NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU
NÁVOD ako stan postaviť
Umiestnite váš stan do stredu
plochy, ktorú budete chcieť
zastrešiť. Vy a váš pomocník
sa postavte k protilahlým
stranám konštrukcie a každý
uchopte dve nohy konštrukcie. Zdvihnite nad zem a
pomaly ustupujte vzad. Konštrukciu roztiahnite na 1/3 jej
veľkosti.
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Uchopte na protiľahlých stranách spodné časti nožnicovej
konštrukcie. Pri úkrokoch
vzad dvíhajte pomaly ruky a
rozťahujte od seba, pokiaľ sa
stan úplne neotvorí. Dávajte
pozor na prípadné pricviknutie prstov.
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Zaistite kĺzavé spojky v
rohoch tak, že jednu ruku
podržíte na vrchnej časti
nohy a druhou rukou
zatlačíte spojku až na doraz, aby zaskočila západka do svojho otvoru. Toto
zopakujte pri všetkých
zvyšných nohách.
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POZOR! Pri demontáži je NUTNÉ tieto zipsy
vo tvare oka uvoľniť, aby nedošlo k ich utrhnutiu a poškodeniu textilnej strechy.

Zodvihnite teleskopické nohy
a vytiahnite ich až kým nebudete počut cvaknutie západky.
To isté zopakujte aj na druhej
strane. Vyťahujte vždy obe
nohy súčasne. Výšku stanu môžete menit podla potreby.

Textilnú bočnicu
pripnite na rám
konštrukcie tak,
aby horizontálne suché zipsy
umiestnené na
streche aj bočnici
boli vo vzájomne
vyrovnanej polohe.
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NÁVOD ako stan zložit

1

V prípade, že
nie je textilná
strecha už pripevnená
na
rám konštrukcie, pripevnite ju tak, aby
suché zipsy na
ráme a na streche boli vo vzájomne vyrovnanej polohe. K
vypnutiu strechy sa použijú zipsy vo tvare oka.

Zdvihnite nohy na
jednej strane, zatlačte na tlačidlá
západky a zasuňte teleskopické
nohy do seba. To
isté zopakujte aj
na druhej strane.
Zasúvajte
vždy
obidve nohy súčasne.

Uvoľnite jednotlivé klzné spojky
vrchného zaisťovacieho systému.
Pri uvoľňovaní vždy spojku ľahko
rukou nadvihnite a zatlačte
na zaisťovací
kolík. Buďte
opatrní na
pricviknutie
prstov.

6

Uchopte na
protiľahlých
stranách
vrchnú časť
nožnicového
nosníku. Nadvihnite strechu a ľahko
ju natriasajte, pričom súčasne postupujte proti sebe tak
dlho, dokiaľ nebude rám vrátane strechy zložený.

Z l o ž e n ý
prístrešok
umiestnite do
prepravného
vaku
alebo
transportnej
tašky (doplnok
na vyžiadanie).
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POZOR
Materiál látok polyester nie je UV stály materiál, preto pri pôsobení priameho slnečného a UV žiarenia dochádza k jeho vyblednutiu. Keďže je to prirodzená vlastnosť materiálu a nie chyba výroby, na vyblednutie sa nevzťahuje
záruka. Výrobok nenechávajte nikdy vonku stáť celoročne, je primárne určený ako dočasný prístrešok.
Látka je vodeodolná, cca 2.000 mm vodný stĺpec. Pre posilnenie nepremokavosti je nutné podlepovať švy (možnosť doobjednať službu naviac - konzultujte u dodávateľa). Výrobok nemá štandardne podlepené spojivé švy,
preto vo vlhkom prostredí, alebo pri trvalom a priamom daždi cez nemôže
dôjsť k presakovaniu vlhkosti/vody. Ak výrobok navlhne alebo zmokne, sušte ho na suchom a teplom mieste, vyhnite sa však silným tepelným ohrievačom alebo otvorenému ohňu.

Záruka sa nevzťahuje na zmenu odtieňa farby výrobkov pôsobením slnečného a UV žiarenia.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené: Zašpinením výrobku,
zatrhnutím, prederavením, prehryznutím, nesprávnym čistením a čistením
silnými a agresívnymi prostriedkami, neštandartné vplyvy počasia (napríklad záplavy, vysoké horúčavy alebo krupobitie, blesky, chybným použitím,
a to zámerne, z nedbanlivosti alebo neznalosti, ostrými predmetmi alebo
predmety s ostrými hranami predmetov, vystavovaním teplotám nad 40°C
alebo dlhodobým pôsobením vody a vodnej pary.
Záruka sa vzťahuje na chybné vyhotovenie švov, látky, suchého a bežného zipsu.

Túto informáciu si preštudujte skôr, ako budete stan používať.!
Je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce pokyny.

OŠETROVANIE a ÚDRŽBA
Pre dlhú trvanlivosť a maximálnu možnú
ochranu Vášho stanu dodržujte pokyny
pre údržbu.

• Pri každom skladaní a rozkladaní nožnicovej konštrukcie
doporučujeme byť opatrný na ruky. Pri neopatrnej manipulácií hrozí poranenie.

• Stany sú konštruované ako dočasné prístrešky. Nie sú
vhodné na trvalé rozloženie na dlhú dobu.

• Pri čistení používajte jemné mydlo a dostatočné množstvo vody.

• Nenechávajte váš stan nikdy bez dozoru.

• Váš stan po rozložení vždy zaistite kolíkmi alebo závažím,
ktoré sú v ponuke SUPERSTANOV. Nerozkladajte stan, ak
hrozí búrkové počasie alebo nárazový vietor. Pri silnom
vetre ho ihneď zložte. Pri veternom a daždivom počasí
nenechávajte stan bez dozoru. Môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo k poraneniu osôb. V prípade sneženia je potrebné
sneh priebežne zhadzovať zo strechy.

• Textilná strecha nie je odolná voči ohnu a žiare. V priestoroch stanu nezakladajte oheň ani nezapaľujte gril.

• Po použití v daždi nechajte vždy rám a strechu dôkladne vyschnúť. Vyhnete sa možnému poškodeniu plesňami alebo koróziou.

• Nepoužívajte stan v búrke s bleskami.

• Na konštrukciu stanu nevešajte žiadne ťažké predmety.
(Nosnosť konštrukcie je cca 50 kg)
• Pri použití stanu „outdoor“ je nutné stan kotviť kolíkmi
alebo záťažou.

• Rám bude lepšie pracovať a vyzerať pokiaľ
ho občas ošetríte silikónovým sprejom, hlavne po použití vo vlhkom prostredí.
• Priebežne kontrolujte dotiahnutie skrutiek,
vyhnete sa tak nestabilite konštrukcie.
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