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Instrukcja
 naciagu / sznura

 naprawy 

 
Instrukcja
sznura/naciągu dla

 
 ogrodowego parasola  

  wymianę opisuje naprawy 

Easy Sun PARASOL.

1.0 iodkrŚ  ciośnożstro

ajnstrukcI

 mi.jkoęr i ciśodpowiedzialno
 z czoneyłąw ąs ijinstrukc nieprzestrzegania

 z ełnikyw ySzkod .jęinstrukc ćtayprzecz starannie
 żynale ąnapraw Przed dziami.ęnarz miystosowan

 ęsi ugiwaniałpos bezpiecznego śćtnojęumie jąposiada
 reókt b,óos dla estj przeznaczona ynapraw 

Nie
 w.óelement ąni chytjęob zniszczenia bez

 liważmo dzieęb naprawa tajępod eż ,ęsi ejgwarantu 

pisanaO
 .yosob

 dwie przez wanaykonyw yćb powinna naprawa 

1.1 neżWa  symbole 
W  symbolami: alnymijspec nioneóżwyr ąs ejinformac neżwa ijinstrukc 

Spis  treści

Ten  .ńuszkodze unikania nieśodno wekówskaz lnychóog do ęsi odnosi symbol 
wkaóWskaz

Ten  napraw. nieśodno wekówskaz lnychóog do ęsi odnosi symbol 
wkaóWskaz

Ten  eniami.żobra lub wypadkiem eniażzagro nieśodno wkiówskaz oznacza symbol 

1.0 _____________
 
1

1.1 neżWa  symbole ______________   ___ 1
1.2 ______________ __ 2

2.0 ______________   _ 2
3.0    ___________________  2
4.0  ________________ 3

4.1  ________________ 3
4.2 jąćZd  parasola pokrowiec _________ __ 3
4.3 ąćUsun  ażstela ze gąnaci uszkodzony  4
4.4 ąćUsun  parasola żstela __________   __ 4
4.5 ąćUsun  ąkulow ęowicłg _____________ 5
4.6 ąćUsun  owicyłg cznikłą ___________    _ 5
4.7 ąćUsun  ękorbk __________________   _ 6
4.8 ąćUsun

  _____________________cegojąajnawi
 mechanizmu obudowy ępokryw 

6
4.9 ćWymontowa  linki benęb _____ _______ 6

5.0 ćWymieni  gąnaci/sznur ___   ______ 7
5.1 ćyżołW   jkulowe owicyłg do sznur _ ____  7
5.2

 _ ąkulow ęowicłg ćskompletowa i 
 ącąprowadz ęrur przez sznur ąćgnąPrzeci

 _____ 8
5.3

 ę_______owicłg ćzamontowai 
 ąlizgowś ęrur przez sznur ąćgnąPrzeci
_______ 9

5.4 ćZamontowa   parasola żstela ______ __ 10
5.5 ćyżołW

 _______________ ćzamocowa
 irneóg   gniazdo w sznur 

_______ 10
5.6 ćciśUmie  11 _______________linki benęb 
5.7  _____  ękorbk ___ćZamocowa _______ 11
5.8

 _cegojąajnawimechanizmu 
 obudowy ępokryw ćZamocowa

_________ 12
5.9   pokrowiec ąćgnąNaci __________ __ _ 12

6.0 ___ _ __________ _ 12

rodkiŚ  ciśnożostro

rodkiŚ  ciśnożostro
Zakres  dostawy

dziaęNarz
Przygotowanie

ejInformac  nelóog

ródbiO
 

 cowyńko

Uwaga!



tronaS  2 Stan: 06.2004Zastrzega  technicznych. ńulepsze powodu z zmian ciśliwożmo ęsi 

