
SpaTend – a masszázsmedencék háza
SpaTrend Kft. | 2096 Üröm, Kőbányai út 16.

www.spatrend.hu | info@spatrend.hu

JARDINICO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ,KARBANTARTÁS, GARANCIA

Cégünk által biztosított garancia kizárólag a  rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre terjed
ki.  Kizárólag otthoni, normál használat esetén érvényesek – idegenforgalomban, vendéglátásban
vagy más hasonló  területen történő használat esetén nem érvényes.  Kérjük, minden esetben
kövesse a használati útmutatóban foglaltakat illetve a karbantartási és tisztítási utasításokat.

MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK
Távolítson el minden csomagolást a napernyőről.

A NAPERNYŐ KINYITÁSA
1. Távolítsa el a hevedert, mely összecsukott állapotában az oszlophoz rögzíti a napernyőt. A
napernyő összecsukásakor alkalmazza az „ejtőernyő hajtogatási” módszert, melyet a későbbiekben
részletezünk.
2. Óvatosan lazítsa meg a tartókarokat. FIGYELEM: SOHA NE ERŐLTESSE A KAROKAT!!!
Amennyiben nagyobb ellenállást érez, bizonyosodjon meg arról, hogy minden kar szabadon mozog,
nem akadályozza semmi a mozgásukat, óvatosan segítse kézzel a karok mozgását.
3. Forgassa el a beállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba és a csúszókocsit
csúsztassa felfelé körülbelül az oszlop feléig. Rögzítse a csúszókocsit a beállító gomb óramutató
járásával megegyező irányú elforgatásával.
4. Illessze be a tekerőkart (kurblit) a „Nyitás/Csukás” („Open/Close”) nyílásba és tekerje a kart
óramutató járásával megegyező irányba, amíg a napernyő teljesen nyitott állapotba nem kerül.
5. Forgassa el az beállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba és a csúszókocsit
csúsztassa felfelé, amíg a napernyő teljesen vízszintes pozícióba nem kerül. Rögzítse a
csúszókocsit a beállító gomb óramutató járásával megegyező irányú elforgatásával.

A NAPERNYŐ DÖNTÉSE – JOBBRA VAGY BALRA
1. Forgassa el a beállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba és a csúszókocsit
csúsztassa lefelé körülbelül az oszlop feléig – amíg kényelmesen eléri a csúszókocsit. Rögzítse a
csúszókocsit a beállító gomb óramutató járásával megegyező irányú elforgatásával.
2. Illessze be a tekerőkart (kurblit) a „Jobb/Bal” („Right/Left”) nyílásba és tekerje a kart abba az
irányba, amelyikbe meg szeretné dönteni a napernyőt, addig, amíg el nem éri a kívánt szöget.
MEGJEGYZÉS: Kizárólag a MAX jelig (maximális dőlésszög) tekerje tovább a tekerőkart!
Amennyiben tovább forgatja azt, az a napernyő meghibásodását okozhatja!
3. Forgassa el a beállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba és a csúszókocsit
csúsztassa felfelé addig, amíg el nem éri a kívánt magasságot. Rögzítse a csúszókocsit a beállító
gomb óramutató járásával megegyező irányú elforgatásával.
MEGJEGYZÉS: Szeles időben ne használja napernyője döntés funkcióját. Kizárólag egyenes
állásban csukja össze napernyőjét – amennyiben bármely irányba döntve van, ne csukja
össze a napernyőt, mivel az a napernyő meghibásodását okozhatja.

A NAPERNYŐ DÖNTÉSE – ELŐRE VAGY HÁTRA
1. Forgassa el a beállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba és a csúszókocsit
csúsztassa lefelé, vagy felfelé, amíg el nem éri a kívánt dőlésszöget. Rögzítse a csúszókocsit a
beállító gomb óramutató járásával megegyező irányú elforgatásával.
MEGJEGYZÉS: Szeles időben ne használja napernyője döntés funkcióját.

