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Fotografický stan 

Použití: 

1. Opatrně vyjměte stan z obalu, 

dávejte přitom pozor, aby Vás 

kovová konstrukce stanu při 

rozbalování nezranila. Stan může 

obsahovat balíček s barevnými 

fotopozadími, která před 

rozkládáním dejte stranou (obr. 

1). 

2. Stan snadno rozložíte v několika 

jednoduchých krocích, viz 

obrázkový návod (postupujte od 

obr. 8 k obr. 2). 

3. Složení stanu zpět do obalu je 

nutné provést podle 

obrázkového návodu tak, aby 

nedošlo k jeho poškození. 

4. Nastavte stan otvorem k sobě a 

zatlačte jeden roh směrem 

dovnitř, směrem k protějšímu 

spodnímu rohu stanu (obr. 3). 

5. Složte ostatní rohy k sobě, jako 

v obr. 4, získáte plochý čtverec. 

6. Chytněte vnější rohy protějších 

stran a zakruťte zápěstím 

opačnými směry jako v obr. 5 a 

obr. 6. Získáte ještě menší 

balíček (obr. 7). 

7. Nyní balíček pevně držte a vložte 

zpátky do obalu (obr. 8). 
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   Dovozce nenese zodpovědnost za škody způsobené zacházením v rozporu 

s tímto návodem a za škody způsobené neodborným zacházením. 

Záruční podmínky 

   Záruční doba je 24 měsíců pro domácnost a 12 měsíců pro všechny osoby a 

subjekty používající výrobek pro podnikatelské nebo komerční účely. 

Omezení záruky: 

Záruka nemůže být uplatněna: 

 Pokud je výrobek používán v rozporu s tímto návodem. 

 Pokud bylo do výrobku zasahováno nebo byl opravován v neautorizovaném 

servisu. 

 Pokud došlo k poškození v důsledku nekvalitní elektrické sítě (např. přepětí). 

 

   Tento výrobek je určen pouze pro fotografování, nepoužívejte jej pro jiný účel. Po rozbalení vše 

pečlivě překontrolujte a ujistěte se, že je vše v pořádku. Neprovádějte žádné změny – hlavně 

konstrukční, aby nedošlo k poškození výrobku a možnosti zranění.  

   Zboží, které k tomu není určeno, chraňte před povětrnostními vlivy. Chraňte před použitím dětmi, 

kvůli možnosti poranění.  

 


