
Uživatelská příručka pro stan MONSUN  

ÚVOD  

Přečtěte si pozorně pokyny, abyste se dozvěděli o pravidlech používání stanu. Při prvním rozložení stanu 

pečlivě zkontrolujte, zda není poškozený a zda nechybí žádné prvky potřebné k jeho správnému 

rozložení. Stan je vyroben převážně ze syntetických materiálů, které při nedostatečné cirkulaci vzduchu 

uvnitř stanu mohou způsobit kondenzaci vodní páry. V případě kondenzace se doporučuje zvýšit ventilaci 

a nezavírat vchod do stanu.  

KOMENTÁŘE  

• Doporučuje se postavit stan na suchý, rovný povrch, mimo dosah vody a záplavových území  

přiměřený prostor kolem stanu, zejména u jeho vchodu.  

• Při skládání stanu tyčí buďte obzvláště opatrní, protože napnuté tyče mohou  

poškodit stan nebo zranit osobu stavějící stan - doporučuje se vysypat tyče z pouzdra stanu 

namísto jejich vytažení.  

• Vstup do stanu by měl být umístěn tak, aby do stanu nefoukal vítr.  

• Stanové zámky by se měly otevírat oběma rukama.  

• Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může mít významný dopad na trvanlivost materiálu, ze 

kterého je stan vyroben. Pokud je stan stavěn po delší dobu, doporučuje se vybrat co nejvíce zastíněný 

prostor. Pokud se na střeše stanu hromadí voda, okamžitě ji odstraňte. Po použití stan před zabalením 

důkladně očistěte od nečistot a vysušt. Výrobce neodpovídá za vlhký nebo špinavý stan, změnu barvy 

způsobenou nesprávným skladováním. Po každém použití stanu se doporučuje jej udržovat pomocí  

impregnace, ochrana proti UV záření a zachování vodotěsných vlastností stanu.  

SPECIFIKACE  

Rozměry: 225 x 225 x 190 cm  

Materiál stanu: Polyuretan 190T, vodotěsnost 2000 mm  

Materiál podlahy (ve verzi stanu s podlahou): Polyuretan Oxford 210D, vodotěsnost 1000 mm  

Póly: 2x Decathlon tyč, 2x tyč ze skleněných vláken, průměr 6mm  

Počet tyčí: 4  

Počet kotev: 16  

Počet řádků: 8  

Rozměry zabaleného stanu: 78 x 77 x 7,5 cm Hmotnost stanu: 4,5 kg  

 

 

 



POKYNY ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ STANU  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Najděte vhodný prostor pro postavení stanu.  

2. Vyjměte stan z tašky.  

3. Rozložte stan na dvě strany. 

4. Zatáhněte za vnitřní okraj stěn stanu, dokud se stan nerozloží.  

5. Složte póly a vložte je do tunelů. Připevněte tyče do kovových obručí v rozích stanu.  

6. Připevněte rohy stanu k zemi.  

7. Připojte šňůry stanu k zemi a ujistěte se, že jsou správně napnuté.  

8. Stan je připraven k použití. 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Vytáhněte kotvy, odpojte vlasce stanu od země a odstraňte držáky z objímky.  

2. Přeložte okraj stěny stanu k protilehlému vnitřnímu okraji a vytvořte dvě stěny.  

3. Sklopte boky do jedné. Uchopte horní část stěny a táhněte ji dolů, dokud nedosáhnete na špičky spodní 

části stěny.  

4. Postavte se na zeď, vytvoří se dva půlkruhy na levé a pravé straně.  

5. Chyťte okraje půlkruhů. 

6. Sklopte držené půlkruhy dovnitř a vytvořte kruh.  

7. Zarovnejte okraj a sklopte volnou látku stanu dovnitř, aby se vešla do stanu v tašce.  

8. Zabalte stan do tašky.  

 

 

 