360 FOKOS ELFORGATÁS
1. A napernyőnek 12 elforgatási pozíciója van. Húzza ki a biztonsági csapot és forgassa el az
oszlopot, amíg el nem éri az Ön által kívánt előre beállított pozíció egyikét. Ezek után helyezze
vissza a biztonsági csapot az oszlop biztonságos rögzítéséhez.
MEGJEGYZÉS: Szeles időben ne használja napernyője elforgatás funkcióját. Amennyiben
mégis így tesz, az a napernyője meghibásodását okozhatja.
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A NAPERNYŐ ÖSSZECSUKÁSA
1. Állítsa a napernyőt teljesen vízszintes pozícióba.
2. Illessze be a tekerőkart (kurblit) a „Nyitás/Csukás” („Open/Close”) nyílásba.
3. Forgassa el a beállító gombot óramutató járásával ellentétes irányba és tekerje a kart (kurblit)
ugyancsak óramutató járásával ellenkező irányba. A tekerőkar használatával a napernyő ponyvája
összecsukódik, ezzel egy időben a csúszókocsi leereszkedik az oszlopon.
MEGJEGYZÉS: Csak addig forgassa a tekerőkart (kurblit), amíg a napernyő össze nem csukódik.
Ne tekerje túl azt, mivel ezzel a napernyő meghibásodását okozhatja.
4. Forgassa el a beállító gombot óramutató járásával megegyező irányba a csúszókocsi
stabilizálásához.

A NAPERNYŐPONYVA HELYES ÖSSZEHAJTOGATÁSA
A 100 százalékban oldattal festett napernyőponyvája élettartamát könnyedén meghosszabbíthatja,
ha összecsukáskor az általunk a csomagoláskor és szállításkor alkalmazott ponyva hajtogatási
módszert sajátítja el. Ez a módszer nagyon hasonlatos az ejtőernyő összehajtogatási módszeréhez.
Különösen akkor fontos, hogy helyesen hajtogassa össze a napernyő ponyvát, ha előreláthatólag
hosszabb ideig nem fogja használni azt (pl.: hosszabb távollét esetén, vagy a téli időszakban).
Amennyiben minden összecsukáskor a lent részletezett hajtogatási módszert alkalmazza, az
szignifikánsan meghosszabbítja a napernyő várható élettartamát.
1. Ha a napernyő teljesen leeresztett állapotban van, álljon a napernyő szerkezete elé és kezdje el a
hajtogatást, kisimítást az oszloppal szemben található két ponyvarész kihúzásával.
2. Miután gondosan elegyengette a ponyvát, oldalanként váltakozva húzza ki a karok és bordák
közül a szomszédos ponyvarészeket és váltakozó oldalanként hajtogassa középre azokat.
3. Rögzítse biztonságosan a ponyvát a csomagban található hevederrel.
4. Amennyiben napernyője használaton kívül van, mindig védje azt a csomagban található
védőhuzat felhelyezésével.

KARBANTARTÁS

A JARDINICO NAPERNYŐK SZERKEZETÉNEK ÉS ALKATRÉSZEINEK KARBANTARTÁSA
1. Kerti locsolótömlője segítségével rendszeresen mossa le tiszta vízzel az oszlopot és a keretet.
Amennyiben tenger, vagy óceán partján került telepítésre a só korrodáló hatása miatt tegye ezt meg
minél gyakrabban.
2. Rendszeresen ellenőrizze a telepítéshez szükséges csatlakozók, a napernyő vásznát kifeszítő
bordák és a tartókarok épségét – amennyiben szükséges húzza meg ezek csavarjait.
3. Tengerparti és beltéri használat esetén: amennyiben Jardinico napernyőjét beltéren, vagy
tengerparton használja, cégünk a váz és a szerkezet enyhén szappanos vízzel, heti (maximum
kétheti) rendszerességgel történő lemosását ajánlja, mivel a levegőben található anyagok (só, klór,
stb) a porszórt felületekre rakódva károsíthatják azokat.

