
Pozor! Bezpodmienečne si najprv prečítajte! Uschovajte pre prípad 
neskoršej potreby!

Stan na ochranu rastlín

Tc
hi

bo
 G

m
bH

 D
-2

22
90

 H
am

bu
rg

 · 
96

73
8A

S5
X4

VI
II 

· 3
64

 9
18

 · 
20

18
-0

3

www.tchibo.sk/navody

Návod na montáž 



Vážení zákazníci!
Váš nový stan na ochranu rastlín s priehľadnou plachtou chráni vaše črepníkové
rastliny v zime a je užitočný aj ako fóliovník na jar a v lete.

Jednoducho vyhoďte stan na ochranu rastlín pred seba do vzduchu – a rozvinie
sa sám od seba. Obratom ruky ho budete mať úplne postavený.

Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť 
NEBEZPEČENSTVO pre deti

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky.•
Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a neprehltli ich drobné diely.
Nebezpečenstvo udusenia!

Zabráňte malým deťom v prístupe k tomuto výrobku, pretože by mohli naň•
vystupovať alebo vyliezať.

NEBEZPEČENSTVO vplyvom ohňa / blesku / horúčavy

Uvedomte si, že plachta pozostáva z horľavého materiálu:•
– Do blízkosti výrobku neumiestňujte variče ani vyhrievacie telesá.
– V blízkosti výrobku nepoužívajte otvorený oheň, napr. propánové

variče, sviečky alebo petrolejové lampy.
– Nefajčite v stane.

Nikdy nezapaľujte oheň v stane a ani v ňom negrilujte! •
Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku otravy oxidom 
uhoľnatým!

Nemontujte ani nedemontujte stan počas búrky, ani sa v ňom nezdržiavajte.•

Pozor! Pri slnečnom žiarení môžu teploty vo vnútri stanu rýchlo •
presiahnuť 60 °C.
– Deti a zvieratá nikdy nenechávajte bez dohľadu v stane.
– Včas otvorte vstup, aby mohol vzduch prúdiť dovnútra.

POZOR – Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd! 

V dôsledku použitia kolíkov do zeme hrozí nebezpečenstvo zakopnutia.•
Upozornite na to aj deti.

Zložený stan je napnutý a môže prudko vyskočiť. Vždy ho zaistite •
príslušným gumeným pásom.

Skôr ako rozložíte stan, uistite sa, že sa v blízkosti nenachádzajú žiadne •
iné osoby, zvieratá alebo rozbitné predmety.

Nevešajte sa zvnútra na výrobok. Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť. •

Rešpektujte upozornenia týkajúce sa stability!•

Účel použitia 
Výrobok je určený na používanie ako ochrana črepníkových rastlín v exteriéri. 
Nie je vhodný na trvalé zdržiavanie sa osôb alebo ako hrací stan pre deti.

Výrobok je určený na použitie v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Nerozkladajte a nepoužívajte stan pri extrémnych poveternostných 
podmienkach, ako napr. intenzívna búrka alebo extrémne zaťaženie snehom. 
Stan a príslušenstvo nie sú dimenzované na montáž v piesku.

Čistenie a uschovanie
Utrite plachtu vlhkou handričkou z mikrovlákna. •
Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy
atď. Plachta nie je vhodná na čistenie v práčke, nesmie sa čistiť ani sušiť
chemicky, ani žehliť.

Pravidelne skontrolujte plachtu na poškodenia a netesnosti. Trhliny a diery•
opravíte najlepšie príslušným materiálom zo špecializovaného obchodu. 
Na začiatok každej novej sezóny by ste mali dôkladne skontrolovať všetky
časti stanu – predovšetkým švy a zipsy atď. 

Keď budete chcieť niekedy poskladať a uschovať stan: Dôkladne vyčistite•
všetky dielce a nechajte ich pred poskladaním a uschovaním stanu úplne
vysušiť, aby sa netvorili žiadne zatuchnuté škvrny alebo plesne. 

Uschovajte kolíky do zeme vždy do určeného malého vrecúška. Ostré hroty•
kolíkov do zeme a prípadné fľaky po korózii môžu poškodiť plachtu.

V dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie a vplyvom slnečného •
žiarenia je materiál stanu vystavený v priebehu určitého času starnutiu.
Výsledkom môžu byť zmeny farby a po čase aj prejavy únavy materiálu.
Uschovajte preto svoj stan chránený na suchom, chladnom, nemrazivom
a dobre vetranom mieste, keď ho nepoužívate. Zabráňte priamemu slneč-
nému žiareniu alebo teplu zo zdrojov vykurovania.

