RedX® Rozkládací nůžkové stany – Instrukce k připevnění bočnic
(HOBBY, PROFI, PROFI PLUS, PROFI EXTREME)

1. Nasaďte střechu a postavte rám.
V tomto bodě nastavte nohy rámu
na nejnižší možnou polohu výškového
nastavení.

3. Opakujte výše uvedený
postup se všemi zbývajícími
bočními panely, dokud
nejsou všechny připojeny k
rámu stejným způsobem.

4. Jakmile všechny boční panely
připevníte k rámu podle výše
uvedených pokynů, zapněte boční
panely dohromady pomocí zipů.
Toto by mělo být provedeno z
vnějšku stanu.

2. Nyní připevněte první boční panel k
horním nůžkovým „X“ profilům pomocí
dvou suchých zipů, které jsou připevněny
k horní části bočního panelu z vnitřní
strany.

Poté připojte boční panely k nohám stanu
pomocí dolní smyčky na suchý zip.

NEPŘIPOJUJTE ještě v této fázi dlouhé
horizontální pruhy suchého zipu na vnější
straně bočního panelu k odpovídajícímu
suchému zipu na vnitřní straně střechy.
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5. Po dokončení výše uvedeného
postupu spojte boční panely a
střechu dohromady pomocí
horizontálních pásů suchých zipů
(umístěných na vnější horní straně
bočnic a vnitřní straně střechy).
Tento krok je nejjednodušší provést
zevnitř stanu.
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6. V každém z vnějších rohů
zasuňte boční panely pod střechu
tak, aby voda mohla stékat přes
vnější okraj střechy po panelech
dolů. Tento krok by měl být
proveden z vnějšku stanu.

7. Upravte délku smyček na suchý zip
(tyto smyčky se nacházejí na vnitřní horní
straně bočnic a připevňují se na nůžkové
„X“ profily střešní konstrukce) tak, aby
se hmotnost bočních panelů rovnoměrně
rozprostřela, a též aby byl vertikální lem
střechy pěkný a plochý, bez prohnutí
nebo záhybů.
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8. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, posledním krokem k dosažení
dokonalého uchycení je nyní umístění (narovnání) nohou rámu tak, aby byly svisle
rovné. Narovnání nohou pro správné napnutí všech bočních panelů a následné
ukotvení podstavců spodních částí nohou k zemi pomocí dodaných kolíků zaručí
hladký, dobře vypadající výsledek.
Pokud povětrnostní podmínky neumožňují výše uvedený postup, rám by měl
k zemi ukotven po provedení kroku č. 1, aby byla zajištěna bezpečnost.

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím tento návod důkladně a ujistěte se, že následujete
tyto pokyny krok za krokem. Budete tak postupovat nejjednodušším a
nejbezpečnějším možným způsobem.
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