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Introductie

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de balkonparasol van belavi. Hiermee heeft u een kwalitatief
hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet.
Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies
in acht te nemen.
Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens
u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies
die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven.
Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.
Balkonparasol
Model:
WK964-AC / WK964-TA
GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland
WKNF8624
www.wachsmuth-krogmann.com
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Overzicht / apparaatonderdelen
A
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Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen
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Opname
Dwarsstang
Opname met hendel
Schroef
Hoogteverstelschroef
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Staander
Klittenbandsluiting, 2 x
Frame, 2 x
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Parasol

Algemeen

UV

50+

Het product biedt een UV-bescherming
van 50+.

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren
V oor het in gebruik nemen van de
balkonparasol (hierna alleen product
genoemd) de gebruiksaanwijzing, vooral de
gebruiksinstructies en waarschuwingen,
lezen en opvolgen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het nalezen en geef
deze door aan de eventuele volgende eigenaar.
Het product mag alleen met het meegeleverde
toebehoren worden gebruikt en is ontworpen voor
privégebruik.

approx. 180 x 130 cm

De schermgrootte van het product is ca.
180 x 130 cm.

Light-fast

De lichtechtheid van het product ligt op
niveau 5.
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Polyester fabric

180 g/m²

Verklaring van symbolen

Lees de montage-instructies zorgvuldig,
vóór de montage van het product.

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in
deze gebruiksaanwijzing, op de balkonparasol of op de
verpakking gebruikt.
Base weight

 AARSCHUWING! Dit signaalsymbool /
W
-woord duidt op een gevaar met een
gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet
vermeden, de dood of ernstig letsel tot
gevolg kan hebben.
V OORZICHTIG! Dit signaalsymbool /
-woord duidt op een gevaar met een laag
risico, dat, indien niet vermeden, klein of
middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.


H et product maakt gebruik van een
polyesterdoek met een gewicht van
180 g/m².

min.

40 kg

D e optimale parasolvoet voor het product
heeft een gewicht van minimaal 40 kg en
een diameter van ca. 25 mm.
Zorg voor voldoende afstand tussen het
product en hindernissen.
Niet met geweld verstellen.

Bij wind het product demonteren.

INSTRUCTIE! Dit signaalwoord
waarschuwt voor mogelijke materiële
schade.
Verwijder de verpakking en het apparaat
op een milieuvriendelijke manier!
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Veiligheid
Bedoeld gebruik
De balkonparasol is niet bedoeld voor commercieel
gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Elk ander gebruik of wijziging van het
product is niet volgens het bedoeld gebruik en is altijd
verboden. De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door niet bedoeld gebruik of
bedieningsfouten.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!
Letsel- en verstikkingsgevaar!
Spelen kinderen met de verpakkingsfolie of
kleine onderdelen, kunnen ze zich hierin
verstrikken of ze inslikken en zo stikken.
• Laat kinderen niet met de folieverpakking
spelen. Kinderen kunnen er bij het spelen
in verstrikt raken en stikken.
• Tijdens het uitpakken en tijdens de
montage van het product kinderen uit de
buurt houden van het product en de
verpakkingsfolie.
• Laat kinderen niet met het product spelen,
het is geen kinderspeelgoed.
Letselgevaar!
Een ondeskundige omgang met het
product, evenals een gebrekkige montage
kan tot letsel leiden.
• Het product zorgvuldig samenbouwen en
deze montage-instructies opvolgen.
• Gebruik het product niet meer als
schroefverbindingen zijn losgeraakt of de
onderdeken van metaal of kunststof van
het product vervormingen, scheuren of
andere beschadigingen vertonen.
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• Kunststof en metaal reageren op
belastingen en temperatuurinvloeden,
doordat ze uitzetten en krimpen.
Controleer de schroefverbindingen
regelmatig en indien nodig natrekken.
Losse schroefverbindingen kunnen tot
letsel leiden.
• Laat kinderen niet met het product spelen.
Kinderen kunnen bekneld raken met
handen of voeten.
• Ga nooit aan het product hangen en trek u
er niet aan op.
• Het product kan uw huid beschermen
tegen directe UV-straling, maar niet tegen
reflecterende zonnestralen. Gebruik extra
zonnebrandmiddelen.
• Zorg bij de montage en bij het gebruik van
het product dat uw vingers niet bekneld
raken.
• Valt het product om, kan het letsel
veroorzaken. Gebruikt u het product niet,
laat het dan niet onbewaakt achter.
• Let bij het opstellen van het product op
een vlak en stabiel oppervlak.
• Geen wijzigingen aanbrengen aan het
product. Bijvoorbeeld geen extra stangen
aanlassen en geen elektrische apparaten
aanbrengen op het product en de
individuele onderdelen hiervan.

