebe, dokud se stan plně neotevře. Dávejte pozor na
případné skřípnutí prstů.
3. V případě, že není střecha již připevněna na rám konstrukce, připevněte ji tak, aby suché
zipy na rámu a na střeše byly ve vzájemně srovnané poloze. Doporučujeme střešní plachtu
stanu preventivně skládat a nenechávat na konstrukci.
4. Zajistěte kluzné spojky v rozích tak, že jednu ruku podržíte na vrchní části nohy a druhou
rukou zatlačíte spojku až na doraz, aby zaskočila západka do svého otvoru. Totéž opakujte
u všech zbývajících nohou.
5. Zvedněte teleskopické nohy a vytáhněte je, až uslyšíte cvaknutí západek. Totéž opakujte i
na druhé straně. Vytahujte vždy obě nohy současně. Výšku stanu můžete měnit dle
potřeby.
6. Boční plachty připněte na rám konstrukce tak, aby horizontální suché zipy umístěné na
střeše i bočnici byly ve vzájemně srovnané poloze.
7. Zabraňte doteku plachet stanu s nečistým podkladem, aby nedošlo k znečištění plachet.

POZOR!



Váš stan po rozložení vždy zajistěte kolíky nebo závažím! Nerozkládejte stan, očekává-li
se bouřkové počasí nebo nárazový vítr. Při silném větru jej ihned složte. Při větrném a
deštivém počasí nenechávejte stan bez dozoru. Může dojít k jeho poškození nebo k
poranění osob. V případě sněžení je nutné průběžně sníh sklepávat ze střechy.



V žádném případě nepřepínejte tah látky (zvláště u nových střech).
Může dojít k povolení švů a následně i k pronikání vody.



Nepoužívejte stan za bouřky s blesky.



Stany jsou konstruovány jako dočasné přístřešky. Není vhodný pro trvalé rozložení na
dlouhou dobu.



Nenechávejte stan nikdy bez dozoru!



Textilní střecha není odolná proti ohni a žáru. V prostoru stanu nezakládejte oheň
ani nezapalujte gril.



Během použití stanu by tento měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem
odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není součástí dodávky stanu
a instalace je v kompetenci zákazníka.



Konstrukci stanu nezatěžujte žádným dodatečným způsobem, jako například
zavěšováním výrobků atd.



Při použití stanu “venku“ je nutné stan vždy kotvit kolíky nebo zátěží.



Kolečka na přepravní tašce jsou určena na krátké přejezdy, na dlouhé vzdálenosti stan
přenášejte!



Na opláštění stanu nikdy nelepte žádné předměty!



Nikdy neskladujte mokrý stan, opláštění a konstrukci vždy důkladně vysušte.

ÚDRŽBA


Chemické čištění přísně zakázáno!



Ruční čištění vodou - používejte čisticí prostředky pro měkké materiály a dostatečné
množství vody. Stan po použití vždy umyjte!



Látku jemně čistit, netřít, neškrábat, netočit a neždímat.



Teplota vody max. 40 st. C.



Máchání – 2-3x v teplé + 1x ve studené vodě.



Po použití v deštivém počasí nechejte stan VŽDY otevřený a důkladně vyschnout.



Sušení ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.



Spojovací části občas ošetřete silikonovým olejem.



Kontrolujte dotažení šroubů na konstrukci.

