INŠTRUKTÁŽNY NÁVOD K ZÁHRADNÉMU STANU - D00386

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA:

•
•

pred rozbalením a zostavením stanu si pozorne prečítajte nasledujúce upozornenia

•
•

pri stavaní stanu dbajte na dostatočnú stabilitu, stan je nutné stavať na rovnej a pevnej ploche

•
•

pri upevňovaní zachádzajte so stanom opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu

•

stan slúži ako ochrana proti slnku, prievanu a letným dažďovým prehánkam (ak nie je v popise
produktu uvedené inak)

•

v prípade, že sa stan nachádza na voľnom priestranstve a rýchlosť vetra je vyššia ako 6 m/s,
odporúčame zložiť plachty (strechu aj bočné steny), aby ste predišli možnému poškodeniu; ak je
rýchlosť vetra vyššia ako 12 m/s, odporúčame stan zložiť; upozorňujeme, že na poškodenie
stanu spôsobené poveternostnými podmienkami nie je možné uplatniť záruku

•
•

stan je určený ku krátkodobému používaniu a nie je určený na komerčné účely

•

na údržbu stanu nikdy nepoužívajte kyseliny alebo alkalické rozpúšťadlá, agresívne čistiace
prostriedky, tvrdé kefy alebo párové čističe – došlo by k poškodeniu, na ktoré se nevzťahuje
záruka

•

ak stan ukladáte, je nutné ho uložiť na suché miesto, ktoré je dobre vetrané; stan ukladajte vždy
v suchom stave

•
•

nepoužívajte v stane ani v jeho bezprostrednej blízkosti otvorený oheň

•

nenechávajte stan bez dozoru; ak je hlásené nepriaznivé počasie, radšej stan vopred zložte

stan opatrne vyberte z krabice, rozložte si všetky diely, ktoré skontrolujte, či nie je niektorý
poškodený; ak objavíte poškodenie, tak nás bezodkladne kontaktujte; ak zostavíte stan s
poškodenými dielmi a on sa následne zrúti, nie je na neho možné uplatniť reklamáciu
stan je nutné dodatočne ukotviť pomocou kolíkov a lán, popr. skrutiek
počas stavania stanu nepoužívajte hrubú silu

čistite strešné a bočné plachty iba vlažnou vodou s jemným mydlom, následne nechajte stan
uschnúť v tieni – predídete tak vyblednutiu farby

stan nezostavujte blízko zavlažovacích systémov, vodného, plynového alebo elektrického
potrubia

NÁVOD NA ZOSTAVENIE:
ZOZNAM DIELOV:

MONTÁŽNY NÁVOD:

