NÁVOD K OBSLUZE EXPRESNÍHO STANU
1. Po vybalení konstrukce je nutné ji rozložit – tažením za nohy stanu od sebe. ( pozor nekřížit
konstrukci) NIKDY NEROZTAHUJTE KONSTRUKCI NÁSILÍM !!!!
2. Na částečně rozloženou konstrukci je třeba nasadit střešní plachtu,usazením na střední část.
3. Dalším krokem je napasovat plachtu v rozích na konstrukci.
4. Po usazení střešní plachty je nutné dokončit roztažení konstrukce stanu a vysunutí vrcholové
tyče.
5. Vysunutí středové tyče zajistí vypnutí plachty .
6. Posledním bodem rozložení střechy je zaaretování pojezdu na stojně tak, aby kolíček
umístěný v noze zaskočil do otvoru v pojezdu.(Před skládáním stanu je nutné vždy nejprve
tyto kolíčky uvolnit)
7. Následným krokem je nastavení výšky stanu.Přidržte patku na noze stanu a vytáhněte
stojnu, až dojde k vyskočení aretačního kolíčku do otvoru v noze stanu.
8. Noha stanu musí být maximálně vytažená ( kolíček v druhém otvoru od spoda). Pro úplné
vytažení nohy je potřeba vždy kolíček zatlačit zpět, aby bylo možné pokračovat ve
vysunování.
9. Stejně postupujeme u dalších nohou.
10. Po rozložení stanu připevníme pomocí suchých zipů stěny – vždy začínejte od levé strany
boku.
11. Po instalaci stěn připevníme gumové pásky střechy ke konstrukci.
12. Stěny spojíme k sobě svislými suchými zipy a páskami k nohám konstrukce.
13. Po celkovém rozložení stanu ukotvěte nohy k podložce nebo je nutné nohy zatížit.

 Stan stavte vždy na rovném místě.
 Výrobce doporučuje sejmutí střešní plachty při každém balení
stanu.
( případné poškození při nedodržení této zásady nelze reklamovat)
 V případě silného větru je nutné odstranit ze stanu boční stěny
– hrozí poškození stanu !!
(při nedodržení této zásady nelze případné poškození reklamovat)
Nenechávejte postavený stan v nepříznivém počasí bez dozoru !!
Výrobce ani prodejce nezodpovídá za případné poškození stanu
způsobené nesprávnou instalací, klimatickými podmínkami,
použitím nebo nedodržením výše uvedených zásad.

www.party-stany.info

Výroba a prodej párty stanů,prodejních a reklamních stánků.

