
Montera Airhouse förlängningsribbor på parasollet
Fäll upp parasollet till hälften så att det hänger slappt. Placera en AH-ribba 
undertill på en parasollribba. Dra LÖST om ett buntband per fäste. Så löst att 
fästena är justerbara. Dra om siliconsnodden om knoppen så att AH-ribban 
låses i utskjutet läge. Fortsätt med alla ribbor. 

Knäpp fast nätet
Börja i ena änden av nätet. Lägg det ovanpå AH-ribban och dra upp under 
parasollet mellan AH-ribban och parasollribban. Knäpp om runt parasoll-
ribban. Skjut in yttre änden på AH-ribban i fickan på nätet. Fortsätt med 
alla 8 ribbor. Knäpp ihop nätet om sista ribban. 

Inpassning
När nätet är på plats ska du hissa parasollet till max. Det är nu du justerar 
placeringen av AH-ribborna så att nätet sitter spänt och fint. Skjut ut AH-
ribborna så långt det går. Placera fästena så långt ifrån varandra som möjligt 
för maximal support. När du är nöjd drar du om resten av buntbanden (2 per 
fäste) och drar åt alla riktigt hårt. En tång hjälper. Måttangivelserna på bilden 
är ungefärliga.  För estetikens skull - klipp av alla ändar på buntbanden!
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MARKFÖRANKRING. Lägg valfria tyngder i fickorna eller fäst i marken med tältpinnar. 

HÄNGA UPP NÄTET PÅ AH-RIBBORNA. Tag ur tyngder, lossa tältpinnar. Knyt igen öppningen. 
Rulla upp fållen och lägg den ytterst ovanpå ribban. Dra om snodden. Sista ribban kan behöva 
skjutas in något för att få upp sista biten. 

LITEN ÖPPNING. Ta tag i en sida av öppningen och häng upp den på ribban närmast. Fäst genom 
att dra snodden om AH-ribban. Praktiskt om man behöver lassa in godsaker.

STOR ÖPPNING. Knäpp upp öppningen helt och skjut in AH-ribban under parasolltaket. Fast med 
siliconssnodden. Rulla nätväggarna i sidled och fäst om närliggande AH-ribbor genom att dra om 
snoddarna.  

VID STARK VIND. Blåser det mycket rekommenderar vi att ni fäller ner parasollet med AH-ribborna 
i inskjutet läge. Lossa markförankringen. Nätet kan antingen plockas ner helt, eller sitta kvar och 
samlas ihop ovanpå bordet.

VINTERFÖRVARING. Skjut in alla AH-ribbor under parasolltaket och lås i inskjutet läge med 
siliconsnodden. Parasollet kan fällas ihop med Airhouse ribbor på plats. Alternativ 1: Ta ner nätet 
och förvara det för sig. Alternativ 2: Låt nätet sitta kvar och häng upp det under parasolltaket i 
Airhouse-ribborna med hjälp av snoddarna som sitter på nätets tak. Fäst snodden i AH-ribban.
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VARNING! Se upp med eld. Hantera 
levande ljus och cigaretter med försiktighet. 

TVÄTTRÅD. Tvätta kallt i maskin, eller spola 
av med trädgårdsslangen. 

OBS! Parasoller och parasollfötter kan 
variera i höjd. Därför kan höjden i vissa 
fall behöva justeras genom att korta av 
parasollpålen. 