Upozornenia týkajúce sa stability
Výrobok postavte vždy na rovnú a nie šikmú podlahu. •

Nestavajte stan priamo pod stromami. Nebezpečenstvo zásahu bleskom!•

Postavte stan tak, aby otvor nestál vo vetre. •
Vyberte podľa možnosti miesto nachádzajúce sa v závetrí. 
Vždy zafixujte stan priloženými kolíkmi do zeme.

Odolnosť stanu proti vetru … •
(predpoklad: Stan je, ako bolo opísané, zaistený kolíkmi do zeme)
… do intenzity vetra 5 (Beaufortova stupnica = cca 40 km/h). Pri vyšších
rýchlostiach vetra od intenzity vetra 7 (Beaufortova stupnica, výstraha 
pred búrkou/orkánom) stan demontujte. Pri intenzívnom vetre odporúčame
uzatvoriť otvory, aby tlak vetra vo vnútri nebol príliš vysoký.

Priehľadná plachta nie je určená na celoročné používanie v exteriéri. •
Vydrží v teplotách medzi –15 °C a + 60 °C a pri slnečnom žiarení do stupňa
5 UV indexu. Počas slnečných jarných/letných dní s vonkajšími teplotami
nad +10 °C môže vo vnútri stanu rýchlo vzniknúť horúčava +60 °C a viac.
Toto poškodzuje stan samotný, ako aj v ňom sa nachádzajúce rastliny
a ohrozuje osoby a zvieratá, ktoré sa v ňom zdržiavajú. Preto odporúčame
od vonkajšej teploty +10 °C nechať otvorené dvere, aby vzduch mohol
prúdiť dovnútra, a kontrolovať vnútornú teplotu. Od vnútornej teploty
+40 °C by ste nemali stan na ochranu rastlín ďalej používať.
Plachtu tak ochránite pred silným UV žiarením a zvýšite životnosť stanu 
na ochranu rastlín.

Stan odolá zaťaženiu snehom max. 5 kg. Odstráňte sneh zo strechy, •
napr. metlou, skôr ako sa nahromadí, aby ste zabránili poškodeniu stanu.
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Montáž  

Zoznam dielcov 
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Vyberte stan 1 z vrecka na uschovanie.m

Jednou rukou pevne pridržte stan – je napnutý! –m

a druhou rukou uvoľnite gumený pás.

Vyhoďte stan 1–2 m pred seba do vzduchu. m

Stan sa rozvinie a leží, tak ako je znázornené 
na obrázku, plocho na zemi.

Na montáž potrebujete:

1

          1 x      1

          1 x      2

         4 x      3
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Rozložte stan a vyrovnajte ho roztiahnutímm

za bočné hrany.

Otvorte strešné okienko.m

Spojte hrebeňový prút 2. Strčte hrebeňový m

prút do vnútorných vreciek strechy stanu.

Uzatvorte strešné okienko.m

Zaistite stan priloženými kolíkmi do zeme 3. m

Zasuňte kolíky do zeme trocha šikmo do zeme, 
aby ste docielili väčší odpor.
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Demontáž 

Zatvorte dvere.m

Odstráňte kolíky do zeme.m

Otvorte strešné okienko. m

Odoberte hrebeňový prút a poskladajte ho. 

Uzatvorte strešné okienko.m

Stan poskladajte zatlačením bočných hrán k sebe m

a položte ho na zem.

Položený stan ešte raz poskladajte.m
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D

Stan leží teraz plocho na zemi.
Aby ste ho teraz stočili na veľkosť vrecka 
na uschovanie, postupujte takto:

Kľaknite si na hranu dna D a vrchol stanu Am

ťahajte k sebe podľa vyobrazenia.
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Vrchol stanu A zrolujte tak ďaleko, aby opäť m

ukazoval smerom od vás.
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C B

Bočné časti B a C sa automaticky sformujú do kruhov. m

Keď sa vytvoria kruhy, citeľne sa uvoľní aj napnutie –
 postupujete správne!

Kruhy B a C preložte cez seba a zatlačte ich nadol.m

Kruhy B a C zasuňte čo možno najviac do seba.m

C B

Pevne podržte kruhy a zafixujte stan gumeným pásom.m

Gumený pás musí pritom prebiehať cez dlhšiu stranu.

Odložte stan a zloženú podpornú tyč do vrecka nam

uschovanie.

Odložte kolíky do zeme do malého priloženého vrecúška.m
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Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

Číslo výrobku : 364 918

Načítajte si QR-kód a pozrite si názorné video 
na zloženie stanu na ochranu rastlín.

http://q-r.to/badp1P


