
INSTRUCȚIUNI PENTRU

UMBRELE DE

SOARE

Vă mulțumim că ați ales o umbrelă de la compania noastră, vă rugăm să citiți următoarele

instrucțiuni pentru a preveni deteriorarea umbrelei dumneavoastră.

INFORMAȚII PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI TRATAMENT

Vânt

Închideți umbrela și protejați-o împotriva deteriorării în caz de vânt
puternic. În caz de vânt puternic, vă recomandăm să strângeți
umbrela de soare. Deteriorările cauzate de condițiile meteorologice
nu sunt acoperite de garanție.

Poluare

Îndepărtați mai întâi părțile murdare și petele cu o perie moale sau
un burete. De asemenea, puteți folosi apă călduță și un săpun
delicat pentru a le îndepărta. Nu folosiți niciodată agenți de
curățare agresivi pentru curățare! După ce ați curățat petele,
deschideți (întindeți) umbrela și lăsați-o la umbră să se usuce.

Umezeală

Dacă umbrela de soare este udă, deschideți-o întotdeauna și
lăsați-o să se usuce la umbră pentru a preveni decolorarea
țesăturii.



Decolorare la soare

Dacă nu folosiți umbrela, vă rugăm să folosiți o husă opacă ca
protecție. ATENȚIE! Dacă înfășurați umbrela umedă, pot apărea
pete pe suport, care nu sunt acoperite de garanție. Prin urmare,
puneți întotdeauna în ambalaj doar o umbrelă uscată.

Husa de protecție transparentă furnizată protejează umbrela de
soare în timpul transportului și este utilizată pentru depozitare. Nu
este conceput pentru a proteja împotriva soarelui sau a umezelii.

Protecție UV

Culorile închise oferă, de obicei, mai multă protecție împotriva
razelor UV, la fel ca și țesăturile grele și solide, dar vă rugăm să
rețineți că produsele de protecție solară nu vă pot proteja pielea
de razele UV reflectate, așa că vă recomandăm să folosiți creme de
protecție.

GARANȚIE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ

● vă rugăm să verificați de două ori umbrela pentru a vă asigura că toate piesele sunt în

ordine, din acest motiv nu putem lua în considerare reclamațiile ulterioare

● daunele cauzate de un tratament nerezonabil sau brutal vor fi respinse

● deteriorarea produselor din cauza intemperiilor nu este acoperită de garanție

● verificați periodic umbrela de soare la începutul sezonului, în special articulațiile și piesele de

legătură, verificați la fiecare 2 luni pentru siguranță


