RedX® Rozkládací nůžkové stany – Instrukce k otevření
(HOBBY, PROFI, PROFI PLUS, PROFI EXTREME)
Přečtěte si prosím tento návod důkladně a postupujte podle těchto pokynů. Toto
je nejjednodušší možný způsob. Tento manuál je pro dvě osoby (= ideální počet
pro rozložení i složení stanů). V případě, že by stan byl stavěn pouze 1 osobou,
nebo by se stavění podle tohoto návodu ukázalo jako příliš obtížné, bude nutné
střechu nasadit na rám až po ukončení 6. bodu tohoto návodu, nebo alespoň
vyšroubovat rohové šroubovací kuličky*, které přichycují vnější rohy střechy
(*Závitové kuličky jsou dodávané pouze se stany PROFI, PROFI PLUS, PROFI
EXTREME) k rámu a nejdříve vyrolovat rohy střechy nahoru tak, aby nebránila
rámu v plném roztažení a otevření.

4. Se svým partnerem se postavte na dvě
protilehlé strany konstrukce, uchopte
spodní část nůžkové konstrukce a
zdvihňete celou konstrukci několik
centimetrů nad zem. V případě
obdélníkového stanu uchopte dvě
protilehlé kratší strany. Oba udělejte
několik kroků zpět, současně upažujte a
roztáhněte konstrukci, kam až to půjde.

POUZE v případě velikosti 6x6 m
HEXAGON (šestistranný PROFI EXTREME
stan): Manuálně vysuňte centrální
vertikální vzpěru do polohy, kdy zamykací
mechanismus vzpěru uzamkne do plně
vysunuté polohy. Tento krok proveďte z
vnitřku stanu.

1. Otevřete rám do zhruba 2/3 jeho rozpětí. Rozbalte
střechu a rozprostřete ji přes celou konstrukci tak, aby
její rohy byly umístěny zároveň s rohy konstrukce. V
rozích na vnitřní straně plachty jsou suché zipy, jimiž se
přichytí k nohám konstrukce. V balení s konstrukcí se
nachází čtyři šrouby s černou kulovou hlavou*, těmi se
plachta ke konstrukci v každém rohu přišroubuje.
2. Umístěte stan uprostřed prostoru, kde
bude postaven, a otevřete ho napůl tahem
dvou protilehlých nohou od sebe.

3. Pro zjednodušení celého procesu vyhrňte
plachtu střechy ve dvou rozích nahoru tak,
aby napnuté plátno nevyvíjelo zpětný tah.
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5. Uchopte horní i dolní
část boční nůžkové
konstrukce a stlačte tyto
části k sobě, dojde
k dodatečnému otevření
celého rámu.
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6. Až bude konstrukce rozevřená, je nutné začít
pracovat zevnitř. Zde uchopte vnitřní část konstrukce
v místě, kde je vertikální vzpěra podpírající plachtu a
stlačte části konstrukce směrem k sobě (viz obr.) Tím
by mělo dojít dodatečnému rozevření konstrukce.

Váš partner zároveň postupně na každé noze
posune pojízdný kloub vzhůru, a to tak vysoko,
až se uzamkne v dané pozici.

7. Nyní jděte ven, přetáhněte plachtu zpět přes
roh konstrukce a připevněte suchým zipem k
nohám.

9. To samé zopakujte se zbývajícími nohami.

10. Opětovným povytažením kroužku a dalším vysunutím je
možné výšku opět kdykoliv regulovat.

Pro opětovné složení stanu zopakujte celý proces v opačném sledu.
DŮLEŽITÉ: Je naprosto nezbytné, aby byl stan řádně ukotven, aby se zabránilo
poškození větrem. Použijte dodané kolíky a lana, nebo závaží.

8. Se svým partnerem současně uchopte
dvě sousední nohy konstrukce, zvedněte
je, odjistěte kloub regulující výšku
povytažením kroužku a vysuňte vnitřní
část nohy do první výškové pozice.
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DŮLEŽITÉ: Pokud je stan přepravován vleže, musí být před přepravou střecha
z rámu sundána a skladována zvlášť.
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