In terval 4 Airtu be
Návod k použití
Dvouvrstvý nafukovací stan pro 4 – 5 osob

PARAMETRY
Celková hmotnost
Hmotnost bez vnitřního stanu

14,5 kg *
12,5kg *

Výška vnitřního stanu
Výška tropika

195 cm *
210 cm *

Konstrukce Ocel (vchodová)

Ø

Duralové kolíky

33 ks

16 mm

Vodní sloupce:
- podlážka
- tropiko

10 000 mm
4 000 mm

Popis - Dvouvrstvý stan – skládá se z vnitřního a vnějšího stanu - tropika. Vnitřní stan má
obdélníkový půdorys s jedním vstupem na jeho delší straně. Tropiko má prostornou předsíň se
dvěma vchody (čelní a boční).
POUŽITÉ MATERIÁLY
Tropiko - Polyesterová tkanina s vysokou odolností vůči UV záření. Tropiko je na vnitřní straně
opatřeno několikanásobným zátěrem Polyuretanu.
Podlážka vnitřního stanu – pevná Nylonová tkanina s Polyuretanovým zátěrem
Podlážka tropika - Polyetylenová tkanina s Ripstop úpravou
Vnitřní stan – lehká a prodyšná Nylonová tkanina

Podlepené švy a poutka zaručují perfektní vodotěsnost celého systému tropika a podlážky

VENTILACE je umístěna v horních rozích předsíňky (2 ventilační stříšky) a jednoho velkého větracího
okna v zadní části stanu. Ventilační stříšky jsou navrženy tak aby nebylo možné je zavřít silným
větrem. V horkém počasí se doporučuje otevřít také 2 čelní trojúhelníková síťovaná okna a boční
síťované okno k dosažení maximálního ventilačního efektu.
KONCEPCE stanu je založena na principu kdy nafukovací trubice je vložena do rukávu
z Polyetylenové a Polyesterové tkaniny uvnitř tropika. Tropiko a vnitřní stan (který je zavěšen z vnitřní
strany na tropiku) se po nafouknutí trubic staví současně. Výhodou této konstrukce je možnost
odepnout ložnici z tropika, které stojí samo a tvoří tak jednostěnný stan s integrovanou
Polyetylenovou podlážkou bez ložnice.
STAVBA STANU
Rozložte tropiko na zem a ukotvěte ho 2 kolíky v rozích v zadní části stanu a dvěma kolíky v rozích
v čelní části stanu.
Poté otevřete malou šroubovací zátku na třetí (nejnižší) trubici, která je umístěna v zadní části stanu,
vložte koncovku hadice do ventilu a začněte pumpovat. Když bude tlak v trubici dostatečný, uslyšíte
pískání píšťaly umístěné na hadici pumpy. Přestaňte pumpovat, vyndejte koncovku hadice z ventilu a
zašroubujte jeho zátku.
Stejně postupujte u středové a nakonec u čelní trubice.
Nyní již stan stojí, není však ještě správně vypnutý. Ještě nenapínejte popruhy ani kotvící šňůry.
Jděte dovnitř stanu a zavěste ložnici plastovými olivkami do kroužků na tropiku.
Po zavěšení vnitřního stanu zavřete jeho vchod, vyjděte ze stanu a zavřete všechny jeho vchody.
Poté napněte tropiko stažením popruhů v rozích tropika. Poté ukotvěte všechny poutka tropika koliky
k zemi a vypněte stan kotvícími šňůrami.
Nyní je stan připraven k použití. Užijte si to!
SKLÁDÁNÍ STANU
Stejný postup jako při stavbě stanu, jen v opačném pořadí:
To znamená, že jako první uvolníte kotvící šňůry, poté vytaháte kolíky kotvící tropiko k zemi a
uvolníte popruhy v rozích stanu. Vyfouknete nejvyšší (čelní) trubici stanu odšroubováním velkého
prstence ventilu, poté vyfouknete středovou a nakonec nejnižší trubici. Není nutné odepínat vnitřní
stan (příští stavba stanu bude o to rychlejší). Složte tropiko s vnitřním stanem, srolujte ho a
uskladněte do přepravního obalu.
Pozor : stan skladujte pouze dokonale vysušený. Po použití zůstává v tkaninách zbytková
vlhkost, nechejte jej vždy co nejdříve doschnout nejlépe v suché místnosti. Uložíte-li vlhký
stan, hrozí poškození tkaniny !!!
Intenzívní UV záření má, obecně, negativní vliv na životnost syntetických tkanin. Vnější plášť
stanu je proto opatřen UV ochranou, která účinek záření eliminuje. V zájmu prodloužení
životnost doporučujeme UV ochranu tkaniny vnějšího pláště po čase obnovit a také místo ke
stavbě stanu volit tak, aby pokud možno nebyl celý den na přímém slunci. Prostředky pro
obnovu UV ochrany tkanin jsou k dostání ve specializovaných obchodech.
Provádíme zákaznický servis všech našich výrobků po celou dobu jejich životnosti.
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