A JARDINICO NAPERNYŐPONYVÁK KARBANTARTÁSA
1. Azonnal itassa fel vagy törölje le a ponyvára kerülő szennyeződéseket. Ezek azonnali letörléséhez
használjon egy puha, tiszta törlőruhát.
2. A napernyőponyva általános karbantartása: egy puha sörtéjű kefével tisztítsa meg a ponyva
felületét a rárakódott portól és egyéb száraz szennyeződésektől. Ezek után öblítse le a fellazított
szennyeződéseket tiszta, langyos vízzel (használhatja ehhez kerti locsolótömlőjét is). A fenti
karbantartást végezze rendszeresen, hogy megakadályozza a szennyeződések a ponyva anyagába
való beleszáradását, beleivódását. Hagyja szabad levegőn megszáradni a ponyva szövetét, mielőtt
becsukná a napernyőt.
3. Amennyiben alaposabb tisztítást igényel napernyője, készítsen enyhén szappanos,
mosogatószeres vizet (max 2% szappantartalommal), majd egy puha szivacs segítségével vigye fel
az elegyet a ponyva felületére.
Végül bő vízzel öblítse le.
4. Ne használjon folttisztítót, oldószereket vagy maró hatású anyagokat.
6. Amennyiben napernyője használaton kívül van, mindig védje azt a csomagban található
védőhuzat felhelyezésével.
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ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
1. Ne hagyja Jardinico napernyőjét – súlytól és típustól függetlenül – nyitott állapotban felügyelet
nélkül. Szeles időben mindig csukja össze a napernyőt, vegye ki azt az alapból és tárolja
(amennyiben lehetséges beltéren) fektetett, vízszintes állapotban. Így minimalizálhatja a napernyő,
kültéri bútorok, egyéb berendezések, ingóságok és ingatlanok károsodásának kockázatát. A
napernyő maximális stabilitásának biztosítása érdekében, kérjük, tartsa be a telepítésre és
elhelyezésre vonatkozó utasításokat és mindig biztosítson megfelelő súlyú alapot Jardinico
napernyőjének.
A napernyőkhöz ajánlott minimálisan szükséges súlyú alapok listáját megtalálja honlapunkon
(www.jardinico-caractere.com). Kérjük, ügyeljen arra, hogy ez változhat az ön lakóhelyének egyedi
éghajlati és egyéb adottságainak függvényében.
2. MEGJEGYZÉS: A Jardinico napernyőkre vonatkozó garancia semmilyen esetben nem
terjed ki szél vagy bármilyen más időjárási körülmény által okozott károkra.
3. A Jardinico napernyők mindig és minden körülmények között legalább a minimálisan szükséges
súlyú alapokkal együtt kerülhetnek csak használatra. Kérjük, mindig ellenőrizze a rendelni kívánt,
önállóan álló (nem falhoz rögzített) termék számára szükséges alap minimális súlyát a termék
adatlapján.

GYÁRTÓI GARANCIA FELTÉTELEI

A Jardinico napernyőkre vonatkozó garancia semmilyen esetben nem terjed ki szél vagy bármilyen
más időjárási körülmény által okozott károkra, mint például, de nem kizárólagosan fagyás, szélvihar,
hófúvás, stb. Nem rendeltetésszerű használat által okozott károkra, illetve az általános használatból
eredő kopásra és elhasználódásra nem terjed ki jelen garancia hatálya.

FIGYELEM! tengerparti vagy beltéri használat esetén a levegőben oldott állapotban található
anyagok (pl.: só, klór, stb) megtelepedhetnek a porszórt felületeken és kimarhatják, elszínezhetik,
károsíthatják azt. Ezek eltávolítását jelen használati útmutatóban foglaltak szerint végezze.
Amennyiben figyelmen kívül hagyja ezen utasításokat és a rendszeres karbantartási munkák
elmaradása miatt károsodik, elszíneződik vagy rozsdásodásnak indul a porszórt felület, az
érvényteleníti jelen korlátozott garanciát.
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