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Opgelet! 

Lees handleiding voor de montage en het gebruik van het product. Bewaar de handleiding op 

een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 

Geachte klant, 

Gefeliciteerd met de aankoop van een zonnescherm uit de E6100-serie. Voor de veiligheid van uzelf en 

anderen, gelieve de volgende aanwijzingen en veiligheidsinstructies op te volgen. Voordat u begint met 

de montage en het gebruik van de voortent, gelieve vertrouwd te raken met dit product. Zorg ervoor dat 

onderdelen die opgesomd in onderstaande paklijsten staan, worden geleverd en intact zijn. Als u merkt 

dat er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, gelieve het zonnescherm dan niet te installeren, maar 

neem contact op met uw dealer. 

 
De belangrijkste technische parameters: 

1. Afmeting: 5mx3m 

2. Voedingsspanning:210~250VAC, 50/60Hz 

3. Frequentie: 230~300W (verschilt van het zonnescherm-model) 

4. 

Apparaten Veiligheid exponentieel 

scherm IP55 

Ontvanger en zender IP30 (indien binnenshuis geïnstalleerd) 

5. Zendfrequentie: 433.92MHz 

6. Batterijen van de zender: 12V Li, CR23A 

7. Te besturen gebied: 30 meter (zonder hindernissen) 

 
Paklijst 

Ongeacht welk type van de zonnescherm-serie E6100 u heeft gekocht, de volgende onderdelen dienen 

zich in het pakket te bevinden: 

 
 

STUKLIJST 
 

AFBEELDING 
 
Hoeveelheid 

 
Zonnescherm-eenheid 

 

 

 

 
1 

Beugel met zeskant 

bout en moer 

 

 

 

Anker met borgmoer, sluitring 

en borgring 
 

 

 
Afstandsbedieningsysteem 

 

 
1 

Motorregelaar 
 

 1 

Handleiding 

 

 
1 



3  

Schermbreedte 5m 

Beugels 3 pcs 

Anker 12 pcs 

 
 
 
 

 
1 Voorbalk 5 Afdekking zijkant 9 Rol 

2 Stoffen kap 6 Vouwarm 10 Motorkabel 

3 Beugel 7 Armschouder   

4 Bovenste afdekking 8 Onderste afdekking   

 

 Belangrijke veiligheidsinstructies!  

 
WAARSCHUWING – HET IS BELANGRIJK VOOR DE VEILIGHEID VAN PERSONEN OM DEZE INSTRUCTIES 

OP TE VOLGEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 

Uitleg symbolen 

 

Deze gevarendriehoek vraagt aandacht voor de gevaren die kunnen leiden tot de dood of tot 

ernstige verwondingen of die belangrijk zijn voor het functioneren van het zonnescherm. 

 

 
Dit teken staat voor belangrijke aantekeningen. 

 
Veiligheidsinstructies 

 

Technische kennis is vereist om het scherm te installeren. Monteer het scherm niet zelf 

indien: 

 U niet zeker weet of het scherm op de gewenste plek kan worden gemonteerd. 

 U de handleiding of delen hiervan niet begrijpt. 

 U niet de juiste middelen ter beschikking heeft. 

 U niet de nodige technische kennis bezit. 

 

 

Een minimum van drie gezonde volwassenen zijn nodig om om het scherm te verplaatsen 

en te installeren, omdat het product groot en zwaar is. Probeer niet om het scherm alleen te 

 
Beschrijving 
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 installeren. Als het scherm valt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen en schade! Neem 
contact op met een erkende monteur voor hulp. 

 Installeer het scherm niet als er sprake is van missende of beschadigde onderdelen. 

 
Sta niet toe dat kinderen in het werkgebied spelen tijdens de montage en aanpassingen. 

 Dit product is alleen geschikt voor montage in massief metselwerk of beton. 

 

 

Niemand mag het ontwerp en de structuur van de producten wijzigen zonder toestemming 

van fabricant of gemachtigde plaatsvervanger. 

 

 
Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn op het moment van de montage; anders kunt u het 

zonweringdoek en het frame vies maken. 

 
Het gebruik tijdens vorst kan het scherm beschadigen. 

 
Het gebruik tijdens sneeuw kan het scherm beschadigen. 

 

In geval van regen dient u het scherm omhoog te draaien als de hoek kleiner is dan 14°. 

