GEBRUIKSINSTRUCTIES PARASOLS

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•


VEILIGHEID
Bij opkomende wind, windvlagen of naderende harde wind parasol sluiten. De parasol niet in
de wind laten wapperen, omdat er stofschade kan ontstaan. Onbeheerde parasols mogen
niet geopend blijven staan. Eventuele daaruit ontstane schade valt niet binnen de
garantiebepalingen.
Let erop, dat er geen personen of voorwerpen binnen het bereik van de uit te voeren
bewegingen zijn, als u de parasol bedient. Anders kan dit tot letsel of materiële schade
leiden.
De verankering moet afgestemd zijn op de grootte van de parasol.
Parasols dienen uitsluitend als bescherming tegen de zon te worden gebruikt.
BEDIENING
Het band verwijderen en de stof tussen de baleinen iets lostrekken.
Schuif het handvat omhoog en open met de hendel de parasol.
Draai de hendel in de aangegeven richting en forceer het draaien niet. Wanneer de parasol
niet soepel opent, dient u de baleinen los te trekken.
Het doek altijd eerst in horizontale stand zetten voordat u de hendel hoger of lager zet.
Let erop dat de parasol tijdens gebruik volledig geopend en aangespannen is.
Na het sluiten van de parasol alle stofbanen apart en volledig tussen de baleinen uit trekken.
De stofbanen over elkaar oprollen en met de band vastmaken aan de mast.
ONDERHOUD
Een natte parasol in volledig geopende positie laten drogen. Indien een natte parasol toch
gesloten moet worden, dan deze zo snel mogelijk weer openen om te laten drogen.
Wanneer u de parasol niet gebruikt altijd een beschermhoes gebruiken om onnodige slijtage
door weersinvloeden te voorkomen. Beschermhoes alleen over een droge parasol plaatsen.
De parasol droog opbergen
Indien nodig, parasol met handwarm water reinigen, met fijn wasmiddel en zachte spons.
Indien gewenst, kan de parasol met spray worden geïmpregneerd.
Droge stof met een zachte borstel behandelen.
Eventuele glijstrepen op de aluminium profielen met een vochtige doek afvegen.
GEBRUIK
Platinum parasols zijn uitsluitend bedoeld voor particulier, niet-commercieel gebruik.
Gebreken door het niet opvolgen van onze adviezen, oneigenlijk gebruik of gebrek aan
onderhoud vallen niet onder garantie.

