Návod na stavbu předstanu

Předstan se skládá z pěti částí (hlavní plachta + 2 bočnice + 2 předky).
Bočnice a předky jsou odepinatelné na zip.
Kovová konstrukce je opatřena barevným značením, které odpovídá i barevnému značení na uchytkách
na karavanu.

Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasuňte hlavní plachtu do obvodové lišty na pravé straně karavanu a plachtu srovnejte na střed.
Z kontrukce vemte vysouvací tyč s háčkem, která má barevné označení ke středové úchytce
a kompletní středovou podpěru.
Háček zasuňte do úchytky na karavanu, povolte výsuv tyče a nasuňte do středové podpěry. Podpěru
jedna osoba musí teď držet. Stan zatím nevypínejte!
Z kontrukce vemte vysouvací tyč s háčkem, která má barevné označení k levé nebo pravé úchytce
a kompletní podpěru dle barevného značení.
Háček zasuňte do úchytky na karavanu, povolte výsuv tyče a nasuňte do podpěry.
Obě instalované podpěry dle barevného značení spojte. Stan zatím nevypínejte!
Stejným způsobem udělejte i druho stranu.
Nyní pomalu vypněte stan. Dejte pozor aby Vám nějaká tyč s háčkem nevypadla a „zhoupnutím“
neprorazila bok karavanu!
Některé stany mají přídavné tyče na vypnutí stanu a eliminaci tvoření vodních van při dešti.
Tyč háčkem zasuňte do úchytu na karavanu a druhou stranu upevněte na příčnou tyč kontrukce.
Veškeré aretace výsuvů na tyčích musí směřovat dolů, aby nedocházelo k poškození celty stanu.
Dle Vašich požadavků připněte boční nebo přední stěny.
Spodní část stanu připevněte kolíky k zemi.

Balení
Stan balíme pokud možno suchý! Pokud to není možné, nezapomeňte nás na sbalený mokrý stan při
návratu upozornit!
• Nejdříve stan na bocích a spodní pogumovanou část očistěte smetáčkem nebo hadrem.
• Stan odkolíkujte od země.
• Pokud máte připnuté boční díly, tak odepněte a pečlivě složte.
• Postupně rozeberte kovovou konstrukci. Dejte pozor aby Vám nějaká tyč s háčkem nevypadla
a „zhoupnutím“ neprorazila bok karavanu!
• Svěšenou plachtu na boku karavanu důkladně očistěte smetáčkem nebo hadrem.
• Vysuňte plachtu z obvodové lišty a pečlivě složte.
• Nezapomeňte sbalit všechna lanka, tyče a kolíky.

Tento návod je pouze pro zákazníky půjčovny Bydliky.cz a je zakázáno jej dále komerčně využívat.

