
                            

 

 

 

Před použitím stanu si pozorně přečtete návod k sestavení a návod uschovejte pro možnost pozdnějšího nahlédnut. 
Pokud stan někomu zapůjčíte, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu. 

 

Stan nebyl testován na větrnou a sněhovou zátěž. V těchto ohledech nemůžeme poskytnout žádné záruky. Dejte v 
takových případech předpovědi počasí, abyste stan mohli podle potřeby včas zabezpečit a/nebo složit. Na poškození 
způsobené povětrnostním vlivem nebo počasím nelze brát zřetel. 

 

Stany mají sloužit pro dočasné ubytování a měly by se při nepříznivém počasí rozebírat. Vždy prosím dodržujte 
dostatečnou vzdálenost od hadic a vedení plynu či elektřiny. Abyste po této stránce předešli škodám, informujte se 
prosím u místních úřadů. Pří použití vhodných topných těles (potřené informace získáte ve specializovaném 
obchodně) je třeba dodržet vzdálenost minimálně 1,2 m od jakéhokoliv plachtového materiálu. V žádném případě 
byste ve stanu neměli rozdělávat otevřený oheň a používat ohřívače s otevřeným plamenem. Osoba, která stan staví, 
zodpovídá za přeměřené ukotvení, a tím za bezpečnost stanu. Ukotvení se musí pravidelně kontrolovat, aby vždy 
byla zajištěna bezpečnost stanu, aby se předešlo poškození stanu a aby nebyly ohroženy osoby v okolí. Správným 
ukotvením se zvyšuje životnost jednotlivých dílů x stanu jako celku. Při sestavování stanu vždy noste helmu, rukavice 
a stabilní obuv. Těžký kov může mít ostré hrany a v důsledku antikorozního ošetření může být naolejovaný. Plachty a 
střecha stanu by neměli být ničím zatížené, v případě deště je nutné kontrolovat střechu, aby se někde voda 
nenashromáždila a plachtu, potažmo konstrukci, nepoškodila. Jednotlivé díly skladujte tak, aby nebyly dostupné 
dětem. 

Dbejte na to, aby podklad byl vhodný pro vaše účely použití. Vyberte pro stan rovný podklad. Používejte pouze 
dodané materiály. Nedotýkejte se plachet a neupravujte je ostrými předměty. Gumové smyčky jsou součást 
podléhající rychlému opotřebení. Stan je vhodný pro krátkodobé používání také při mírných záporných teplotách. 
Plachty se však musejí dostatečně dlouho skladovat při minimálně 10 °C a při této nebo nižší teplotě se musejí 
rozprostřít. Jinak mohou na přehybech vzniknout zlomy. Zda pro váš účel použít jsou případně zapotřebí nijaká 
povolení, zjistíte na místním úřadě. V mnoha zemích je pro případné povolení rozhodující velkosti stanu. 