Instrukcja
 sznura/naciagu

 naprawy

• gąSznur/naci  

2. sakreZ0  wytados

3. ziaędarzN0

� t;ęrubokrŚ  mm 3,5 ostrza: śćSzeroko 
� t;ęrubokrŚ  mm 7 ostrza: śćSzeroko 

� tęrubokrŚ   2 nr yakowyżkrz 
� tęrubokrŚ  3 nr yakowyżkrz 

� Klucz

 
Rozmiar
 

 mm 6,5 (SW): klucza 
  ;ynasadow

�
Klucz
rozmiar
 

  mm 4 (SW): klucza 
  yimbusow

� otekłM  ygumow

� otekłM

� Wiertarka

� ołWiert

 
 mm 8 ø metalu; 

  do 

� ak;jrzebiP mm
 

  4,5 ø 

� Klucz  rur do

� Drabina

aga:Uw  zczeniaselzak wotńsieczepezbieN !
We  zakleszczenia. stwońieczepniebez ejistnie arasolap ażstela rzegubachp stkichywsz 
• ęroszP  .yracp odczasp scajmie te na ęuwag ćciózwr 

:agawU   u!dkawyp ykozRy 
• ęDrabin

 upadku. ąciśliwożmo przed osoby jdrugie jęasekurac
 ćzapewni i użołpod stabilnym na czniełąwy ćstawia yżnale 

:agawU   !ńeżraob ykozRy 
 tem.ęrubokrś ęsi zranienia ryzyko znaczne ejIstnie

• ęProsz  ta.ęrubokrś uwaniałwk kierunku od daleka z ałcia cięścz ćtrzyma 

Uwaga:   !ńeżobra Ryzyko 
ęProsz•

 dziami.ęnarz stosowanymi
 ęsi ugiwaniałpos  bezpiecznego śćtnojęumie stwońPa

 jąposiada gdy wtedy, tylko naprawy ćwykonywa 

1. rodkiŚ2

Nity
NIE
Konieczne
 

 mm). 5 (ø ednostronnej nity trzy ąs 
 dostawy. zakresie w zawarte ąs 

 modelach rychóniekt w wykorzystywane ednostronnej 

 ciśnożostro

wkaóWskaz
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ajInstrukc
 naciagu/sznura

 naprawy

➭

 pokrowca. mocowania dolnego
 rubyś wszystkie akowegożkrzy taęrubokrś

 ąpomoc za ąćusun i parasol 

ćOtworzy➭

 a.żstela ze ółd na
 pokrowiec jąćzd i pokrowca mocowania

 rnegoóg ęmśta i yskawicznyłb
 zamek na cieęzamkni 

ąćZamkn

4. niewagotoyrzP0

4. Zdjąć2  lasoarpa iecwrokop 

� yćtworzO  .yowłop .ko do arasolp

�

 .ystron jtrzneęwewn
 od ąćipod arasolap użstela

 yrzp rowcakop pyrzeiekstyszW

maśaT  cająaykzam

kameZ  yawicznksłyb

Górne  pokrowca mocowanie 

neloD  acwrokop niewaocom 

rubaŚ
 cająmocu

rowieckoP
 arasolap

Mocowanie
 parasola

 pokrowca 

okrowiecP
 ażstela ze

 ółd na ąćgnąciś 

ejInformac4.1
Do

 osoby. jdrugie pomoc
 sobie ćzapewni i drabiny ćyżu yżnale naprawy jopisane 

 u!dkawyp ykozRy:agawU  
ęDrabin•

stabilnym
ćzapewni jdrugie

 
 upadku ąciśliwożmo przed osoby

  jęasekurac 
   i użołpod  na czniełąwy

 ćstawia yżnale 

 lneóog

telażS

 słonecznego
 parasola

eliżJe

przed

 
 itp.) wódywan resztki (karton, adziełpodk

 odpowiednim na ćyżołpo yżnale parasol
 uszkodzeniem  ochrony elemC u.żołpod

na  ćyżołpo yżnale naprawy do parasol liwe,żmo
 estj niedrabiny  ustawienie bezpieczne 

wkaóWskaz

zepR
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ajInstrukc
 naciagu/sznura

 naprawy

4.4 ąćUsun  parasola żstela 
ćcięOdkr➭

 akowego.żkrzy taęrubokrś
 ąpomoc za ażstela gniazdem rnymóg

 i ąochronn ąadkłnak dzyępomi cejąmocu
 rubyś boczne ąćusun i 

rneóG  gniazdo 

2 ąćgnąociP.

