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SIGURANȚĂ
• Umbrelele de soare nesupravegheate nu pot fi lăsate deschise. Închideți
  umbrela și rafale în caz de vânt brusc. Nu lăsați umbrela să se bată în vânt,
  deoarece acest lucru poate deteriora materialul. Orice daună astfel cauzată
  nu este acoperită de garanție.
• În timpul deschiderii umbrelei asigurați-vă ca persoanele și obiectele sunt
  la destulă distanță așa încât să nu vină în contact cu umbrela, în caz contrar
  acest lucru poate duce la răniri sau pagube materiale. 
• Ancorarea trebuie să fie corespunzătoare dimensiunii umbrelei de soare.
• Umbrelele se folosesc doar ca protecție împotriva soarelui.

FOLOSIRE
• Înlăturați banda și trageți ușor materialul dintre arcuri pentru a-l elibera.
• Glisați mânerul în sus și deschideți umbrela de soare folosind mânerul.
  Rotiți mânerul în direcția indicată fără a-l forța. Dacă umbrela de soare nu
  se deschide, trebuie să trageți ușor arcurile.
• Înainte de a mișca mânerul în sus sau în jos, întotdeauna așezați capacul
  în poziție orizontală.
• Asigurați-vă că umbela este complet deschisă și întinsă în timpul utilizării.
• După închiderea umbrelei, trageți pe rând toate secțiunile de material
  dintre arcuri. Rulați secțiunile de material unul peste celălalt și folosiți banda
  pentru a le prinde de pol. 
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ÎNTREȚINERE
• Verificați șuruburile lunar și strângeți-le dacă este necesar.
• Lăsați umbrela să se usuce complet în poziție deschisă. În cazul în care
  sunteți nevoiți să închideți o umbrelă umedă, deschideți cât de curând posibil
  și lăsați să se usuce.
• Când nu folosiți umbrela, acoperiți-l întotdeauna cu husă de protecție pentru
  a preveni deteriorarea materialelor. Acoperiți umbrelele doar când acestea
  sunt uscate.
• Depozitați umbrela într-o încăpere uscată când nu-l folosiți pentru o perioadă
  mai îndelungată.
• Dacă este necesar, curățați umbrela cu apă călduță, detergent blând și cu
  un burete moale. Dacă doriți, puteți impregna umbrela cu un spray. Folosiți o
  perie moale pentru a înlătura praful.
• Folosiți o lavetă umedă pentru a șterge urmele de alunecare de pe profilele
  de aluminiu.
• Păstrați aceste instrucțiuni pentru referință ulterioară.

ÎNTREBUINȚARE 
• Umbrelele de soare Platinum® sunt destinate numai uzului privat, necomercial.
  Defectele cauzate de nerespectarea sfatului nostru, utilizarea necorespunzătoare
  sau lipsa întreținerii nu sunt acoperite de garanție. 
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