
Gebruiksvoorschriften Zonwering 
 
Onze zonneschermen voldoen aan de geldende veiligheidsbepalingen. Onjuist gebruik echter kan 
persoonlijk letsel of beschadiging van het zonnescherm tot gevolg hebben. 
 
Handbediening 
●  Steek de meegeleverde bedieningsstang in het bedieningsoog. 
●  Ga recht voor het scherm staan, trek de bedieningsstang enigszins naar u toe en draai het scherm 
open. 
●  Als de knikarmen geheel geopend zijn en het doek nog strak staat, is het scherm juist geopend. 
Indien het doek slap staat, draai de slingerstang in tegengestelde richting tot het doek strak staat. 
●  Om het zonnescherm te sluiten draait men de slingerstang in tegengestelde richting totdat het 
scherm geheel gesloten is. 
Verwissel de draairichting niet. 
 
Bediening met elektromotor 
●  Door het draaien en vasthouden van de schakelaar (LINKS/RECHTS) bedient u het zonnescherm 
in de gewenste richting. Door het loslaten van de schakelaar stopt het zonnescherm. 
 
Bediening van het zonnescherm 
●  Houd personen weg bij het bewegende scherm en houd zichtverbinding tijdens het besturen. 
Voorkom dat kinderen met de schakelaar spelen.  
●  Let erop dat bij het in- of uitlopen van het zonnescherm geen obstakels het vrij lopen van de 
voorlijst, de knikarmen en het doek verhinderen. 
 
Foutieve bediening 
●  Duw de voorlijst, de knikarmen en het doek niet omhoog, dit kan het goed functioneren van het 
zonnescherm verhinderen of schade aan het zonnescherm veroorzaken. 
 
Oneigenlijk gebruik 
●  De voorlijst, de knikarmen en het doek niet met extra gewichten of andere voorwerpen belasten. 
 
Gebruik in de zomer 
●  Voor een optimaal gebruik van de zonwering adviseren wij u het zonnescherm tijdig uit te doen. Dit 
voorkomt vroegtijdige opwarming van uw woning.  
●  Indien, bij laagstaande zon, de zon hinderlijk onder het scherm door komt kan het zonnescherm 
worden voorzien van een volant. 
● Zonweringdoek is brandbaar. Plaats daarom geen barbecue, fakkels of andere open vuren bij het 
doek. 
●  Laat een geopend zonnescherm nooit onbeheerd achter, zorg dat tijdens uw afwezigheid het 
zonnescherm altijd gesloten is. 
 
Gebruik in de winter 
●  Voorkom grote krachten op het zonnescherm, bij regen-, hagel- of sneeuwbuien het zonnescherm 
nooit gebruiken. De extra belasting op het doek kan persoonlijk letsel of beschadiging van het 
zonnescherm tot gevolg hebben. 
●  Eventueel nat opgerolde doeken zo snel mogelijk weer uit doen om ze te laten drogen. 
 
Gebruik bij harde wind 
●  Sluit bij sterke wind of windvlagen direct het zonnescherm. 
Het zonnescherm is alleen gegarandeerd bij de opgegeven windklasse. 
●  Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel of beschadiging van het zonnescherm of de gevel tot gevolg 
hebben. 
 
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuiste montage, onjuiste afstelling 
van de bediening, van de elektromotoren of foutief gebruik van het zonnescherm. 
 
 


