
Návod na obsluhu - Bivak Mivardi New Dynasty 
Postavenie bivaku: 

1. Vyberte bivak z prepravného obalu a rozprestrite na voľnú plochu    

        
2. Postupne rozprestrite ramená bivaku do strán aby ste dosiahli tvar pretiahnutého písmena U 
3. Začnite skladať tyčky do seba. Upozornenie: Vždy začnite tyčky zasúvať z jednej strany a všetky tri rady tyčiek 

súčasne. Potom stredné tyčky opäť súčasne vo všetkých troch radoch a posledné tyčky zasuňte na druhej 
strane ako ste začínali. Prvý krát môže byť nasúvanie tyčiek ťažšie, postupným používaní sa nasúvanie zľahčí. 

         
4. Napnite stredovú spojku z miesta kde sa spájajú tyče a spojte ju karabínou, ktorá je umiestnená na rovnakom 

mieste na druhej strane. 

              
5. Upevnite celú konštrukciu bivaku pomocou pribalených zavŕtavacích kolíkov. Ako prvé upevnite stredové časti, 

kde sa spájajú hlavné tyče. Následne upevnite zadnú časť bivaku a nakoniec prednú časť bivaku. 

 
6. Nakoniec prevlečte priloženú tyč cez otvory v prednej časti bivaku a pripnite ju na špeciálne kolíky, ktoré sa 

nachádzajú na spojovacej tyči v prednej časti bivaku. Tak vytvoríte striešku na ochranu pred vetrom a dažďom. 

 
7. Dostatočné spevnenie bivaku docielite nasadením spevńovacích tyčí, ktoré jednoducho pomocou klipov 

nasadíte priečne na hlavné tyče v strede bivaku. Na záver podľa potreby vložte priloženú podlahu, ktorú podľa 

tvaru roprestrite vnútri bivaku a zafixujte pomocou suchých zipsov na spodnom obvode bivaku a kovových 

klipsní na bokoch bivaku. Pozor podlaha je tvarovaná podľa tvaru bivaku a ak sa neumiestni správne tak môže 

na jednej strane pretŕčať a na druhej strane chýbať. 

Upozornenia: Prirozkladaní a skladaní bivaku spájajte a rozpájajte tyčky krúživými pohybmi do strán. Pri 

silovom a trhanom rozkladaní tyčiek môže prísť k poškodeniu materiálu a švov bivaku. Bivak skladajte do 

púzdra vždy suchý, nakoľko pri zbalení vlhkého materiálu postupne stráca svoju vodeodolnú schopnosť. Bivak 

musí byť v rozloženom stave dostatočne napnutý aby sa zaistila správne vodeodolná funkcia materiálu 

a stabilita. 

Dovozca v SR: Fishing team s.r.o.  tel.:0917699072                   


