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ALTÁN ONE-TRADE

MONTÁŽNÍ NÁVOD
3m x 6m
3 x26m
2v1AP
MAX
AP ALTÁN
V1 MAX
ALTÁN
A ROZŠIŘUJÍCÍ SADA
Montážní
Návod
A ROZŠIŘUJÍCÍ
SADA

INVERZNÍ BAREVNÁ VERZE
Tam, kde není možné použít plnobarevnou pozitivní verzi, použijeme variantu inverzní.

POPIS
3m x 6m 2v1 MAX AP Altán a Rozšiřující Sada - 8 Stojen - Bílá

MODEL ČÍSLO
23530

DOPORUČENÉ POMŮCKY

Pozorně si přečtěte VŠECHNY instrukce před samotnou montáží.
Tento přístřešek MUSÍ být bezpečně ukotven.
TATO STAVBA JE DOČASNÁ A NEDOPORUČUJE SE PRO TRVALÉ POUŽITÍ.
Než začnete: Pro montáž se doporučují 2 nebo více lidí, přibližný čas 3 hodiny.

PODÍVEJTE SE NA INSTRUKTÁŽNÍ
VIDEO PRO SPRÁVNÉ SESTAVENÍ
GARÁŽE ONLINE!
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

Dovozce pro ČR a SR: ShelterExpert s.r.o.

Čechy:
273
139
500
Morava:
Tvardkova
1191, Ústí
nad
Orlicí
56201
Česko
WWW.SHELTEREXPERT.NET

www.ShelterLogic.com
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ALTÁN ONE-TRADE

UPOZORNĚNÍ:

Tento přístřešek je vyroben z kvalitních materiálů. Je vyroben tak, aby vyhovoval zakázkově zhotovené textilní plachtě ShelterLogic®
Corp., která je součástí produktu. Přístřešky ShelterLogic® Corp. nabízí uskladnění a ochranu před poškozením způsobeným sluncem,
lehkým deštěm, mízou stromů, zvířecím - ptačím trusem a lehkých sněhem. Tato konstrukce ShelterLogic® Corp. musí být řádně a
bezpečně ukotvena. Pro detailní informace týkající se ukotvení vizte manuál. Za řádné ukotvení, zajištění napnuté plachty a její očištění
od sněhu a nečistot zodpovídá spotřebitel. Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte detailní návod, upozornění a varování. Pokud
máte
jakékoliv otázky, volejte zákaznickou linku na čísle uvedeném níže v textu. Při komunikaci se laskavě odkažte na záruční kartu
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se ujistili o stabilitě přístřešku. ShelterLogic Corp. nenese odpovědnost za žádný přístřešek, který je odfouknut.
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ALTÁN ONE-TRADE
3m x 6m 2v1 MAX AP™ Altán a Rozšiřující Sada - 8 Stojen - Seznam Dílů - Model #23530
Množství

Díl #

Trubky Krovu, Redukované 24 3/8 in. / 61,9 cm

8

13104

Trubky, Redukované 40 11/16 in. / 103,4 cm

25

13103

Popis Dílů:

Příčné Trubky

39 1/2 in. / 100,3 cm

9

13107

Trubky Stojen

39 in. / 99 cm

8

13105

Trojcestné Spojky Rámu

6

13101

Čtyřcestné Spojky Rámu

6

13102

Stahovací šňůry

74

10066

Plachta Altánu

1

10072

Přídavný panel

2

12082

Patky

8

10075

Dočasné Kotevní Kolíky

8

10431

Šňůry

2

10432

6

10458

6

10459

Šrouby 1/4 x 1 1/2 in. / 6,4 x 38,1 mm

8

03025

Křídlové Matky

8

07000

3' Stahovací
Šňůrky s "S"
Háčkem

4
4
4

10465
10464
10463

Dočasné Kotevní Kolíky

6

10447

Napínák Lana

6

10436

Svorka

8

10462

6

10437

40 ft. / 12,2 m

Stanové Tyče

38 1/2 in. / 97,8 cm

Stanové Tyče, Redukované 40 3/16 in. / 102,1 cm

Kotevní Lana

11 ft. / 3,4 m
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ALTÁN ONE-TRADE
1. ROZLOŽTE STŘEŠNÍ RÁM
13102

PŘEDNÍ STRANA

13107

13103

13102
13107

13103

13101
13107

13103

13104

13104

13104

13104

13103

13103

13103

13103

13101

13102
13107

13103

13102
13107

13103

13101
13107

13103

13103

13103

13103

13103

13104

13104

13104

13104

13107

13103

13101

13107

13103

13102

13107

ZADNÍ STRANA

13101

13103

13102

13101

2. SESTAVTE STŘEŠNÍ RÁM
POZNÁMKA: Redukované trubky zasuňte do rovných konců v místě vyznačeného spoje.
Spoje Redukovaných Trubek
13103

13104

Vyznačený Spoj
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ALTÁN ONE-TRADE
3. SESTAVTE STOJNY A PŘIPEVNĚTE JE NA STŘEŠNÍ RÁM

Sestavení Stojny

Nejprve připevněte všechny stojny na jedné straně. Druhou stranu střešní konstrukce
nechte opřenou o zem. Opakujte na druhé straně.
13105

13103

10075

4. UKOTVĚTE KONSTRUKCI
Vsuňte (8) kotevní kolíky do země a uvažte šňůry vedoucí od kotev na rohové trojcestné spojky dle obrázku níže.
Tyto kotevní kolíky jsou dočasné kotvy. Nejsou určeny pro trvalé použití.

