
COPPER SPUR HV UL BIKEPACK návod ke stavbě 

1. Vyndejte obsah ze skladovacího vaku. Rozprostřete stan (vnitřní část s podlážkou).  

2. Připevněte pomocí kolíků všechny čtyři rohy stanu.  

3. UL 2 & UL 3 sestavte tyče. Jedna hlavní tyč s 4 bodovým rozbočovačem a jedna krátká horní tyčka. U 

stanu UL1 sestavte hlavní tyč se dvěma rozbočovači a krátkou horní tyčku. Ujistěte se, že jednotlivé 

segmenty tyčí jsou pevně a zcela zasunuté jeden do druhého.  

4. Položte sestavenou hlavní tyč na rozložený stan. Řiďte se barevnými body na koncích tyčí a na 

popruzích na stanu (musí být ve shodě).  

5. Vložte koncovky tyčí do všech 4 průchodek v rozích podlážky. 

6. Nacvakejte plastové háčky na těle vnitřního stanu na hlavní tyč. 

7. UL2 & UL3 umístěte kratší tyčku přes hlavní tyč. U stanu UL1 je horní tyčka již spojena k hlavní tyči.  

8. Konce horní tyčky zacvakněte do plastového klipu, který je umístěný nad vchodem stanu. UL 2 & 3 

připevněte horní tyčku ke středovému plastovému klipu na stanu.  

9. Natáhněte vnější stan (tropiko) přes vnitřní stan. Řiďte se barvami na popruzích tropika a vnitřního 

stanu. 

10. Vložte konce horní tyčky do malých kapsiček na vnitřní straně tropika.  

11. Pro lepší stabilitu připevněte tropiko k tyčové konstrukci pomocí suchých zipů na vnitřní straně 

tropika. 

12. Ujistěte se, že popruhy v rozích tropika jsou povolené. Sepněte přezky na tropiku s přezkami na 

vnitřním stanu.  

13. Utáhnete popruhy na přezkách a vypněte tropiko.  

14. Vypněte vchod a poté vypněte zbývající šňůry. 

15. Nastavení odvětrávání: Pro lepší ventilaci zahákněte šňůry umístěné na spodní části vchodu do olivek 

nad horní stranou vchodu zevnitř tropika.  

16. Nastavení stříšky: Rozepněte oba vchodové zipy, připevněte přídavné šňůry (součástí balení) 

k poutkům v rozích, nastavte trekové hole na požadovanou výšku, umístěte konce trekových holí do 

poutek a 

šňůry vypněte. 

Náhradní 15 cm tyčka je součástí balení pro případ nouze a nutnosti opravy v terénu. Navlékněte tyč přes 

poškozené místo a zjistěte lepicí páskou. 

Návod k instalaci přístřešku Fast Fly 

Pokud jste si k Vašemu stanu zakoupili Big Agnes podlážku, máte možnost zbudovat Fast Fly přístřešek bez 

použití vnitřního stanu.  Na přístřešek Fast Fly budete potřebovat podlážku, stanové tyče, tropiko a kolíky.  

1. Rozložte podlážku na zem a připevněte kolíky 

2. UL 2 & UL 3 sestavte tyče. Jedna hlavní tyč s 4 bodovým rozbočovačem a jedna krátká horní tyčka. U 

stanu UL1 sestavte hlavní tyč se dvěma rozbočovači a krátkou horní tyčku. Ujistěte se, že jednotlivé 

segmenty tyčí jsou pevně a zcela zasunuté jeden do druhého.  

3. Položte sestavené hlavní tyče na rozloženou podlážku. Řiďte se barevnými body na koncích tyčí a 

poutkách na podlážce (musí být ve shodě).  

4. Vložte konce tyčí do průchodek v rozích podlážky. 

5. UL2 & UL3 vložte konce kratší tyčky do malých kapsiček na vnitřní straně tropika. 

6. UL2 & UL3 Přehoďte tropiko společně s kratší tyčkou přes hlavní tyč. V případě UL 1 přehoďte tropiko 

přes sestavenou konstrukci a zasuňte konce horní tyčky do malých kapsiček na spodní straně tropika.   

7. Řiďte se barevným rozlišením na poutkách tropika a podlážky. 

8. Pro lepší stabilitu připevněte tropiko k tyčové konstrukci pomocí suchých zipů na vnitřní straně 

tropika. 

9. Ujistěte se, že popruhy v rozích tropika jsou povolené. Sepněte přezky na tropiku s přezkami na 

podlážce.  

10. Utáhnete popruhy na přezkách a vypněte tropiko. 



11. Vypněte vchod a poté vypněte zbývající šňůry. 

12. Nastavení odvětrávání: Pro lepší ventilaci zahákněte šňůry umístěné na spodní části vchodu do olivek 

nad horní stranou vchodu zevnitř tropika.  

13. Nastavení stříšky: Rozepněte oba vchodové zipy, připevněte přídavné šňůry (součástí balení) 

k poutkům v rozích, nastavte trekové hole na požadovanou výšku, umístěte konce trekových holí do 

poutek a 

šňůry vypněte. 

PÉČE O STAN 

Skladování  

Před uložením se vždy ujistěte, že stan je suchý a zbaven nečistot. Stan pokaždé složte nebo srolujte trochu 

jinak, předejdete vytvoření stálých skladů a prasklin v materiálu. Skladujte na suchém a chladném místě. 

Stan nikdy neskladujte na horkých místech (např. kufr auta, půdní prostory …), teplo může poškodit svrchní 

ošetření materiálu. Skladování mokrého stanu může vést k rozmnožení plísní, zápachu, protékání a 

delaminaci. Na znehodnocení stanu plísní se záruka nevztahuje.  

Čištění  

Pro drobné očištění – vezměte houbičku a vlažnou vodu. Pokud je nutné vyprat celý stan, používejte 

výhradně doporučené prostředky na čištění stanů. Stan nenechávejte čistit v čistírně a neperte v pračce. 

Rozpouštědla a běžné čisticí prostředky by mohly poškodit voděodolnost materiálu. Nikdy nepoužívejte 

horkou vodu, bělicí prostředky, tekutá rozpouštědla a prostředky do myčky nádobí.  

Podlepení švů 

Podlepení švů je natolik odolné, aby zamezilo propouštění vody. Švy, které jsou podlepené páskou, není 

nutné podlepovat tekutým lepidlem na švy (pokud nepotřebujete extra ochranu). Pokud švy podlepíte, 

ujistěte se, že je lepidlo dokonale suché, než stan opět sbalíte. Na poškození, které vzniklo nesprávnou 

aplikací se záruka nevztahuje.  

Zipy 

Uchovávejte zipy (jezdce i zuby) čisté, předejdete zbytečnému opotřebování. Jsou-li zipy špinavé, před 

uložením je vyčistěte pomocí vysavače nebo kartáčku. Doporučujeme McNett Zip Care.  

Opravy a záruka     

Na všechny stany Big Agnes se vztahuje záruka na vady zpracování a materiálu. Záruka se nevztahuje na 

poškození způsobená opotřebováním způsobená používáním, úpravy vytvořené majitelem stanu, zneužitím, 

nehodou, špatným zacházením, anebo poškození, která byla způsobena nesprávným používáním.  Poškození, 

která vznikla nesprávným použitím, zneužitím, běžným opotřebováním způsobeným používáním nebo 

špatným zacházením mohou být opravena Big Agnes za odpovídající cenu. Stany zaslané k opravě musejí být 

zbavené nečistot a celkově čisté.   

 

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO STAVBU STANU 

• Stavění našich stanů je sice snadné, doporučujeme Vám nacvičit si jejich postavení jednou předem 

doma, abyste předešli komplikacím při případném stavění v noci nebo ve špatném počasí.  

• Než stan rozložíte na zem, odstraňte případné nečistoty, kameny a další předměty, které by mohly 

poškodit podlážku. 

• Doporučujeme přikolíkovat všechny rohy, předsíň a vypnout všechny šňůry, aby se prostor uvnitř 

stanu maximální zvětšil a nedošlo ke zborcení stanu.  

• Tyče při vkládání do průvlečných tunýlků spíše lehce tlačte, než tahejte. 

Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín. www.hudy.cz 

http://www.hudy.cz/

