Reiniging en Onderhoud
Reiniging
● Om een lange levensduur van het product te garanderen dient het regelmatig (minimaal 2x per jaar)
te worden gereinigd.
● Verwijder losliggend vuil zoals bladeren, takjes ed.
● Reinig de oppervlakken alleen met een sponsdoekje, afwasmiddel en warm water
● Naspoelen met alleen water en droogwrijven met een zachte doek
Aluminium
● Aluminium oppervlakken kunnen verkleuren of aangetast worden als verontreinigingen langer
inwerken. Verwijder verontreinigingen daarom meteen.
● Gebruik geen:
- soda-, zuur-, of chloorhoudende reinigingsmiddelen
- schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder en vloeibaar schuurmiddel
- schurende sponsjes, zoals pannensponsjes of gebruikte sponsjes die nog schuurmiddel bevatten
- kalkoplossende reinigingsmiddelen
Doek
● Stoffen voor buitengebruik zijn niet geschikt om te wassen. De vervuiling door luchtverontreiniging
kan het beste worden verwijderd, met regelmatige tussenpozen, met een zachte borstel.
● Kleine vlekken zijn op de volgende wijze te verwijderen:
- handmatig met een in de handel gebruikelijk fijnwasmiddel, max. 30°C.
- daarna enige malen met veel schoon water naspoelen.
- dit net zolang herhalen totdat de stof schoon is, zorg dat er geen wasmiddelresten achterblijven.
● Voor een eventueel noodzakelijke herimpregnering alleen een in de handel gebruikelijk
impregneermiddel gebruiken, zodat een goede bescherming weer is aangebracht.

Onderhoud
● Bij een elektrisch bediend zonnescherm kan het nodig zijn dat de motor opnieuw afgesteld moet
worden als gevolg van de rek van het zonweringdoek.
Dit nastellen is uitgesloten van garantie en geen reden tot reclamatie.
● Spuit scharnierde delen minimaal 1 keer per jaar in met een geschikt smeermiddel. Dit zorgt voor
een soepele loop.
● Controleer het product regelmatig op zichtbare slijtage, beschadigingen of onbalans
Bij storing
● Probeer nooit de knikarmen zelf te repareren, deze staan onder hoge veerspanning.
● Probeer nooit zelf de motor of schakelaar te repareren, dit kan leiden tot blijvende schade.
● Gebruik het product pas weer nadat dit door een deskundige is gerepareerd.
Laat onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door erkende vakmensen uitvoeren.
Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden leveren grote risico’s op voor de gebruiker.
De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld

