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UMBROSA – KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 

 

HOGYAN GONDOSKODJON UMBROSA NAPERNYŐJÉRŐL? 

Jelen használati útmutatóban találja Umbrosa napernyője karbantartásával és tisztításával kapcsolatos legfőbb 

tudnivalókat. Kérjük, figyelmesen olvassa el és maradéktalanul tartsa be jelen használati útmutatóban foglaltakat, 

hogy hosszú éveken keresztül gondtalanul élvezhesse Umbrosa napernyője szépségét és az általa adott hűs árnyékot.  

TIPPEK MINDENNAPI HASZNÁLATHOZ 

1. Mindig ügyeljen arra, hogy tiszta kézzel nyúljon a napernyőhöz. 

2. A napernyő kinyitása előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a napernyő teljes kinyitását nem 

akadályozza semmilyen tárgy. Ügyeljen arra, hogy a ponyvát merevítő bordák kinyitáskor ne ütközzenek 

semmibe, mivel az a napernyő károsodását okozhatja. 

3. A védőhuzatot kizárólag teljesen száraz ponyvájú napernyőre helyezze fel, mivel a nyirkos, nedves felületen 

könnyebben megindulhat a penészedés. Minden más esetben használja a védőhuzatot, melyet rögzítsen 

biztonságosan a csomagban található hevederrel.  

4. Soha ne hagyja felügyelet nélkül napernyőjét! 

5. Ügyeljen arra, hogy ne tudjon felgyűlni a víz a napernyő merevítő bordái között. Esőben enyhén döntse meg 

a napernyőt, hogy a víz le tudjon folyni a ponyva felületéről. 

6. A téli hónapok alatt tárolja Umbrosa napernyőjét tiszta, száraz helyen. 
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Anyag Megnevezés Tulajdonságok Karbantartás 
gyakorisága 

Karbantartás, tisztítás 

 

Üvegszálas rudak  
Téli leszerelés illetve 
tavaszi felállítás előtt 

Csak akkor tisztítsa meg, ha szennyeződést 
észlel rajta. A tisztításhoz használjon 

nedves szivacsot és enyhén mosószeres 
vizet. Soha ne használjon súroló hatású 

tisztítószert vagy durva felületű szivacsot, 
mivel az megbonthatja az üvegszálas rúd 

felületét. 

 Csavarok  
Téli leszerelés illetve 
tavaszi felállítás előtt 

Ellenőrizzen minden látható csavart, mint 
például: 

● üvegszálas rudakat rögzítő csavarok 
● a forgó aljzat csavarjait 
● az oszlopot tartó csavarokat 

Ügyeljen arra, hogy soha ne húzza túl a 
csavarokat, csak addig húzza azokat, amíg 
ellenállást nem érez. Soha ne húzza vagy 

lazítsa meg a forgó alapot rögzítő 
csavarokat. 

 

Solidum/Sunbrella 

Kizárólag a legjobb minőségű 
alapanyagokkal dolgozunk. Széleskörű 
kutatásaink és sok-sok év tapasztalata 
alapján bebizonyosodott számunkra, 

hogy az oldattal színezett akril fonalakból 
készült szövet a legalkalmasabb 

alapanyag Umbrosa napernyőponyváink 
számára. A már jól ismert Sunbrella 

szövetek mellett az Umbrosa, a 
Dicksonnal karöltve kifejlesztette saját 
napernyőszöveteit, melyekre kivételes 

garanciát vállalunk. Ezt a szövetet 
„Solidumnak” neveztük el. 

Kiömlött folyadékok - 
azonnal 

A kiömlött folyadékokat azonnal törölje fel 
egy konyhai papírtörlő használatával. A 
Sunbrella és Solidum szövetek víztaszító 

tulajdonságának köszönhetően a folyadék 
nem szívódik be az anyagba. 

Madárürülék - azonnal 

Egy puha sörtéjű kefével tisztítsa meg a 
darabos szennyeződésektől a felületet, 
majd vigyen fel enyhén szappanos vizet 
egy puha sörtéjű kefével és hagyja hatni 
pár percig. Ezek után bő vízzel öblítsen ki 
minden szappanmaradványt az anyagból 

és hagyja friss levegőn megszáradni. 

Általános karbantartás – 
3 havonta 

Öblítse le tiszta vízzel az anyagot, majd egy 
puha törlőrongy segítségével itassa fel a 

felesleges nedvességet. 
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Anyag Megnevezés Tulajdonságok Karbantartás 
gyakorisága 

Karbantartás, tisztítás 

 

316-os rozsdamentes acél 
- kefecsiszolt 

Ismert továbbá AISI 316, A4 acél illetve 
tengerészeti felhasználású acél néven is. 
Ez a jelenleg a piacon elérhető legjobb 

minőségű acél, mely nem csak a 
rozsdának képes ellenállni, de a klór (pl.: 
ivóvízben vagy medencék környezetében 

megtalálható klórszármazékok), savas 
eső és a só károsító hatásainak is. 