Gevaar voor schade!
Ondeskundige omgang met het product
kan het product beschadigen.
• Gebruik voor het reinigen geen
stoomreiniger. Het product kan anders
worden beschadigd.
• Gebruik het product niet meer als de
onderdelen van het product scheuren of
barsten hebben of vervormd zijn. Vervang
beschadigde componenten alleen door
geschikte originele reserveonderdelen.
• Gebruik een geschikte parasolvoet voor
het product. Houd hierbij rekening met de
gegevens van de fabrikant van de
parasolvoet.
• Demonteer het product bij opkomende
wind of onweer.
• Demonteer het product met regen of
sneeuw, zodat het wordt beschermd tegen
overmatige belastingen.
• Hang geen voorwerpen aan het product.
• Gebruik het product alleen met voldoende
ballast.
• Plaats het product nooit in de buurt van of
boven open vuur. Houd het product uit de
buurt van warmtebronnen.

Gebruik
Inhoud van verpakking controleren
INSTRUCTIE!

Gevaar voor schade!
Als u de verpakking onvoorzichtig opent
met een scherp mes of ander spits
voorwerp, kan het product snel worden
beschadigd.
• Open de verpakking heel voorzichtig.
• Haal het product uit de verpakking.
• Controleer of de levering compleet is (zie
afb. A op pagina 4).
• Controleer of het product en de losse
onderdelen onbeschadigd zijn. Gebruik
het product bij beschadiging niet. Neem
contact op met de fabrikant via het
serviceadres op de garantiekaart.

De eerste reiniging voor gebruik
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle
beschermfolies.
2. Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van
het product, zoals beschreven in het hoofdstuk
“Reiniging”.

Montage
I NSTRUCTIE!
Gevaar voor schade!
Ondeskundige omgang met het product
kan leiden tot beschadigingen aan het
product of materiële schade.
• Ga bij de montage van het product
zorgvuldig te werk en de montageinstructies opvolgen.
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Montagestappen
Monteer het product op basis van de volgende
instructies en afbeeldingen.

Product monteren
1. Parasol uitspreiden
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1. Leg de parasol 9 op een schone en vlakke
ondergrond.
2. Open de klittenbandsluitingen 7 .
3. De parasol afrollen, zodat deze volledig geopend vlak
op de vloer ligt. Controleer of het frame 8 naar
boven wijst.
4. Sluit de klittenbandsluitingen.
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2. Dwarsstang plaatsen (1/3)

2

1. Steek de opname 1 van de dwarsstang 2 in het
midden ter hoogte van de uitsparing aan een zijde
van het frame 8 . Deze moet hoorbaar vergrendelen.
2. Controleer of de dwarsstang goed vastzit.

1
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3. Dwarsstang plaatsen (2/3)
1. De opname met de hendel 3 openen.
2. Steek de opname met de hendel in het midden ter
hoogte van de uitsparing aan de tegenoverliggende
zijde van het frame 8 . Deze moet hoorbaar
vergrendelen.

3
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4. Dwarsstang plaatsen (3/3)
1. De opname met de hendel 3 sluiten, door het
omlaag drukken van de hendel. De parasol 9 wordt
nu gespannen.
2. Controleer of de dwarsstang 2 goed vastzit.

