
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Model: 350 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Vásárlónk! 

 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt először 

összeszerelné és használná a napernyőt. 

Figyelem 

Az napernyő gyártója és szállítója nem felelős az ernyő helytelen használatából adódó károkért. 

Az napernyő védelme érdekében, használaton kívül függőlegesen össze kell zárni. 

Erős szél esetén ajánlatos az ernyőt levenni a talapzatáról, és beltérben tárolni. 

Fontos! A keresztalpazat önmagában nem képes rögzíteni az ernyőt. Az napernyő alapját betontömbökkel (nem 

tartozék) kell alátámasztani vagy a talajhoz kell csavarozni. 

 

Alkatrészek listája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Összeszerelési útmutató 

A helyes összeszerelés 

érdekében kövesse az 1-6. 

ábrákat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szétszerelés 

A helyes szétszerelés 

érdekében a 7-9. ábrán 

látható módon járjon el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK ÉS A NAPERNYŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 

 

Kérjük, az esernyő használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. 

Az eladó nem felel az utasítások be nem tartásából, szándékos károkozásból, gondatlanságból eredő károkért. 

A kerti napernyőt a naptól való védelemre tervezték, és kizárólag ilyen célra szolgál. 

Bár a napernyő anyagát úgy gyártják, hogy az vízálló legyen, azonban ez nem jelenti azt, hogy a termék a víz elleni 

védelmet szolgálja az esőzések során. 

Kizárólag rendeltetésszerű használatra, és csak a megfelelő műszaki és légköri feltételek mellett. 

 

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 

VIGYÁZAT! 

- Az napernyőt csak stabil felületre helyezze. 

- Mindig győződjön meg arról, hogy az napernyő talpa szilárdan rögzítve van. 

- Mindig csukja be a napernyőt használaton kívül, és szükség esetén tegyen fel védelmet: amikor a mérsékelt szél 

megerősödik, hó vagy eső jön. 

 

A szélerősség leírása (Beaufort-skála): 

- "Mérsékelt szél" - 4 fok a Beaufort-skálán 

Hatások a talajra: ágak és kisebb ágak mozgása, papír és por felemelkedése. 

Hatások a tengeren: kis, de hosszú hullámok. 

 

FIGYELEM : Balesetveszély! 

- Mielőtt kinyitja és becsukja az napernyőt, győződjön meg róla, hogy nincsenek emberek a közelben. 

- Az napernyő nem játék! 

- Győződjön meg róla, hogy a gyerekek nem használják a napernyőt játszótérként vagy mászó tárgyként. 

 

VIGYÁZAT: Tűzveszély! 

- Ne használjon nyílt tüzet (tábortűz, kerti grill) a napernyő közelében vagy alatt. 

 

2. A CSOMAG TARTALMA: 

Az összeszerelési műveletek megkezdése előtt ellenőrizze a csomag tartalmát. Abban az esetben, ha bármelyik elem 

hiányzik vagy láthatóan sérült, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha lehetséges, kérjük őrizze meg a csomagolást, a 

garancia érvényessége miatt. 

 

3. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ: 

A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy az alap szilárd talajon áll. 



1. Vegye ki a napernyőt a csomagolásból.  

2. Helyezze a rudat a talpba, és rögzítse a rudat a talphoz a megfelelő szorítócsavarral. 

- Az árbocot mereven rögzíteni kell a talapzatban. Az alapot rögzíteni kell vagy súlyokat helyezni rá (nem tartozék). 

3. A következőképpen nyissa ki az ernyőt: 

- Nyissa ki kissé az napernyő küllőket, hogy a szövet ráncai szétterüljenek, majd az ernyőt elforgatva a kurbli 

elfordításával nyissa ki az ernyőt a reteszelési pontig. Ne forgassa túl erősen a forgattyút. Ha a forgattyú forgatásakor 

túlzott ellenállást érez, állítsa le az ernyő nyitását, és ellenőrizze a nehezebb nyitás okát. Általában elegendő, a 

szövet küllők és ráncok fellazítása. 

 

4. MŰKÖDÉSI MEGFONTOLÁSOK 

- Az napernyőt a kibontás fordított sorrendjében kell összehajtani. 

- Ha a napernyő anyaga nedves lesz, akkor meg kell szárítani, még nyitott állapotában. 

- Védje az napernyőt a szél ellen az ernyő ernyőtetőjének összehajtásával. (ez megakadályozza az napernyőkeret 

mechanikai sérülését) 

- Ne használjon nyílt tüzet a nyitott ernyő közelében vagy alatt. 

- Ha a napernyő csukott állapotában nedves lesz, akkor nyissa ki és hagyja megszáradni. 

- A hosszan tartó UV-sugárzásnak kitett esernyő teteje elveszítheti a színét. 

Ezért ajánlott esernyőhuzatot használni, amikor az esernyő nincs használatban. A borító a fedelet külön kell 

megvásárolni. 

 

5. TÁROLÁS 

A napernyő tetőborítása olyan rész, amely elhasználódik és a szennyeződések elkerülése és az élettartam 

meghosszabbítása érdekében, amennyiben az ernyő nincs használatban, úgy ajánlatos védőhuzattal letakarni (nem 

tartozék, külön megvásárolható). 

Előkészítés a tároláshoz arra az időszakra, amikor nem használja a terméket: 

Tisztítsa meg az alapot, a keretet, az ernyőt és a védőburkolatot. Hagyja teljesen megszáradni az ernyőt. Húzza az 

ernyőre a védőburkolatot, és tárolja száraz helyen. 

 

7. GARANCIA 

A garancia időtartama 24 hónap, a vásárlástól számítva. A garancia nem terjed ki: 

- a telepítési utasítások figyelmen kívül hagyása vagy a termék telepítési vagy használati utasításainak be nem 

tartásából eredő károkért 

- az ernyő használata által okozott károk pl. a szín fakulása, 

- a napernyő használatából eredő károkra, amelyek az napernyőnek rendeltetésszerű használatától eltérő módon (pl. 

ipari vagy szakmai célokra) történő használatából eredő károk, 

- a szél által vagy a forgattyú forgatása miatt okozott károkra, az esernyő leesése. 

- a termék szerkezetében bekövetkezett változások által okozott károkra. 


