ARMONIA parasol
Monterings- og betjeningsvejledning
Placering af nedstøbningsrøret udmåles præcist i forhold til bygninger, træer, lygtepæle, andre
parasoller m.v. Vær opmærksom på at der skal være 15-20 cm. afstand til andre parasoller eller lignende.
Nedstøbningsrøret placeres i vatter med overkanten 3-4 mm. under overkanten på belægningen.
Når låget, med godstykkelse på 3 mm. (dørkplade), monteres vil det flugte med belægningens
overkant.
Dimension på betonfundament (lxbxd) 50x50x60 cm
Der skal i bunden af nedstøbningsrøret være mulighed for at regnvand kan bortledes.
Undgå at der kommer beton i huller og gevind. Hold en afstand på 2-3 cm. fra fundamentets
overkant til nedstøbningsrørets flange.

Monteringsrør:
Rør Ø 42 mm,
højde: 360 mm,
Flange: 160x175 mm
Med hængsel
Varmgalvaniseret

Nedstøbningsrør:
Rør Ø 100 mm, højde: 410 mm,
Flange: 160x175 mm
Varmgalvaniseret

Låg:
3 mm dørkplade, aluminium
160x175 mm

Bolte samt pal (skal bores hul) til montering gennem mast/monteringsrør medfølger.

Placér nedstøbningsrøret med “vippe-retning”
VÆK fra forhindringer. Det vil gøre monteringen
af parasollen lettere, da parasollen så kan rejses i
monteringsrørets hængsel.
Parasollen har en højde på ca. 420 cm.

Fremføring af el:
Der føres seperat trækrør til hver parasol nedstøbningsrør. Det er ikke muligt at “sløjfe” kabler mellem flere parasoller. Ét kabel pr. parasol (typisk 5x2,5 kvt.)
Parasollen kan ikke leveres med fabriksmonteret el-installationer. Det er dog muligt at lave et CEE
stik på parasolmasten. ca. 50 cm oppe på masten. Dette kan herved med ekstern kabelføring forsyne varmelamper og lys i parasollen. PAS PÅ! .... ved anvendelse af varmelamper i parasoller er der
er risiko for at dugen kan brænde eller blive beskadiget.
Betjening af parasol:
Parasollen åbnes og lukkes med håndtag som presses op/ned, efter om parasollen lukkes eller åbnes. Parasolles teleskopsystem løfter toppen af parasollen når den lukkes.
VIGTIGT! Når parasollen lukkes skal hvert af de 8 dug segmenter trækkes ud - så de ikke kommer i
klemme mellem stiverne. Hvis det ikke gøres kan der være risiko for at stiverne “klipper” hul i dugen.
Vi anbefaler der anvendes strap når parasollen er lukket.

PLACERING AF PARASOLLER

 old afstand til bygH
ninger. HUSK at tjekke
højden i forhold til døre
og vinduer

Hold afstand til træer

Hold afstand til
lygtepæle, vejskilte
m.m.

Hold en afstand til andre
parasoller på 20 cm.

Vær opmærksom på:
• En parasol skal kunne bevæge sig, når de blæser.
• En specifik parasolstørrelse kan variere med nogle få centimeter.
Derfor er det vigtigt, at holde afstand.
• Vi anbefaler en afstand på 20 cm, så passer det også ved montering af tagrender mellem parasollerne.
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