ąćsunU3.

rubyŚ  cejąmocu

 ąochronn
 ęadkłnak

 ółd
 na żstela

Rura
 caąprowadz

1. ćcięodkr 

enieżołPo
 cychjąmocu

 rubś 

Gniazdo
 a.żstela dzieźgnie dolnym

 w ęsi ejdujzna guąnaci do sznura 

ajPozyc

 sznura
     gniazda

 

ćałRozsup➭
 gniazda. z sznur ąćgnąwyci
 lub sznura łzeęw 

Gniazdo➭
 a.żstela

 gniazda z ółd na ąćgnąwyci 

1.  gąnaci yuszkodzon ąćgnąciWy 

 !ńeżraobykozRy   
ejIstnie

 ta.ęrubokrś uwaniałwk
 kierunku od daleka z ałcia cięścz

 ćtrzyma ęProsz tem.ęrubokrś
 zranienia ryzyko znaczne 

Uwaga:

4.3 ąćUsun  ażstela ze gąnaci uszkodzony 

ąćUsun➭

 ta.ęrubokrś
 ąpomoc za sznura gniazda ępokryw
 ażstela dzieźgnie dolnym w 

Sznur/  gąnaci

gą
Sznur/
naci  

Gniazdo
 sznura gniazdem

 z 

Deckel

ąćgnąciŚ➭
 owicy.łg z ółd na ącąprowadz

 ąrur z żstela kompletny 

ąćUsun➭
.jceąprowadz       

 rury z ąochronn ęadkłnak 

 obrażeń Ryzyko Uwaga: !
rubyŚ

yłca

Podczas 
 .jkulowe

 owicyłg na parasola żstela 
 jąpodtrzymu cejąmocu 

•

 .żstela
 ćpodtrzymywa powinna osoba druga

 cychjąmocu rubś caniaęodkr 

Do

 itp.). wódywan
 resztki (karton, adziełpodk odpowiednim na ćyżołpo yżnale parasol uszkodzeniem

 przed ochrony elemC podstawy. z parasol jąćzd yżnale naprawy jdalsze 
wkaóWskaz

2. 
 sznura

 gniazda suwanieUGniazdo  sznura
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ajInstrukc
 naciagu/sznura

 naprawy

4. ąćUsun5  ąkulow ęowicłg 
ćcięOdkr➭

 .ęśćcz ąrnóg ąćusun i tuęrubokrś
 ąpomoc za jkulowe owicyłg cięścz

 jrneóg ącjąmocu ęrubś 
rubaŚ  cająmocu

1 ćcięodkr.

2. ąćusun 

ąćUsun➭
 .jkulowe owicyłg cięścz jdolne z

 hamulcowe klocki i ęwigniźd 

ąćgnąWyci➭
 cznika.łą z

 jkulowe owicyłg ęśćcz ądoln 

ąćUsun➭  cznika.łą z zwrotny ekłwa 

4.6 ąćUsun  owicyłg cznikłą 

ąćUsun➭
 cznika.łą ce)jąmocu rubyś(

 cejąmocu nity trzy wszystkie 

wkióWskaz  wónit usuwania ceądotycz 
1. wkiłóG 

 mm. 8 emłwiert
 ćrozwierci nieżostro wónit 

Trzpienie2.
  akiem.jprzebi trząwewn

 do ćprzebi wónit 

ćWybi➭

 otkiem.łm
 gumowym uderzenia i obrotowe ruchy
 poprzez jlizgoweś rury z cznikłą 

yżNale

 adek!łprzek odpowiednich
 ąpomoc za uszkodzeniem

 przed rur do klucza obszarze
 w cznikłą ćchroni 

wkaóWskaz

ąćsunU  hamulec 

Dolna

 jkulowe
 owicyłg

 ęśćcz

wigniaDź
 hamulcowa

Klocek
 hamulcowy

Dolna

 jkulowe
 owicyłg

 ęśćcz

ąćgnąciyw

3.