Mindemellett ennek az alapanyagnak is 
szüksége van rendszeres tisztításra és 

karbantartása a felületi rozsdásodás és 
korrózió elkerülése végett. 

Tengerparti elhelyezés 
mellett havonta, 

szárazföldi elhelyezés 
esetén 3 havonta 

Tisztítsa meg a rozsdamentes acél 
alkatrészeket kifejezetten rozsdamentes 

acél felületek tisztítására kifejlesztett 
termékkel. Kérjük, figyelmesen olvassa el 
és pontosan kövesse a rozsdamentes acél 

tisztító/ápoló termék csomagolásán 
található használati útmutatót. 

 

Festett felületek az alábbi 
alapanyagokon: 

● rozsdamentes acél 
alkatrészek 
● galvanizált acél 
alkatrészek 

Hegyes, éles tárgyak felsérthetik és 
károsíthatják a festett felületeket. A 

karcolásokat és apró kopásokat 
könnyedén eltávolíthatja festékjavító toll 
használatával, de ez a megoldás kizárólag 

elfedi a hibát, nem szűnteti meg. 

Téli leszerelés illetve 
tavaszi felállítás előtt 

Egy kefével távolítsa el a rászáradt 
szennyeződéseket, majd egy puha 

törlőruha segítségével vigyen fel enyhén 
szappanos elegyet a felületekre és 

távolítsa el a szennyeződéseket. Végül 
törölje szárazra egy puha ruhával. Soha ne 
használjon súroló hatású tisztítószert vagy 

durva felületű szivacsot, mivel az 
visszafordíthatatlanul károsíthatja a festett 
felületet és matt foltokat alakíthat ki rajta. 

Téli leszerelés illetve 
tavaszi felállítás előtt 

Javítások: rendeljen egy színben megfelelő 
festékjavító tollat. Egy kefével távolítsa el 
a rászáradt szennyeződéseket, majd egy 
puha törlőruha segítségével vigyen fel 

enyhén szappanos elegyet a felületekre és 
távolítsa el a szennyeződéseket. Végül 

törölje szárazra egy puha ruhával. 
Kizárólag a karcoláson és a sérült felületen 

használja a javítófestéket. Hagyja 
megszáradni a festéket. Ha nem biztos a 
javítófesték színében, először egy apró, 
nem látható területen próbálja ki azt. 
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Anyag Megnevezés Tulajdonságok Karbantartás 
gyakorisága 

Karbantartás, tisztítás 

 

Anódizált alumínium 

Az anódizálás a lehető legjobb védelem a 
rozsdásodás ellen. Rozsda nem képes 

kialakulni az anódizált alumínium 
felületeken. Az anódizált felület továbbá 

„öngyógyító” tulajdonságokkal bír: a 
karcolások idővel eltűnnek, összezáródik 

a felület a sérült területen. 

Téli leszerelés illetve 
tavaszi felállítás előtt 

Egy kefével távolítsa el a rászáradt 
szennyeződéseket, majd egy puha 

törlőruha segítségével vigyen fel enyhén 
szappanos elegyet a felületekre és 

távolítsa el a szennyeződéseket. Végül 
törölje szárazra egy puha ruhával. Soha ne 
használjon súroló hatású tisztítószert vagy 

durva felületű szivacsot, mivel az 
visszafordíthatatlanul károsíthatja az 
anódizált felületet és matt foltokat 

alakíthat ki rajta. 

 

Galvanizált acél 

A galvanizálás a lehető legtartósabb 
védelem a rozsdásodás ellen. A fémet 
folyékony cinkbe merítik, mely vékony 

réteget képez az acél felületén. 
Amennyiben a cink felület megsérül, az 

alatta található fém rozsdásodásnak 
indulhat. Mindemellett a karcolásokat és 
sérüléseket könnyedén eltűntethetjük (és 

így megakadályozhatjuk a fém 
rozsdásodását) cink festékkel, melyet 
bármelyik nagyobb barkács áruházban 

beszerezhetünk. 

Téli leszerelés illetve 
tavaszi felállítás előtt 

Egy kefével távolítsa el a rászáradt 
szennyeződéseket, majd egy puha 

törlőruha segítségével vigyen fel enyhén 
szappanos elegyet a felületekre és 

távolítsa el a szennyeződéseket. Végül 
törölje szárazra egy puha ruhával. 

 

Az oszlop belső része, 
mozgóalkatrészek belseje 

 1-3 havonta 

Távolítson el minden darabos 
szennyeződést és törmeléket az oszlop 

belsejéből egy kefe segítségével. Ezek után 
tisztítsa meg enyhén szappanos vízzel és 
egy puha törlőruhával. Egy tiszta ruhával 

törölje szárazra. 
NE használjon kenőanyagot vagy szilikon 
spay-t, kivéve azon alkatrészek esetében, 

amiket kifejezetten kiemelünk jelen 
használati útmutatóban. 

 


