SUPERSTANY | Bratislavská 31, 010 01, Žilina | +421 41 562 20 81 | www.superstany.eu

Príprava
ROZLOŽENIE
Vyberte Signus z boxu
a rozložte rám.

UMIESTNENIE
Uistite sa, že všetky ventily
smerujú hore.

UTIAHNUTIE VENTILOV
Každý segment má 1 nafukovací/vypúšťací ventil
a 1 pretlakový ventil. Utiahnite všetky ventily.

KOTVENIE
Ako prvú ukotvite nohu smerujúcu
proti vetru.

OPLÁŠTENIE
Použite vnútorný zips pre
vodeodolné biele opláštenie.
Vonkajší zips použijete pre
potlačené opláštenie.

PRIPEVNENIE OPLÁŠTENIA
Začnite spájaním zipsov
na vrchole a smerujte k stranám.

Piesok alebo sneh
Tráva
Pevný povrch

ZIPSY

Nafukovanie
NAFUKOVANIE STRECHY
Napojte pevne elektrickú pumpu
do jedného z otvorených ventilov.
Nafúknite postupne všetky tri segmenty.

O TLAKU
Nafukujte pokiaľ nie je rám riadne tvrdý (3PSI/0.2 BAR).
Prebytočný vzduch unikne cez pretlakový ventil.

NAFUKOVANIE NÔH
Napojte pevne elektrickú pumpu do jedného z otvorených ventilov.
Nafúknite postupne všetky tri nohy.

POLOHOVANIE NÓH
Posuňte všetky 3 nohy smerom do stredu
Signusu asi o 30cm pre dosiahnutie
symetrického tvaru.
Ukotvite zvyšné nohy.

KOTVENIE
Vždy ukotvite stan použitím 2 zvyšných kotviacih prvkov.
Umiestnite kolíky hlboko do zeme a pod uhlom 40 stupňov.
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Vyfukovanie

Skladanie a skladovanie

VYFUKOVANIE
Vyfúknite Signus otvorením
šiestich nafukovacích ventilov.
Neotvárajte pretlakové ventily.

ZBALENIE

SKLADOVANIE
Neuskladňujte SIGNUS pokiaľ je vlhký.
Rám aj opláštenie vždy uskladňujte v suchom prostredí.

Čo robiť a nerobiť
Nepoužívajte pri manipulácií
ostré predmety

Použitie možné do 6 bft

Nepoužívajte chemické
čistenie

Tlak (3PSI/0.2 BAR)

Nepoužívajte v blízkosti
otvoreného ohňa
a vykurovacích objektov

Kotvite s kolíkmi na mäkkom
povrchu

Neuskladňujte mokrý SIGNUS

Kotvite pomocou betónových
platní na pevnom povrchu

NIKDY NENECHÁVAJTE SIGNUS BEZ DOZORU A STARAJTE SA O SVOJ MAJETOK.
PO KAŽDOM POUŽITÍ USKLADŇUJTE SIGNUS V SUCHOM PROSTREDÍ.
Neusklaňujte mokrý ani vlhký SIGNUS. Udržujte opláštenie aj rám v suchom
a teplom prostredí.
ČISTENIE
Na čistenie používajte iba vodu, jemnú metličku a mokrú handričku.
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

Jednotlivé časti SIGNUS
Biele opláštenie

Grafické opláštenie

Rám

Nafukovacie/Vypúšťacie ventily

Čiapočky

6x + 2 náhradné ventily

Pretlakové ventily

Stredový plášť strechy

6x + 2 náhradné ventily

1x

Voliteľné príslušenstvo
Elektrická pumpa

Modré skrutky

Pozri si inštruktážne video

Prepravný box
Ručná pumpa

Oceľové kolíky

SUPERSTANY nepreberajú žiadnu zodpovednosť za neodborné použitie SIGNUS ONE.