 ąćgnąciyw
...i

ąćusun

ekłWa  zwrotny

1.
 wónit wkiłóg

 ćozwierciR

2.

 
 akiem.jprzebi

 trząwewn
 do ćprzebi

 wónit
 rzpienieT

 cznik...łą
 ćcióbrO

rnaóG
 jkulowe owicyłg

 ęśćcz

cznikŁą
 ąrur z jkulowe

 owicyłg

W
 nitami. lub rubamiś estj mocowany

 cznikłą parasola modelu od ciśnożzale 
awkóWskaz
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ajInstrukc
 naciagu/sznura

 naprawy

Mocno

 korbowy. łwa w klockiem
 drewnianym lub otkiemłm gumowym

 uderzenia lekkie przez ćporuszy
 nażmo pokrywy ceątkwi 

awkóWskaz

4. ćWymontowa9  linki benęb 

ąćUsun➭  .jlizgoweś rury z gąnaci uszkodzony 

ąćgnąciWy  sznur 

benęB  sznura

ćcięodkr

Klamra  sznura

4. ąćUsun8
cegojąajnawi          

   mechanizmu obudowy ępokryw 

ćcięOdkr➭
 akowego.żkrzy taęrubokrś ąpomoc

 za ępokryw cejąmocu rubyś 

ąćgnąWyci➭  obudowy. z ępokryw 
ćcięodkr

Pokrywa
 obudowy

jąćZd
 ęwypokr

łWa  korbowy

ćzaąRozwi➭  .ęlink ąćusun i linki łzeęw 
ćcięodkr

W  i:jwers od ciśnożzale 

4. ąćUsun7  ękorbk 
ęćOdkr➭

 mm). 4 (SW imbusowego
 klucza ąpomoc za ęrubś 

ąćgnąWyci➭
 cego.jąmocu

 otworu z ękorbk 

Korbka

ąćusun

ćcięodkr

lub:

benęB  sznura

Klucz
 mm) 4 (SW

 imbusowy

ąćgnąWyci➭  obudowy. z linki benęb 

ąćgnąWyci➭  obudowy. z bnaęb śo 

ćOtworzy➭

 zacisku.
 z ęlink ąćgnąwyci i cychjąmocu rubś

 cenieęodkr poprzez linki zacisk 

benęB  sznura
śO  bnaęb

ąćgnąciWy
 sznura benęb

ąćgnąciWy
 bnaęb śo
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ajInstrukc
 naciagu/sznura

 naprawy

awigniDź
 ahamulcow

Dolna
 jkulowe owicyłg

 ęśćcz

Obrotowy  czop

rnaóG
 jkulowe owicyłg

 ęśćcz

awigniDź
 hamulcowa

inkaL

ćciędokr
rubaŚ  cająmocu

Dolna
 jkulowe owicyłg

 ęśćcz

ćyżołNa➭  owicy.łg ęśćcz ąrnóg 

yżNale  :ęuwag ąlnószczeg ćciózwr 
• aby

 otwory. ciweśałw o ęsi yłbiaęzaz
 cięścz jrneóg cyąprowadz czop

 i jhamulcowe wigniźd obrotowy czop 

aby•
 owicy.łg w

 ęsi łporusza swobodnie sznur 

ćcięWkr➭
 .ćciędokr ją i cięścz

 jrneóg ącjąmocu ęrubś 

ćciśUmie➭
we

 
 ci.ęścz jdolne )•( otworze

 ciwymśałw  czopem obrotowym
 z ąhamulcow ęwigniźd 

ćyżołPrze➭  cznik.łą przez sznur 

ćyżołW➭

 zwrotnego. kałwa cyąprowadz
 rowek w sznur tym przy ćwprowadzi

 i cznikałą do zwrotny ekłwa 

ćyżołW➭

 zwrotnego. kałwa cyąprowadz
 rowek w sznur tym przy ćwprowadzi

 i cznikałą do zwrotny ekłwa 

yżNale  :ęuwag ąlnószczeg ćciózwr 
aby•

aby  
 czniku.łą w temąk pod

 ęsi łdowajzna nie zwrotny ekłwa 

•

 zwrotnego.
 kałwa prowadnicy w adniełdok
 umieszczony łzosta sznur 

Dolna
 jkulowe owicyłg

 ęśćcz

ekłWa  zwrotny

cznikŁą
 ąrur z jkulowe

 owicyłg żyćołw
 sznur ąćwsun

 i 

ćzamontowa
 ęlink ąćwsun
 i 

ćciśumie

Klocek  hamulcowy

Dolna
 jkulowe

 owicyłg ęśćcz

�

n

żyćoWł

 ego.wocamulh kacklo iuęciwyc w sznur
 ćiścumie myt yprz a wyocamulh ekcklo

 ęśćzc ądoln ąanwzamonto tak w 

5. ćieniWym0  gąiacn/nurzs 

5.1 żyćoWł  jewkulo cyiwołg do nurzs 
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 naciagu/sznura
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Otwory  cejąmocu

Rura  caąprowadz

Klin  cyjąhamu

awigniDź
 hamulcowa

owicałG  kulowa

ąćNasun➭

 cymi.jąmocu otworami tam umieszczonymi
 z ćwnaówyr i jkulowe owicyłg trzon

 na oporu do ża ącąprowadz ęrur 

adnełdok  
          na: ęuwag ąlnószczeg ćciózwr yżNale

•
 wobec    

   hamulcowego klocka enieżołpo 

ęswobod•
 .jceąprowadz

 rurze w sznura 

5.2  ąćgną

 ąkulow
 ęowicłg ćskompletowa i ącąprowadz

 ęrur przez sznurPrzeci

ajTule  cającentru

Rura  caąprowadz

Klin  cyjąhamu

ekłWa
 cyjąpodpiera

zczegółS  
Klin

1:

ółSzczeg

 cającentru
 ajTule

 2: 

 cyjąhamu

Klin
 cyjąhamu

Rura
 cająhamu

ajTule  cającentru

ąćWsun➭  .ącąprowadz ęrur w ącjąhamu ęrur 

yżNale

•

•

 
 2). ółszczeg   

         (zob. jceąprowadz rury jcejącentru   
      tulei rowki o ęsi yłbiaęzazjcejąhamu     
      rury cięścz jdolne w prowadnice aby  

 1). ółszczeg (zob. cymjąhamu kliniew    
 ęsi łdowajzna cyjąpodtrzymu ekłwa aby  

 
 :ęuwag ąlnószczeg ćciózwr 

jąćWy➭  u.żstela ze ącąprowadz ęrur 

ąćgnąWyci➭

 
 

.jceąprowadz  
 yrur    z ącjąhamu ęrur 

ąćWsun➭
 .ącąprowadz ęrur przez ćyżołprze
 i jcejąhamu rury do sznur 

 caąprowadzRura

Rura
 cająhamu

Rura  cająhamu

Wyjąć  ącąprowadz ęrur 

żyćoWł
 sznur   
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Przed➭
 wychylnego. hamulca aniełdzia ćsprawdzi

 yżnale emżmonta dalszym 

•
ąćWcisn

 gniazdo. przez sznur 
•

ćyżołPrze Drücken

Hamulec

 
 .ćpochyli wcale ęsi ejda nie lub trudem

 z ęsi ejda owicałg eliżej a,łdzia 
 .ęowicłg

 ćpochyli ćbowaóspr i jceąprowadz rury
 jcejącentru tulei do gniazda czop 

Aby
 sznura. koniec swobodny ćzaązwi yżnale jceąprowadz

 rury z sznura ęsi ciuęzsuni zapobiec użmonta dalszym przy 

Przebieg  bny:ópr

wkaóWskaz

5.3 ąćgnąPrzeci
 ąkulow ęowicłg ćzamontowa i

 ąlizgowś ęrur przez sznur 

ąćgnąPrzeci➭
 cegojąajnawi mechanizmu obudowy do

 ża ąlizgowś ęrur przez sznur 

ąćWsun➭
 cymi.jąmocu otworami z ćwypoziomowa

 i jlizgoweś rury do cznikłą 

yżNale  na: ęuwag ąlnószczeg ćciózwr 
• adnełdok

ęrur
 

 cznikłą i ąlizgowś 
 wóotwor enieżołpo 

.

• ęswobod  .jizgoweśł rurze w sznura 

gąSznur/naci Obudowa

 cegojąajnawi
 mechanizmu

2.
 cznikłą

 ąćsunW
tworyO  montażowe

Rura  lizgowaś

Rura  caąprowadz

ąćwcisn

ćliynach

ajTule  cającentru

Gniazdo  sznura

1.
 sznur

 ąćsunW 

ćZanitowa➭  nitami. cznikłą Nit  mm 5 ø 
cznikŁą

 ąrur
 z jkulowe

 owicyłg

Nit
 mm

 5 ø
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5.5  ćyżoł  ćzamocowa i dolne gniazdo w sznurW

ćyżołW➭
 sznura

 gniazdo i dolne gniazdo w sznur 

Gniazdo➭
 dolne. gniazdo

 w ułdo od ąćwsun sznura 

ćzaąZawi➭
 sznura. gniazda

 do ąćwsun i sznura koniec 

ąćZamkn➭
 pokrywy.

 cieęniśwci przez gniazdo 

1. żyćoWł  sznur 

2. ąćsunW 

3. ćzaąZawi  sznura koniec 

 gniazdo

Pokrywa

Gniazdo  sznura

 gniazdo
Dolne

5.4 ćZmontowa  parasola żstela 
ćtaąRozpl➭

 sznura. gniazdo ąćusun
 i cyjązabezpiecza łzeęw 

ąćUsun➭

 .jceąprowadz
 rury boku z ąumieszczon jceąprowadz

 tulei ącjązabezpiecza ęrubś 

ćcięWkr➭

 j.ceąprowadz
 rury boku z ąumieszczon jceąprowadz

 tulei ącjązabezpiecza ęrubś 

ąćPrzesun➭

 .oporu
 do ża ącąprowadz ęrur na ażstela gniazdo

 rneóg i ąochronn ęadkłnak 

ćWypoziomowa➭

 jceąprowadz
 rurze w otworami z gniazda cejąmocu

 otwory boczne 

ćcięWkr➭
 akowego.żkrzy tuęrubokrś ąpomoc za

 gniazda cejąmocu rubyś ćciędokr i 

jęTule

 jcejązabezpiecza rubyś
 ceniemęwykr przed ącjąkle ąmśta
 ciemęwypadni przed ćzabezpieczy

 yżnale ącąprowadz 
wkaóWskaz

ąćsunU
 ącjązabezpiecza

 ęrubś

ajTule
 caąprowadz

rneóG
 gniazdo

 

2 ąćrzesunP.

ąćrzesunP1.

 ąochronn
 ęadkłnak

 żstela

ćciękrW3.
 cejąmocu

 yrubś 

4 ćciękrW.

Otwory
 cejąmocu

 ącjązabezpiecza
 ęrubś

Rura
 caąprowadz

rubaŚ
 cajązabezpiecza

adkałNak
 ochronna

Podczas

 ciu.ęprzesuni
 yłuleg nie otwory aby ,ćażuwa

 yżnale rubś caniaęwkr 
wkaóWskaz

Zbyt

 .jceąprowadz rury zniszczenia
 do prowadzi cychjąmocu

 rubś cenieędokr mocne 
wkaóWskaz
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ajInstrukc
 naciagu/sznura

 naprawy

a

ąćgnąWyci➭
 liwe.żmo to

 akj dalece, tak obudowy z sznur 
5. ćciśUmie6  sznura benęb 

benęB➭  obudowie. w ćciśumie 

ąćNawin➭
  lewo. w bnaęb

 obracanie przez sznura da ęsi ile 

Przy
 a.żstela ćyżołroz

 wolno nie ganiuąwyci 
wkaóWskaz

5. ćZamocowa7   ękorbk 
ćZamocowa➭

 ruby.ś ęstron w coneózwr ćby
 musi korbie w cieęWyci korbowego.
 ułwa otworze w ękorbk 

ćciśUmie➭

 cie.ęwyci w ałpasowa adniełdok
 rubaś aby ćzadba yżnale caniuędokr      Przy

  .ąćgnądoci i ęrubś 

Klucz  mm) 4 (SW imbusowy 

2. ćciędokr 

Korbka

cieęWyci

1. ćciśumie 

benęB  sznura

ąćsunW
 bnaęb

 śo

róOtw
 korbowego
 ułwa

śO  bnaęb

benęB  sznura

ćcióbrO
 benęb Obudowa

 cegojąajnawi
 mechanizmu

ąćsunW  sznur 

benęB  sznura

Klamra  sznura

ćciędokr
Sznur➭

 cychjąmocu
 rubś cenieędokr przez ęklamr ąćzamkn i

 klamry do strony jprawe z ćwprowadzi 

Sznur➭
edenj

 
 .ćzaązawi

 raz  i oczko w ąćwsun
 strony jprawe od raz edenj 

ajWers  sznur: na oczkiem z bnaęb 

ajWers  sznura: ąklamr z bnaęb 

Sznur➭
 (a). emłzę/wąklamr

 przedcm 1 ok. do ża ąćobci 

1  ćkonayw x 

łzeęW•
 oczka.

 jeżblijna akj ćciśumie 

ćzaązawi

benęB  sznura

wkaóWskaz

ąćWsun➭

 bna.ęb zabierak ponad ołgaęsi     
 osi cieęwyci aby to, na ęuwag ćciózwr 

    bnaęb śo 
yżNale     

Zbyt
 .jimbusowe rubyś zniszczenia do
 prowadzi canieędokr mocne 

awkóWskaz  
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ajInstrukc
 naciagu/sznura

 naprawy

eliżJe

 powrotem. z i tam ąkorbk
 poruszeniami lekkimi to ćpoprawi

 nażmo obudowy, do przylega
 nie eniużołna po pokrywa 

wkaóWskaz

5. ćyżołNa8
 cegojąajnawimechanizmu         

                     obudowy ępokryw 

Tak➭
 szczelina nimi dzyępomi ałby aby

 sznura, bnemęb z zabierak ćustawi 

ceńKo➭

 zabierakiem.
 a bnemęb dzyępomi ąszczelin ze ćustawi

 obudowy pokrywy hamulca ynyężspr 

ęPokryw➭  obudowie. w ćciśumie 

ćciśUmie➭  .ćciędokr i cejąmocu rubyś 

ynaężSpr
 hamulca

ąćsunW
 ęszczelin w ynężyspr

 ceńko 

ąćgnąNaci➭
 .żstela

 na ułdo od pokrowiec 

ąćZamkn➭
 pokrowca. mocowania rnegoóg

 yskawicznyłb zamek i ęmśta 

ćcięWkr➭
 pokrowca. mocowania

 dolnego rubyś wszystkie 

ćOtworzy➭
 u.żstela na pokrowca rzepy wszystkie

 ćzamocowa i owyłpo do parasol 

5. ąćgnąNaci9  pokrowiec 

benęB
 sznura

Zabierak

ćcięDokr

rubyŚ  cejąmocu

żStela

 onecznegołs
 parasola

rneóG  pokrowca mocowanie 

Dolne  pokrowca mocowanie 

maśTa  cajązamyka

Zamek
 yskawicznyłb

Pokrowiec
 parasola

rubaŚ
 cająmocu

Rzep

Mocowanie
 parasola

 pokrowca 

ąćgnąNaci  ułdo od pokrowiec 

Po

 ugi).łobs ijinstrukc ć(przestrzega
 aniałdzia owegołprawid temąk

 pod parasola ustawiania ejfunkc wszystkie
 ćsprawdzi yżnale naprawy czeniuńzako 

eliżJe

 5.6) i 4.8. rozdz. (zob.
 cegojąajnawi mechanizmu obudowie

 w sznur ąćnapi yżnale parasola,
 ćotworzy kowiciełca nażmo nie 

awkóWskaz

6. ródbiO0  cowyńko


