
 

 

Návod k použití samostavěcího stanu :                                      
 
Při sestavování a skládání stanu je potřeba dbát těchto pokynů: 
Rozkládání stanu : 
1. Ujistěte se, že se pod stanem nevyskytují žádné kameny, větve nebo jiné předměty. Vytáhněte stan z balícího 

vaku. Uvolněte gumovou pásku a uvolněte stan tak, aby se automaticky rozložil . Umístěte samorozkládací stan 
na vybrané místo, kde ho chcete postavit Upravte si délku napínacích lan podle volného prostoru kolem stanu. 
Napněte lana a zajistěte je pomocí kolíků do země. Ujistěte se, že jsou kolíky pevně upevněny v zemi. Napínací 
lana musí být pevně a rovnoměrně napnuta a a žádné nesmí nikde volně viset. Neplnila by svou funkci ve 
větrném počasí. Na druhou stranu ani lana nepřepínejte, aby nedošlo k deformaci pravidelného tvaru stanu. 
Stavíte-li stan na svahu, vchod by měl být otočený ze svahu dolů, aby nedošlo k zatékání vody při větším dešti. 
Stan nestavte ani v prohlubních, kde by se při dešti mohla hromadit voda. Ideální je stan stavět na vyvýšeném 
místě proti okolnímu terénu nebo alespoň na rovině. Dále doporučujeme kolem stanu vykopat odvodňovací 
stružky, které pomohou ochránit stan před zatečením vody.  
2. Nepoužívejte žádná plynová, varná nebo jiná topná zařízení uvnitř nebo poblíž stanu. Ve stanu nekuřte.  
3. Vchod stanu udržujte stale volný! 
4. V místě stanování se zeptejte na příslušenství a bezpečnostní opatření pro případ požáru  
 
Demontáž: 
1. Před uskladněním stan ukliďte a vysušte, abyste zabránili vyblednutí plátna, tvorbě plísní a nepříjemnému 
zápachu. Z podlážky stanu odstraňte zbytky trávy a hlíny a podlážku před složením stanu otřete mokrým hadrem. 
Skladování vlhkého stanu může způsobit rezavé skvrny, tvorbu plísní nebo poškození plátna a korozi ocelových 
součástek. 
2. Stan úplně rozložte. Vyjměte kolíky ze země a očistěte je. Tím stan uvolníte a připravíte pro složení. Dejte 
pozor, částečně rozložený stan nemá dostatečnou stabilitu ve větru a nepříznivém počasí a mohl by se poškodit.   
3. Během demontáže nechte vchod otevřený. 
4. Postavte stan na jeho horní část. Dno směřuje k Vám. Stlačte k sobě 2 spony. 
5. Otočte stan o 90°. Dvě otevřené strany jsou nyní umístěny nahoře a dole. 
6. Levá ruka: drží spony u sebe. Pravá ruka: tlačí horní sponu k zemi (ke sponám, které drží levá ruka). Jednou 
nohou lehce zatlačte tyče dolů k zemi. Nalevo 
a napravo se automaticky objeví dva kruhy. 
7. Prvně zatlačte jeden kruh dolů k zemi. Pak zatlačte i druhý kruh. Nyní jsou celkem tři kruhy umístěny jeden 
přes druhý. Všechny by měly mít stejný průměr 
a měly by ležet ve stejné pozici, vždy jeden přes druhý. 
8. Zajistěte složený stan gumovou páskou a vložte ho zpět do balícího vaku. 
9. Umístěte kolíky a lana do určeného sáčku a vše vložte do balícího vaku. 

 
Zde najdete schéma postupu skládání stanu po použití:  
 

 



 

 

 

Skladování: 
1. Před uskladněním se ujistěte, že je stan zcela suchý, abyste se vyhnuli plísním a rezavým skvrnám od kolíků. 
2. Doporučujeme skladovat stan v jeho původním balení nebo ho uložte do jiného vhodného obalu, abyste se 
vyhnuli znečištění .  
3. Pokud je to možné, zabalte kovové části odděleně od textilní části stanu nebo je omotejte folií, aby se stan 
neumazal 
4. Skladujte stan mimo dosah dětí na suchém a dobře větraném místě, abyste se vyhnuli možnosti vzniku plísní         
a rezavým skvrnám při dotyku látky stanu s ocelovými kolíky. 
5. Tento návod uložte pro další použití do kapsičky v obalu. 
 
Záruka: 
Na tento produkt se vztahuje zákonná záruka. 
Reklamace musí být podána ihned po zjištění závady. 
Právo na záruku zaniká zásahem zákazníka nebo třetí strany. Na poškození způsobená nesprávným zacházením 
nebo nesprávnou obsluhou, špatným umístěním nebo skladováním, stejně jako silou nebo jinými vnějšími vlivy, 
se nevztahuje tato záruka.  
Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli návod především na údržbu stanu a na jeho skládání zpět do obalu.  
Zákazník musí prokázat právo na záruku předložením dokladu o koupi stanu 
 
 

 
 
 
Dovozce : 
ACRA, s.r.o. 
Brodská 161 
513 01 Semily 
www.acra.cz  
 
Made in China 

http://www.acra.cz/

