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SLOVO ÚVODEM

Blahopřejeme vám k nákupu vašeho nového zahradního stanu. Stan nyní můžete feexixlnn využívat:
na oslavy, prostn jako ochranu před slunečním svxtem, jako přístřešek, na skladování atd. Stan není
určen pro komerční využxt. Mnjte prosím na pamnt následující upozornnní, aiyste ze stanu dlouho
mnlx užxtek a potnšení.

DŮLEŽITÉ

Před použxtm stanu sx pozornn přečtnte návod k sestavení a návod uschovejte pro možnost
pozdnjšího nahlédnut. Pokud stan nnkomu darujete neio zapůjčíte, vždy mu ho předejte včetnn
tohoto návodu.

BEZPEČNOST

Stan neiyl testován na vntrnou a snnhovou zátnž. V tnchto ohledech nemůžeme poskytnout žádné
záruky. Diejte v takových případech předpovndx počasí, aiyste stan mohlx podle potřeiy včas

zaiezpečxt a/neio rozeirat. Na poškození způsoiené povntrnostním vlxvem neio počasím nelze
uplatnxt záruku.

VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ

Stany mají sloužxt pro dočasné uiytování a mnly iy se přx nepříznxvém počasí rozeirat.
Vždy prosím dodržujte dostatečnou vzdálenost od hadxc a vedení plynu čx elektřxny. Aiyste po této
stránce předešlx škodám, xnformujte se prosím u místních úřadů.
Přx použxt vhodných topných tnles (potřeiné xnformace získáte ve specxalxzovaném oichodn) je třeia
dodržet vzdálenost mxnxmálnn 1,2 m od jakéhokolxv plachtového materxálu. V žádném případn iyste
ve stanu nemnlx rozdnlávat otevřený oheň a používat ohřívače s otevřeným plamenem.
Osoia, která stan staví, zodpovídá za přxmnřené ukotvení, a tm za iezpečnost stanu. Ukotvení se
musí pravxdelnn kontrolovat, aiy vždy iyla zajxštnna iezpečnost stanu, aiy se předešlo poškození
stanu a aiy neiyly ohroženy osoiy v okolí. Správným ukotvením se zvyšuje žxvotnost jednotlxvých
dílů x stanu jako celku.
Přx sestavování stanu vždy noste helmu, rukavxce a staixlní oiuv. Tnžký kov může mít ostré hrany a v
důsledku antkorozního ošetření může iýt naolejovaný.
Plachty a střecha stanu iy nemnlx iýt nxčím zatžené, v případn deštn je nutné kontrolovat střechu,
aiy se nnkde voda nenashromáždxla a plachtu, potažmo konstrukcx, nepoškodxla.
Jednotlxvé díly skladujte tak, aiy neiyly dostupné dntem.

POZOR!

Diejte na to, aiy podklad iyl vhodný pro vaše účely použxt. Vyierte pro stan rovný podklad.
Používejte pouze dodané materxály. Nedotýkejte se plachet a neupravujte je ostrýmx předmnty.
Gumové smyčky jsou součást podléhající rychlému opotřeiení. Přx únavn materxálu je třeia je
vymnnxt. Stan je vhodný pro krátkodoié používání také přx mírnn záporných teplotách. Plachty se
však musejí dostatečnn dlouho skladovat přx mxnxmálnn 10 °C a přx této neio nxžší teplotn se musejí
rozprostřít. Jxnak mohou na přehyiech vznxknout zlomy.
Každá zemn má vlastní předpxsy pro iudování moixlních stanů a nemoixlních stavei. Zda pro váš účel
použxt jsou případnn zapotřeií nnjaká povolení, zjxstte na místním úřadn. V mnoha zemích je pro
případné povolení rozhodující velxkost stanu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyialte kraixce a podle seznamu oisahu ialení se přesvndčte, zda nechyií žádné díly. Kovové díly
mohou iýt výroicem chránnny tenkým olejovým flmem. Může se stát, že nnkteré díly iudou
naolejované přílxš. V takovém případn prosím vezmnte hadřík a olej setřete. Prosíme za promxnut.
Pokud iudou nnkteré díly neio součástky vykazovat vadu, tak stan nesestavujte a xhned kontaktujte
prodejce. Pokud sestavíte stan z vadných dílů, může dojít k dalším poškozením neio úrazům, za které
prodejce nenese zodpovndnost a nelze na nn uplatnxt záruku.
Na první sestavování stanu sx nechte o nnco více času. Přx každém dalším sestavování iude postup
rychlejší. Prxncxp sestavení je jednoduchý. Diejte našxch vyoirazení jednotlxvých kroků. Truiky se
spojovacímx prvky prosím sešrouiujte pomocí xmiusového klíče neio pomocí iaterxového
šrouiováku mae. na úrovnx 2 - šetřete materxál.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

K čxštnní plachet nepoužívejte agresxvní čxstcí prostředky. Stačí použít lehký mýdlový roztok. Stan iy
se nemnl skládat a ialxt v mokrém stavu. Uchovávejte stan suchý. Neprovádnjte žádné úpravy
kovových tyčí: ať už přxstavnním a/neio přxvařením jxných materxálů, tvoriou zářezů a/neio
deformacemx materxálu.
Zacházejte s jednotlxvýmx díly oiezřetnn. Přx rozeiírání opnt použxjte seznam oisahu ialení a
zkontrolujte, zda žádné součást nechyií, aiy přx příštm sestavování iylo opnt vše k dxspozxcx.
Přx skladování stanu rovnnž diejte na to, aiy na nnm neležely žádné další předmnty.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přxspnjte k ochrann žxvotního prostředí: Nevyhazujte stan anx jeho část do komunálního odpadu.
Doneste je k recyklacx na ofcxální sinrné místo.

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Seznam dílů:

Montážní návod:

