
Stan - přístřešek KING CAMP Superior 
NÁVOD NA POUŽITÍ STANU 

PŘED POUŽITÍM STANU  
Pro dokonalý průběh výletu si před jeho zahájením cvičně vyzkoušejte jak Váš nový stan rozložit a složit.  
POZOR!  

- Váš stan po rozložení vždy zajistěte kolíky nebo závažím!  
- Nerozkládejte stan, očekává-li se bouřkové počasí nebo nárazový vítr.  
- Při silném větru jej ihned složte.  
- Při větrném a deštivém počasí nenechávejte stan bez dozoru. Může dojít k jeho poškození nebo k poranění osob. V případě sněžení 

je nutné průběžně sníh sklepávat ze střechy.  
- V žádném případě nepřepínejte tah látky (zvláště u nových střech). Může dojít k povolení švů a následně i k pronikání vody.  
- Nepoužívejte stan za bouřky s blesky.  
- Stany jsou konstruovány jako dočasné přístřešky. Není vhodný pro trvalé rozložení na dlouhou dobu.  
- Textilní střecha není odolná proti ohni a žáru. V prostoru stanu nezakládejte oheň ani nezapalujte gril.  
- Během použití stanu by tento měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není 

součástí dodávky stanu a instalace je v kompetenci zákazníka.  
- Konstrukci stanu nezatěžujte žádným dodatečným způsobem, jako například zavěšováním výrobků atd.  
- Při použití stanu “venku“ je nutné stan vždy kotvit kolíky nebo zátěží.  
- Na opláštění stanu nikdy nelepte žádné předměty!  
- Nikdy neskladujte mokrý stan, opláštění a konstrukci vždy důkladně vysušte.  

 
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY  

- Plachta stanu je vyrobena z nepromokavého materiálu. Pro zamezení promoknutí plachty se nedotýkejte při deštivém počasí její 
vnitřní strany.  

- V obdobích slunečného počasí nenechávejte stan rozložen déle než 6-8 týdnů. Mohlo by dojít k vyblednutí a oslabení vnějšího 
povrchu plachty.  

- Stan příliš nenapínejte, aby nedošlo vlivem větru a počasí k jeho poškození. 
- Na stan neaplikujte žádné prostředky proti hmyzu a nepoužívejte je ani uvnitř stanu.  
- Při balení musí být stan naprosto suchý pro zamezení hniloby. Po použití stanu doporučujeme lehce natřít všechny kovové tyče 

nekyselým olejem.  
- Stan čistěte měkkou houbou a vodou. Nikdy neperte stan v pračce a nepoužívejte chemické čističe.  
- Kolíky zajistěte pomocí paličky.  
- Skladujte stan na suchém místě. 

 
Návod pro složení je umístěn na výrobku. 

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 
2 roky ode dne prodeje. 

Záruční podmínky: 
Na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě. 
V době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem 
výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána. 
 Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 
- mechanickým poškozením 
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 
- neodbornými zásahy 
- nesprávným zacházením či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným 

tlakem a nárazy, 
- úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry 
Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, u které byl výrobek zakoupen. 
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