 
Niemand mag klimmen op het zonnescherm; iets ophangen aan het scherm is verboden. 

 
De afdekking werd gebruikt om de verf te beschermen. Dit moet achteraf worden verwijderd. 

 Wanneer verlengd, zullen verschillende krachten, met inbegrip van wind en regen, een 

scherm beïnvloeden. Deze soms aanzienlijke krachten worden geabsorbeerd door het scherm 

en vervoerd naar de geassembleerde constructie via de montagebeugels. Onder extreme 

belastingen, kan overmatige aantrekkende kracht worden uitgeoefend op de ankerbouten. 

Controleer daarom, voordat u begint met de montage, het draagvermogen van de 

montageplaat en neem eventueel overeenkomstige maatregelen om een stabiele plaatsing 

van de beugels te garanderen. Als de montageplaat instabiel is, kunt u een specialist 

raadplegen in uw omgeving. 

 

 

De schermen dienen alleen als bescherming tegen de zon. Ze dienen niet te worden 

gebruikt tijdens periodes van sterke wind, regen, hagel of sneeuw. In geval van dergelijke 

omstandigheden, trek het zonnescherm dan onmiddellijk in. 
 

 Voorbereiding  

 
Verwijder het scherm voorzichtig uit de doos en verwijder de beschermers van piepschuim van het 

scherm. Verwijder de plastic zakken en plastic beschermers van het scherm en plaats het zonnescherm 

voorzichtig op zijn zij om te voorkomen dat deze beschadigd raakt door krassen of anderszins beschadigd 

of vervuild raakt tijdens de montage. Controleer het aantal onderdelen in de verpakking en op de paklijst, 

de kwaliteit en de beschikbaarheid van onderdelen, bij vragen, neem dan contact op met de leverancier. 

 

 

Let erop dat het verlengstuk er plotseling uit kan schieten tijdens het uitpakken. 

 

Nodige hulpmiddelen voor de montage: 

✓ Boormachine 

✓ Steenboor, 14 mm 

 
✓ Waterpas 

✓ Inbussleutel CR-V5mm en CR-V6mm 
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✓ Trapladder 

✓ Meetlint 

✓ Krijt of marker 

✓ Houten hamer 

 Montage  

 

 

Montage op betonnen muur of plafond 

De schermen dienen te worden geïnstalleerd op een minimale hoogte van 2,5 m op massief 

metselwerk of beton. Vraag specialisten om hulp als u het niet zeker weet. 

 
Zorg ervoor dat de wand/plafond vlak is, zodat de beugel stevig vastzitten. 

 WAARSCHUWING! Drie gezonde volwassenen zijn nodig om het scherm te verplaatsen en te 

installeren. 

 

 
Voor een veilige en vlotte installatie kunt u er van tevoren al over nadenken hoe het scherm aan 

de muur wenst te beveiligen. 

 
Stap 1: Kies de plaats van installatie 

Zorg ervoor dat u ook rekening houdt met deze valhoogte bij uw beslissing over waar u het scherm wilt 

installeren. De daling van de hoek kan nog steeds na montage worden gewijzigd. De ideale dalingshoek is 

echter reeds in de fabriek ingesteld en kan slechts minimaal veranderd worden. De geschatte totale daling 

van het scherm is afhankelijk van het type. Wij raden aan dat de voorbalk van het scherm een hoogte van 

ten minste 2,5 m heeft, wanneer deze volledig is uitgetrokken. In het geval dat u het zou willen monteren 

boven een balkondeur, moet u een ruimte van minstens 20 cm boven de deurpost vrijlaten, zodat er 

voldoende ruimte beschikbaar is boven het kozijn. De geschatte totale daling van het scherm wijkt af van de 

hoogte van het bovenste deel. 

 
Hoogte bovenstuk 2.5m～4m 4.5～6m 

A (Totale daling) 30cm 50cm 

 

 
 
 
 
 

Tekening 1: 

Zorg ervoor dat u ook rekening houdt met deze 

valhoogte bij uw beslissing over waar u het 

scherm wilt installeren. De voorbalk van het 

scherm dient tussen 2.5 en 4 m te liggen. 

