Parasol JM-Big Ben
Brugsanvisning

ADVARSEL
ukOrrekt anVenDelse aF Denne parasOl kan FØre tIl skaDe pÅ eJenDOm eller alVOrlIg persOnskaDe. lÆs Og FØlg Denne mOnterIngs- Og InstallatIOnsVeJleDnIng meget nØJe Og FØlg altID
neDenstÅenDe aDVarsler:
•

BetJen Ikke parasOllen I kraFtIg VInD!

•

Brug Ikke Og sØg Ikke ly unDer parasOllen VeD uVeJr!

•

Brug Ikke parasOllen tIl at sIDDe pÅ eller tIl at klatre I!

•

eFterlaD Ikke BØrn uDen Opsyn I nÆrHeDen aF parasOllen!

•

Brug kun parasOllen tIl Det tIlsIgteDe FOrmÅl!

•

Brug Ikke parasOllen uDen tIlHØrenDe parasOlFOD!

•

Der mÅ Ikke ÆnDres VeD Denne parasOl pÅ nOgen mÅDe!

HVIs man unDlaDer at FØlge mOnterIngs- Og InstallatIOnsVeJleDnIngen samt Ikke OVerHOlDer De angIVne aDVarsler, kan Det resultere I skaDe pÅ eJenDOm eller alVOrlIg persOnskaDe
samt BetyDe at garantIen ugylDIggØres!
aDVarsel: Dette prODukt InDeHOlDer kemIkalIer, Der aF Den CalIFOrnIske stat mIstÆnkes FOr at FOrÅrsage krÆFt, FØDselsDeFekter eller anDre reprODuktIVe skaDer!

Udpakning af parasollen
undersøg alle de modtagne kasser for eventuelle skader (åbne ender, udhulinger, ridser, flænger eller andre huller). Hvis der er tegn på skade, skal du straks kontakte Jyllands markisefabrik på mailadresse: adm@j-m.dk eller
på tlf. 86 22 75 00.
Brug en saks eller en hobbykniv til at klippe tape og plastbånd over. pas på ikke at beskadige parasollen i kassen.
BOrtskaF Ikke emBallage, FØr alle Dele er kOntrOlleret. Det er VIgtIgt Ikke at BeskaDIge pappet, Da Det BØr FOlDes Og OpBeVares mIDlertIDIgt, tIl alle Dele er nØJe unDersØgt Og VuDeret tIl at VÆre I perFekt stanD.

Flytning af parasollen
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Parasollen skal bæres af to personer. En person i hver ende. Hold parasollen med begge hænder. flyt aldrig parasollen ved at trække i beskyttelsesposen eller selve parasoldugen! Dette kan forårsage skader. Hold ligeledes heller
ikke fast i stiverne, når du bærer parasollen. De kan risikere at bøje.
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Opsætning af parasollen
gør den mobile parasolfod eller nedstøbningsfod klar som beskrevet i den tilhørende
manual og ﬁnd ligeledes det nødvendige værktøj frem til monteringen. Mobile parasolfødder til fliser, skal monteres med det angivne antal fliser, og parasolfødder til opfyldning af eksempelvis store sten, skal fyldes med den angivne vægt.
Fjern beskyttelsesposen inden montering, hvis du ikke har medkøbt en monteringsstang til at på- og afmontere den, når parasollen står oprejst.

Der skal af sikkerhedsmæssige
årsager være to personer til at
sætte parasollen op.

Monter det medfølgende topdæksel og den afsluttende knop øverst på parasollen.

Inden parasollen sættes op, skal du sørge for, at området under parasollen er fri for mennesker og genstande, der
kan blive beskadiget eller kan forårsage skade på parasollen.
Vær opmærksom på, at parasollen er meget høj og derfor kan være svær at holde i opretstående position. af
denne grund skal du holde solidt fast om parasollen, når du monterer den for at reducere risikoen for personskade.

start med at placere den midterste skrue på den mobile fod eller nedstøbiningsfod, så den stikker 10 mm ud.
placer herefter monteringsnøglen ved skruen (se billede) og rejs nu parasollen. Hold godt fast ved parasollen,
mens en anden person skruer den fast til foden med de ﬁre medfølgende skruer.
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Fjern nu forsigtigt den beskyttende plast på stiverne med en saks eller en hobbykniv, når parasollen er åben. pas
på ikke at beskadige dugen.
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Åbning af parasollen

Fjern beskyttelsesposen
og bindebåndet, hvis det
ikke allerede er gjort.

for at åbne parasollen, skal du sætte
drejehåndtaget ind i hullet på parasolstangen. Drej med uret.

parasollen åbner langsomt

fjern efterfølgende drejehåndtaget af sikkerhedsmæssige årsager
(f.eks. mod tyveri eller børn der leger i nærheden)

aDVarsel: HVIs Ikke parasOllen ÅBner let Og uBesVÆret, mÅ Den Ikke tVInges Op.
Benyt alDrIg en skruemaskIne tIl at ÅBne Og lukke parasOllen, Da Det ØDelÆgger spInDlet.
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Hvis parasollen ikke åbner med det samme, skal du lukke den igen. løsn stiverne og sørg for, at ingen af dem er
foldet indad. prøv igen at åbne parasollen. Hvis fejlen ikke kan lokaliceret og løses, bedes du kontakte Jyllands
markisefabrik på mail: adm@j-m.dk eller på tlf. 86 22 75 00. parasOllen mÅ alDrIg tVInges Op!

www.j-M.Dk • MøGElGårDSVEj 7 • Dk-8520 lyStruP • tlf.: +45 86 22 75 00 • aDM@j-M.Dk

sIDe 5

Lukning af parasollen

Sæt drejehåndtaget ind i hullet
på parasolstangen.