3
2
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Product instellen
1. Hoogte en draaihoek instellen
1. Plaats een geschikte parasolvoet (wordt niet
meegeleverd) op de gewenste positie.
2. Fixeer de staander 6 in de parasolvoet, zoals is
beschreven in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
van de parasolvoet.
3. Controleren op goed vastzitten.
4. Draai de hoogteverstelschroef 5 linksom in de
richting “+” los.
5. Pak de staander vast tussen hoogteverstelschroef en
schroef 4 en positioneer deze zoals u het wenst. U
kunt de hoogte instellen en door draaien de staander
ook instellen onder een andere hoek.
6. Fixeer de gewenste uitlijning, door de
hoogteverstelschroef rechtsom in de richting “-” vast
te draaien.
7. Controleren op goed vastzitten.

Z org bij het instellen van de hoogte dat de
staander 6 maximaal ca. 95 cm wordt
uitgetrokken, omdat het product anders
onstabiel is.
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2. Parasol horizontaal uitlijnen
1. Draai de schroef 4 linksom in de richting “+” los.
Zorg dat de vertanding loskomt.
2. Verschuif de dwarsstang 4 naar links of naar rechts.
Zorg dat deze binnen de beide markeringen ligt.
3. Fixeer de gewenste uitlijning, door de schroef
rechtsom in de richting “-” vast te draaien.
4. Controleren op goed vastzitten.

2

4
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3. Parasol kantelen

2

1. Draai de schroef 4 linksom in de richting “+” los.
Zorg dat de vertanding loskomt.
2. Draai de dwarsstang 2 naar voren of naar achter, tot
het product naar wens is uitgelijnd.
3. F ixeer de gewenste uitlijning, door de schroef
rechtsom in de richting “-” vast te draaien.
4. Controleren op goed vastzitten.

4. Parasol draaien
1. Draai de schroef 4 linksom in de richting “+” los.
Zorg dat de vertanding loskomt.
2. Draai de dwarsstang 2 omhoog of omlaag, tot het
product naar wens is uitgelijnd.
3. F ixeer de gewenste uitlijning, door de schroef
rechtsom in de richting “-” vast te draaien.
4. Controleren op goed vastzitten.
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Reiniging

Onderhoud

I NSTRUCTIE!
Gevaar voor schade!
Ondeskundige omgang met het product
kan het product beschadigen.
• Gebruik geen agressieve
reinigingsmiddelen, metalen of nylon
borstels en ook geen scherpe of metalen
reinigingsvoorwerpen zoals messen,
spatels en dergelijke. Deze kunnen het
oppervlak beschadigen.
• Het product niet in de vaatwasser doen.
Het product gaat daardoor kapot.

Controleer de schroefverbindingen regelmatig en indien
nodig natrekken. Losgeraakte schroefverbindingen
leiden tot onveiligheid en er bestaat letselgevaar.

Opbergen
Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat ze
worden opgeborgen.
• Het product altijd op een droge plek opbergen.

1. Gebruik bij hardnekkige verontreiniging een licht
bevochtigde doek en indien nodig een beetje mild
reinigingsmiddel.
2. Het product daarna met een pluisvrije doek afdrogen.
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Technische gegevens
Model:
Artikelnummer:
Materiaal (frame):
Afmetingen (parasol):
Hoogte (parasol):
Diameter (onderste staander):
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WK964-AC / WK964-TA
2003023
Staal met poedercoating
ca. 1,80 x 1,30 m
ca. 1,30 – 2,23 m
25 mm

Recycling
Verpakking recyclen
D e verpakking recyclen op basis van de
verschillende materialen. Papier en karton
bij het oud papier, folie bij het
kunststofafval.
Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk
herbruikbaar. Recycle de verpakking
milieuvriendelijk en lever de materalen
gescheiden in voor hergebruik. Recyclen via
een openbaar inzamelpunt.

Product recyclen
Recycle het product volgens de in uw land geldende
wetten en bepalingen.
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Service
KLANTENSERVICE

+31 (0) 541-570 216
support@tronex.nl

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

www.wachsmuth-krogmann.com
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