
NÁVOD K OBSLUZE – ZAHRADNÍ STAN – NŮŽKOVÝ 

 

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím zboží je nutné seznámit se s instrukcemi v tomto 

manuálu a důkladně jim porozumět. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek jinému 

uživateli, předejte mu prosím i tento návod k obsluze. Výrobek je vhodný pouze k domácímu použití, není určen pro 

komerční účely. Výrobce ani prodejce nejsou  zodpovědní za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené 

nesprávným použitím tohoto výrobku, špatným sestavením a údržbou či neopatrností. 

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ: 
 stan opatrně vyjměte z krabice, rozložte si všechny díly, které zkontrolujte, zda není některý poškozený, pokud naleznete 

poškození, tak nás neprodleně kontaktujte, pokud sestavíte stan s poškozenými částmi a on se poté zbortí, nelze na něj 

uplatnit reklamaci 

 při stavěný stanu dbejte na dostatečnou stabilitu, stan je nutné stavět na rovné a pevné ploše 

 stan je nutné dodatečně ukotvit pomocí kolíků a lan, popř. šroubů 

 při upevňování zacházejte se stanem opatrně, aby nedošlo k jeho poškození 

 během stavění stanu nepoužívejte hrubou sílu 

 stan slouží jako ochrana proti slunci, průvanu a letním dešťovým přeháňkám (pokud není v popisu produktu uvedeno 

jinak) 

 v případě, že se stan nachází na volném prostranství a rychlost větru je vyšší než 6 m/s doporučujeme sundat plachty 

(střechu i boční stěny), abyste předešli možnému poškození, pokud je rychlost větru vyšší než 12 m/s doporučujeme 

stan složit, upozorňujeme, že na poškození stanu způsobena povětrnostními podmínkami, nelze uplatnit záruku 

 stan je určen ke krátkodobému užívání a není určen ke komerčnímu použití 

 čistěte střešní a boční plachty pouze vlažnou vodu s jemným mýdlem a poté nechte stan oschnout ve stínu, předejdete 

tak vyblednutí barvy 

 na údržbu stanu nikdy nepoužívejte kyseliny nebo alkalická rozpouštědla, agresivní čisticí prostředky, tvrdě kartáče nebo 

párové čističe – došlo by k poškození, na které se nevztahuje záruka 

 pokud stan ukládáte, tak je nutné ho uložit na suché místo, které je dobře větrané, stan ukládejte vždy v suchém stavu 

 nepoužívejte ve stanu ani v jeho bezprostřední blízkosti otevřený oheň 

 stan nestavte blízko zavlažovacích systémů, vodního, plynového nebo elektrického potrubí 

 nenechávejte stan bez dozoru, když je hlášeno nepříznivé počasí, raději předem stan složte 



POSTUP PRO SESTAVENÍ STANU 
1. Uchopte rohové hranoly (nohy stanu), každý na jedné straně (u větších rozměrů každý na kratší straně stanu) 

a roztáhněte konstrukci zhruba do půlky. 

  

 

2. Vezměte volnou tyč,1-3 kusy dle rozměru stanu (kulatina zakončená prohnutým kovovým kolečkem). 

Zasuňte jej do středového hranolu konstrukce (ten se nachází přesně uprostřed stanu- u nečtvercových 

rozměrů uprostřed, mezi delšími stěnami). 

 

3. Roztáhněte plachtu a položte ji na konstrukci tak, aby se v rohách spojily suché zipy na plachtě a suché zipy 

na rohových hranolech (nohou). Střed plachty by měl sedět na konci tyče, kterou jste vkládali v bodu 2. 

  

 

4. Každý na jedné straně uchopte konstrukci přesně ve středu strany stanu a to v nejnižším bodě. Lehce 

vyzdvihněte konstrukci, která se tím sama naplno roztáhne. 

  

 



5. Na rohových hranolech (nohou) uchopte posuvnou část a vytáhněte ji nahoru tak, aby zacvakl stříbrný 

kolíček do posuvné části. 

  

 

6. U rohových hranolů (nohou) podržte patky, které jsou u země a vytáhněte konstrukci dokud nevycvakne 

stříbrný kolíček do otvoru v hranolu.(Doporučujeme vyzvedávat celo boční část stanu najednou a poté 

stejným způsobem i druhou boční část). Dále je možné stisknutím stříbrného kolíčku a posuvem výsuvné 

nohy nahoru a dolu regulovat výšku stanu a tedy i průchozí výšku. 

  

 

 

Při vystavení stanové plachty přírodním živlům (Sluneční UV záření, déšť , atd.) je nutné pro zachování 

vlastností materiálu stanovou plachtu minimálně 1x za dobu 30ti dnů opatřit impregnací a to v 

podobě spreje na látky nebo na boty. 
 

Stan skladujte v suchu při teplotě +5° až +30° 
 

Stan je určený jako krátkodobý mobilní přístřešek pro letní období jako ochrana proti dešti a slunci, 

nikoliv proti větru a sněhu. 


