DALE TO1506
Vnější stan: 100% Polyester diamond graphic 190T
Vodní sloupec: 3 000 mm, přelepené švy
Vnitřní stan: 100% Polyester 190T prodyšný
Podlážka: 100% Oxford - 5000 mm
Konstrukce: Durawrap O 7,9 & 8,5 mm
Tři ventilační otvory

4 500g

www.loap.cz

Outer tent: 100% Polyester diamond graphic 190T
Water column: 3 000 mm, taped seams
Inner tent: 100% Polyester 190T breathable
Floor:
100% Oxford - 5000 mm
Durawrap O 7,9 & 8,5 mm
Frame:
Three vents
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DALE TO1506
Dvojplášťový kopulovitý stan s priestrannou predsienkou
Ďakujeme, že ste zakúpili stan LOAP. Veríme, že vám bude spoľahlivým a verným spoločníkom pri vašom pobyte v
prírode. Máme pre vás niekoľko rád a tipov, aby pobyt v stane bol čo najpríjemnejší a aby vám stan LOAP spoľahlivo
slúžil po mnoho rokov. Koniec koncov je to váš druhý domov v prírode.
Pred prvou cestou stan postavte a skontrolujte:
Odporúčame vyskúšať si stavanie stanu ešte pred prvým pobytom v prírode.
Skontrolujte, či stanu nechýba žiadny diel a žiadna časť nie je poškodená.
Starostlivo vyberte miesto na postavenie stanu:
Vyberte miesto bez povrchových nerovností: kamienkov, vetvičiek, tvrdých alebo ostrých predmetov. Stan nestavajte v
miestach, kde hrozí zosuv pôdy či zatopenie vodou.
Ak je to možné, stavajte stan v závetrí a vchod smerujte po vetre.
Stan nestavajte pod stromami. Z niektorých stromov odkvapkáva miazga, ktorá môže narušiť odolnosť materiálu stanu
proti prenikaniu vody.
Z dôvodu bezpečnosti proti bleskom by nemal stan byť postavený pod osamelými či vysokými stromami.
Odporúčame zachovať vzdialenosť aspoň 6 metrov od okolitých stanov.
Stavba stanu:
Rozložte vnútorný stan na rovnú plochu.
Zostavte dva rovnako dlhé sklolaminátové prúty, položte ich krížom cez seba a konce prútov zasuňte do systému
EYLET TIPS (očká na popruhu) v rohoch stanu. Na prúty zaveste, pomocou háčikov, vnútorný stan.
Vo vrchole kupoly zafixujte vnútorný stan ku konštrukcii pomocou olivky a očka.
Dlážku potom zakolíkujte. Dlážku pri kolíkovaní príliš nenapínajte.
Pri stavaní ponechajte zipsy stanu zapnuté.
Udržujte zipsy v čistote, nestúpajte na ne.
Kolíky zapichujte do zeme pod uhlom.
Rozprestrite vonkajší stan na vnútorný.

Zostávajúci kratší prút zasuňte do prievlaku na vonkajšom stane (tropiku) a jeho konce zasuňte do systému EYLET
TIPS (očká na popruhu) v dvoch rohoch vnútorného stanu.
Upevnite vonkajší stan (tropiko) na vnútorný pomocou šnúrok, ktoré sú zachytené na vnútornej strane vonkajšieho
stanu, a v rohoch stanu spojte pracky, ktorými je možno napnúť vonkajší stan. Šnúrky upevnite ku konštrukcii stanu.
Presvedčte sa, či je vonkajší stan (tropiko) pripevnený vo všetkých bodoch.
Stan podľa potreby vypnite pomocou kolíkov a šnúr.
Dbajte na to, aby látka stanu a gumené oka boli na jednotlivých miestach pre uchytenie len mierne napnuté, aby bolo
možné vyrovnávať ďalšie prípadné zaťaženie (napr. sneh, mal by byť čo najrýchlejšie odstránený).
Používanie stanu:
Neumiestňujte varič, kúrenie či svetlo v blízkosti materiálu stanu (steny, strieška,...).
Odporúčame v stane nepoužívať akékoľvek zdroje otvoreného plameňa či vznietenia.
Nedovoľte deťom manipulovať so zapálenými spotrebičmi alebo sa hrať v ich blízkosti.
Vchod musí zostať vždy voľný!
Za určitých podmienok (chladné počasie, vyššia vlhkosť vzduchu) môže vnútri stanu dochádzať ku kondenzácii vody.
Tento jav nemožno zamieňať s pretekaním vody. Kondenzácia je spôsobená rozdielnou teplotou vnútri stanu a mimo
neho. Pre obmedzenie kondenzácie otvorte všetky ventilačné otvory.
Kolíky vyťahujte vždy ťahom za samotný kolík, nikdy nie ťahom za šnúru či materiál stanu.
Balenie a skladovanie stanu:
Stan baľte iba suchý, očistený, zbavený nánosu blata.
Optimálny spôsob skladovania je vytiahnuť stan z obalu (alebo ponechať obal otvorený) a skladovať ho na suchom,
dobre vetranom mieste.
Prípadné škvrny odporúčame odstrániť kefou alebo roztokom mydlovej vody. Nikdy nepoužívajte pracie prášky, ktoré
by mohli narušiť vodoodpudivú úpravu materiálu.
Prúty a kolíky skladujte oddelene. Neodporúčame skladovať prúty spojené.