Drej mod uret for at lukke
parasollen.

parasollen lukker langsomt.

Inden parasollen lukkes helt, skal du
trække dugen ud mellem stiverne og
derefter folde dugen rundt om parasollen, så den ikke bliver beskadiget
af stiverne.

Bind nu dugen godt fast med det
medfølgende bindebånd, så den ikke
kan bevæge sig i vinden.

træk nu beskyttelsesposen
over parasollen. Der kan tilkøbes en monteringsstang til
at på- og afmontere beskyttelsesposen.

aDVarsel: Hvis dugen har mulighed for at bevæge sig under opbevaringen, vil de mange små bevægelser medføre et stort slid på dugen.
Med tiden kan det ødelægge og lave
små huller i dugen.
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Opbevaring af parasollen
1. Opbevaring af parasollen ude
Vi anbefaler, at man altid fæstner parasoldugen med det medfølgende bindebånd, så dugen ikke kan bevæge sig
i vinden. Hvis dugen har mulighed for at bevæge sig under opbevaringen, vil de mange små bevægelser medføre
et stort slid på dugen, og med tiden kan det ødelægge og ligefrem lave små huler i dugen. Dette er ikke dækket af
garantien. Inden beskyttelsesposen kan anvendes, skal man altid sikre sig, at parasollen er helt tør. Hvis parasoldugen lukkes i våd tilstand, kan der opstå skimmelsvamp og meldug.
Hvis du ikke bestilt og monteret parasollen med en nedstøbningsfod, skal du være opmærksom på, at selv en lukket parasol kan risikere at blæse omkuld ved meget kraftig vind. Sørg derfor for, at den mobile parasolfod er sikret
med tilstrækkelig vægt, eller opbevar parasollen liggende i et tørt rum.
2. Opbevaring inde
Opbevar parasollen et tørt og rent sted uden skadedyr. Både parasol og opbevaringspose skal være helt tøre for at
forhindre, at der dannes skimmelsvamp eller meldug.

Vedligeholdelse af parasoldugen
Nedfaldne blade og andet løv bør fjernes straks for at undgå pletter eller svampevækst på dugen.
Mikroorganismer (skimmel, bakterier, blågrønne alger, alger) kan udvikle sig, når fugt bliver indespærret sammen
med snavs og varme gennem en længere periode. Gennem de senere år er mange mikrocider, til trods for deres
gode effekt, blevet forbudt i de fleste lande i den vestlige del af Europa. Dette skyldes mikrocidernes giftighed, og
de er i stedet blevet erstattet af andre mindre forurenende mikroceller. Disse har andre egenskaber og generelt en
mere begrænset virkning.
Børst jævnligt snavs af dugen, når den er tør. Pletter kan evt. fjernes med vand og en blød børste. Man kan forsøge at fjerne mere vanskelige pletter med sulfovand og skylle efter med koldt vand.
Der bør ikke anvendes andre rengøringsmidler, da disse fjerner imprægneringen, så dugen ikke længere er smudsafvisende.
Vask kun i koldt vand. Vask ikke i lunkent eller varmt vand.! En akryldug kan krympe selv
ved lave temperaturer!

Vedligeholdelse af stellet
Vask alle overflader med vand og evt. et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt. Dele i rustfrit stål kan
lysne ved brug af pudsemiddel. Smør alle samlinger med olie eller silikonespray.
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Husk jævnligt at rengøre parasollen for snavs.
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Efterjustering af parsoldugen
akryldugen kan strække sig lidt over tid. Hvis din parasoldug ikke længere har den korrekte pasform, kan man
justere spændingen på dugen ved at trække teleskopenderne ud fra stiverne. Se følgende:

1. løsn og fjern skruen der holder teleskopenden fast.
2. træk nu teleskopenden så langt ud som muligt.
3. Bor et nyt hul med et 3,5 mm bor på teleskoprøret, hvor
skruen nu i stedet skal placeres.
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4. Fastgør skruen i det nye hul.
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Anvendelse af den teleskopiske monteringsstang

Sæt ringen fast til lynlåsen på
beskyttelsesposen.

Drej knappen mod uret for at
åbne op for instilingen af den
teleskopiske monteringsstang.

træk stangen ud til en passende
længe.

Spænd knappen fast igen ved at
dreje med uret.

placer monteringsstangen ind i
lommen på beskyttelsesposen.

Brug monteringsstangen til at
løfte beskyttelsesposen over
parasollen.

tag fat i ringen ved lynlåsen med
øjebolten på monteringsstangen.

træk lynlåsen ned.

aDVarsel!
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Brug ikke magt til at trække lynlåsen ned. Hvis lynlåsen er blokeret, skal du i stedet prøve at løsne den med små
lette bevægelser frem og tilbage. Hvis det ikke er muligt at løsne lynlåsen på denne måde, skal du i stedet tage
beskyttelsesposten ned igen og løse problemet manuelt.
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