Šňůra kolem Rohů Konstrukce

Kotevní Kolík

13101

13105
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ALTÁN ONE-TRADE
5. NASAĎTE PLACHTU A ZAJISTĚTE KONSTRUKCI
A. Nasaďte plachtu na sestavenou střešní konstrukci s lištou s očky směrem dolů rovnoběžně s příčnými vzpěrami.
B. Ujistěte se, že plachta je řádně vyrovnaná na konstrukci, nejprve zajistěte čtyři rohy plachty na konstrukci s
pomocí stahovacích šňůrek (10066). Upevněte zbývající stahovací šňůrky.
Poupravte pozici stahovacích šňůrek na příčných vzpěrách dle potřeby, abyste zajistili propnutí a rovnoměrné
rozložení plachty na konstrukci.

Lišty s Očky pro Stahovací Šňůrky

Lišta s Očky

13102

10072

Lišty s Očky pro Stahovací Šňůrky

Prostrčte Stahovací Šňůrku Očkem

Zajistěte Stahovací Šňůrku kolem Plastové Kuličky

10066

Lišta s
Očky

13107
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ALTÁN ONE-TRADE
POZNÁMKY:
• Rozšiřující panely altánu se připevňují k příčným vzpěrám konstrukce s pomocí stahovacích šňůrek.
• Během připevňování rozšiřujícíh panelů ponechte upínadla plachty altánu na místě.
• Použití rozšiřujících panelů neumožní TwistTite mechanizmu plachty altánu řádně propnout
plachtu. Alternativní systém svorek TwistTite je obsažen v této sadě a zobrazen v bodě 10.

6. PŘIPEVNĚTE BOČNÍ STĚNY KE KONSTRUKCI

A. Pokud je napnutá na krajních stojnách, odepněte TwistTite™ šňůru a “S” háček od plachty altánu a
krajních stojen. Smotejte TwistTite™ šňůru zajistěte uvnitř přístřešku s pomocí jedné ze stahovacích šňůrek
na liště plachty.
B. Nejprve připevněte rozšiřující panely s pomocí upínadel k příčným vzpěrám na horní straně. Upravte
panely dle potřeby tak, aby byly propnuté a rovnoměrně rozložené před jejich rozšířením a upevněním na
stanové tyče.
POZOR: BStahovací šňůry jsou extrémně napnuté. Při práci buďte OPATRNÍ. Pro předejití zranění se
doporučují bezpečnostní brýle.
Vnitřní Pohled na Připevněný Rozšiřující Panel

Rozšiřující

Provlékněte Stahovací Šňůru Očkem

Panel

12082

7. SESTAVTE STANOVÉ TYČE ROZŠIŘUJÍCÍCH PANELŮ
10459

10458

8. NADZVEDNĚTE ROZŠIŘUJÍCÍ PANELY A NASAĎTE JE NA STANOVÉ TYČE

Vrchní Strana Rozšiřující Tyče
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ALTÁN ONE-TRADE
9. UKOTVENÍ A NAPÍNÁKY LANA
A. Provlékněte kotevní lana 10437 skrze napínák lana Rope Toggle 10436 apodle obrázku níže. Na konci lana
uvažte uzel pro zamezení vyklouzávání lana z napínáku.
B. Na druhém konci lana uvažte uzel se smyčkou a navlékněte ji na trn na horní straně stanové tyče.
C. Zasuňte kotvu bezpečně do země přibližně lace the anchor securely in the ground about 92 cm (3’) od
každé stanové tyče.
D. Utáhněte kotevní lano s pomocí napínáku lana.

Tento kotevní kolík je dočasná kotva. Není určen pro trvalé použití.
Provlékněte Kotevní Lano skrze Napínák

Pohled Shora na Uspořádání Kotevních Lan

Horní strana Stanové Tyče

12082

Knot

10436
10447

Ropes &
Anchors

Canopy

Kotevní Kolík

3'

10. PROPNĚTE PLACHTU SE SVORKOU TWIST TITE™
A. Nasaďte svorku a novou šňuru TwistTite™ tak, aby držely
na šňůře vvedoucí okrajem plachty altánu.
B. Svorka by měla být uchycena přibližně 15 až 20 cm od rohů.
C. V rozích plachty omotejte šňůru s plastovou kuličkou a
"S" háčkem okolo krajní stojny. Vstrčte háček "S" do dírky
v krajní stojně.
D. Otáčejte každou stojnou směrem ven z přístřešku, dokud
se plachta nepropne.

Připevněte Svorku
Šňůra vedoucí
okrajem plachty
altánu

Svorka Twist-Tite™
6" - 10"
10462

Otáčejte všemi stojnami rovnoměrně, abyste zajistili
rovnoměrné rozložení plachty během propínání.
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