 

 

 
Stap 2: Markeer boorgaten 

Na het kiezen van de positie van montage positie, kunt u met een marketing aangeven waar u de gaten 

dient te boren. Teken een horizontale lijn op de hoogte van de gewenste plaats. Gebruik een lang meetlint, 

een waterpas en krijt. We hebben reeds aangegeven waar en op welke breedte beugels moeten worden 

aangebracht. Meet de breedte tussen de beugels en kopieer deze lengte naar de lijn op de muur/plafond. 
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Markeer de corresponderende plaatsen op de muur met behulp van een marker door de gaten aan de 

onderzijde van de beugels. 

 

Tekening 2: 

Markeer met een krijtlijn waar 

u de gaten voor de beugels 

dient te boren, om ervoor te 

zorgen dat het scherm recht is. 

Beugels in de muur van de 

plaats van installatie, plaats de 

meetarm van de zonnescherm 

op de juiste positie. (2.2) 

Opmerking: Het aantal beugels 

is gebaseerd op de 

schermbreedte. 

 

 

Schermbreedte 5m 

Beugels 3pcs 

 
Stap 3: Boor gaten 

Boor met een 14 mm steenboor de gaten voor de beugels op de juiste markeringen op de muur. De gaten 

moeten 9 cm diep in de muur zijn en moeten worden geboord door massief metselwerk of beton. Boor niet 

door mortel, omdat dit niet voldoende steun biedt voor de installatie van de zonwering. 

 
 

 

 

 
Tekening 3: 

Gebruik een steenboor van 14-mm om 9 cm 

diepe gaten te boren. 

 
Stap 4: Plaats ankers in de muur 

Na het boren van de gaten kunt u de ankers in de muur invoegen. Verwijder borgmoer, sluitring en borgring 

voordat u het anker invoegt. Bewaar deze delen, zodat u ze gemakkelijk kunt bereiken tijdens de volgende 

stap. 

 

 Het kan nodig zijn de ankerbouten in te voegen met een houten hamer omdat ze niet gemakkelijk 

erin gaan. Gebruik geen metalen hamer voor dit doel omdat schade zou kunne toevoegen aan de 

schroefdraad aan de bovenkant van de bouten. 

 

 Als de bouten moeten worden ingevoegd in de muur met een hamer, raden we aan om in eerste 

instantie de moer los op de schroef te plaatsen (plaats het alleen losjes op de bout), omdat dit 
schade voorkomt aan de schroefdraad. 
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Tekening 4: 

Steek het anker in het boorgat, zoals 

aangegeven in de afbeelding rechts. 

 

 

Stap 5: De beugels bevestigen 

Plaats beugel op de schroef die uit de muur steekt. Voeg vervolgens de borgring en sluitring toe en bevestig 

de beugel met borgmoeren. Draai deze goed vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening 5: 

De beugel werd opgesteld om te worden bevestigd 

aan een muur. Kies het gat dat u nodig heeft om 

deze te bevestigen volgens de tekening. 

 
 

 
Cross section 

of wall 
 
 
 

 

 

Schroef de bouten stevig vast met een 17mm sleutel: het is het beste om een sleutel te gebruiken 

met een gesloten einde in plaats van een open einde, omdat dit beschadiging van de moer 

vermijdt indien deze verschuift. 

 

 

 

Zodra ze goed zijn geplaatst, moeten de beugels stevig op de muur zitten. Als ze nog steeds 

bewegen op welke manier dan ook, moet u ze strakker draaien. Zorg ervoor dat de muurbeugels 

stevig worden vastgeschroefd aan de muur, zodat ze in geen geval kunnen scheuren wanneer 

het scherm is geïnstalleerd. 

 

 

Probeer niet om de muurbeugels aan losse muurstenen te beveiligen of aan oppervlakken die 

niet absoluut stevig zijn. 

 
 

Stap 6: Installeer zonnescherm 

Nadat alle beugels goed zijn gemonteerd kunt u het zonnescherm bevestigen. Er zijn tenminste drie ladders 

nodig om het scherm te installeren om deze op de gewenste hoogte te krijgen. Zorg ervoor dat de ladders 

stevig op de grond staan, zodat u niet kunt vallen. Gebruik alleen ladders die geschikt zijn voor dergelijke 

montagewerkzaamheden. Steek het scherm in de beugels zoals in onderstaande tekening. Voeg vervolgens 

onmiddellijk de veiligheidsschroef toe en zet deze vast met een borgmoer. Bevestigingsbeugels voor 

wandmontage: 
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Cross section Cross section 

of wall Locking plate of wall 

Tekening 6: 

Plaats zonwering aan 

de beugel,  zoals 

aangegeven  in  6.1. 

