
Nafukovací stan Westfield Omega 

Doporučení 

Stan rozkládejte na rovné ploše bez ostrých předmětů. Před stavbou odstraňte ostré kameny, 

větve a další předměty, které by mohly stan poškodit.  

Snažte se vyhnout umístění vchodu směrem k větru.  

Během některých podmínek může dojít ke kondenzaci vody. Ta může být často zaměněna s 

protékáním. Pokud máte podezření na to, že stan protéká, jedná se s největší 

pravděpodobností o kondenzaci, která může být odstraněna adekvátní ventilací.  

Tento stan není určen do silného větru nebo do sněhu. Stan není vhodný pro stálé, celoroční 

kempování nebo pro komerční účely.  

Něco málo o nafukovacích trubicích 

Konstrukce se skládá ze vzduchových trubic z odolného TPU materiálu umístěných v 

zazipovaných válcích, které je chrání a umožňují případnou snadnou výměnu.  

Zipy na obalu trubic jsou chráněny pásky, které by neměly být odstraněny během normálního 

používání. Odstranit byste je měli pouze tehdy, pokud chcete provést výměnu nebo opravu 

vzduchového válce. Pokud pásky odstraníte, musíte je nahradit, jinak může dojít k poškození 

vzduchových trubic, na což se nevztahuje záruka.  

Ideální tlak pro nafouknutí je 7 PSI (0,48 bar). 

Nenafukujte stan více než nad uvedenou hodnotu. Pokud používáte vlastní pumpu, použijte 

bezpečnostní tlakový ventil nastavený na 7PSI. Přefouknutí stanu nad uvedenou hodnotu 

znamená ztrátu záruky. Vyfouknutí stanu provádíte odšroubováním vzduchového ventilu z 

trubice. Při odšroubovávání ventilu buďte opatrní a postupujte pomalu. Trubice jsou 

natlakované, není tedy dobré odšroubovat ventil rovnou. K nafouknutí nepoužívejte 

kompresory, které by mohly z důvodu možného vyššího tlaku trubice poškodit.  

Instrukce k postavení 

Pokud je to potřeba, nasuňte do kedrové lišty ve spodní části karavanu nebo obytného vozidla 

sukno, které zabraňuje profukování pod vozidlem.  

Nasuňte stan do kedrové lišty v horní části a připravte si pozici stanu umístěním v požadované 

části kedrové lišty. Všechny zipy by měly být uzavřené.  

Zakolíkujte zadní rohy stanu pod karavan tak, aby se stan přitáhl co možná nejvíce ke stěně 

karavanu.  

Nyní je stan připraven k nafouknutí, postupujte podle instrukcí k nafouknutí (viz návod výše).  
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Po nafouknutí proveďte zbytek zakolíkování stanu a napněte popruhy. Doporučujeme 

kolíkovat směrem odzadu.  

Nasuňte teleskopickou svislou středovou tyč do kapsy umístěné v horní části čela stanu (přímo 

na středu), tyč následně připojte ke stěně za pomoci připravených pásků na suchý zip a vysuňte 

tak, aby se opřela o zem.  

Vodorovnou tyč nasuňte do připravené kapsy v rohu u nafukovací tyče a následně ji přichyťte 

k již postavené svislé středové tyči.  

Zadní podpůrné teleskopické tyče nasuňte do kapes umístěných v obou zadních rozích stanu 

(u konců bočních nafukovacích tyčí) a tyče následně je vysuňte tak, aby se opřely o zem.

Pro vypnutí čela stanu umístěte laminátové tyče do připravené kapsy a následně uzavřete

zipem.
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