Bevestig het scherm 

met  geleverde 

borgplaat     en 

veiligheidsschroef 

(6.2) en draai het goed 
vast. 

 

 Als de borgplaat niet gemakkelijk in de muurbeugels glijdt, draai dan de bouten van de 

muurbeugel iets los en probeer het opnieuw; dit keer kunt u het scherm een beetje heen en weer 

bewegen, totdat de borgplaat op zijn plaats schuift. Voeg onmiddelijk de veiligheidsbouten toe aan 

de voorzijde van de muurbeugels en draai de bouten vast met behulp van een CR-V5mm 
inbussleutel. Zorg ervoor dat de veiligheidsbouten van de muurbeugel goed zijn beveiligd. 

 

Nadat het scherm goed is gemonteerd en beveiligd, gelieve de beschermende band die u kunt 

vinden op de arm van het scherm te verwijderen. Anders kan het niet worden geopend. Bewaar de 
beschermende band; u kunt het gebruiken in de toekomst bij het opslaan van het scherm. 

 

Opgelet: Het misplaatsen en een onjuiste toepassing van het scherm kan gevaar veroorzaken. Monteer 

het scherm alleen zelf wanneer u de montage-instructies volledig begrijpt en als u zeker weet dat de 

muur waarop u het scherm wilt plaatsen geschikt is. Voor uw eigen en de veiligheid van andere mensen 

kunt u contact opnemen met een erkende monteur voor hulp. 
 

 

 Gebruik  

 
De hellingshoek aanpassen 

De luifel wordt al geleverd met een optimaal ingestelde hellingshoek. Om het product echter mornaal te 

kunnen gebruiken, dient u tijdens het aanpassen van het product aandacht te besteden aan het volgende: 

◆ Als u het product monteert op een muur of raam, kunnen gebruikers de hellingshoek binnen een bereik 

van 6-15 graden naar wens aanpassen. 

◆ Als u het product monteert boven een deur of gangpad en de breedte van de deur of het gangpad is 

meer dan de breedte van het scherm, kunnen gebruikers de hellingshoek naar wens aanpassen binnen 

een bereik van 6-35 graden; in andere gevallen is de verstelbare hellingshoek binnen 6-15 graden. 

 

 

Zodra u de hoogst mogelijke hellingshoek heeft bereikt, kan de lus niet nog verder gedraaid 

worden. Forceer het niet! Het niet opvolgen van deze instructies kan de flex schouderhelling 
beschadigen en de garantie laten vervallen. 

 
Verleng het scherm niet meer dan 1/4 van haar volledige projectie voordat u de aanpassing doorvoert. Met 

de hulp van een ander die de voorste balk iets optilt, kunt u de hellingshoek als volgt aanpassen: 
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Tekening 7: 

De hellingshoek kan op alle armen 

van het aanpasbaar gebied aangepast 

worden (7.1). 

 
Verwijder de plastic doppen, gebruik 

CR-V6mm inbussleutels in de houder 

van het reguleringsgat om de 

gewenste hoek te verkrijgen. (7.2). 

 
 

 
Volg dezelfde procedure totdat alle armen op het gewenste niveau zijn ingesteld. 

 

 De voorbalk moet altijd recht zijn. Om ervoor te zorgen dat beide kanten volledig recht zijn, is het 

gebruik van een waterpas aanbevolen. 

 

 Plaats de plastic doppen op de schroeven om ze te beschermen tegen corrosie op basis van het 

weer. Verwijder altijd de afstandsbediening en bewaar deze op een veilige en droge plaats. 

 
Motorinstelling(aan/uit) 

 

Fabrieksinstellingen zijn altijd het beste voor de motor . 

Hogere instellingen voor de inbedrijfname zou daarom niet nodig moeten zijn. In de volgende gevallen 

dient de motor echter een beetje aangepast te worden: 

 
1 Het scherm sluit niet volledig. 

2 De hoes zit los. 

3 De motor is nog niet actief, hoewel het scherm volledig is gesloten. 

     Wijzig de maximale afstand van het scherm met behulp van het meegeleverde hulpmiddel. 

Gebruik het hulpmiddel voor motoraanpassing om de motor aan te passen. 

Gebruik de stelschroef van de voorste motor om de maximale afstand aan te passen (zie Afbeelding M). 
 

 

     Draai de stelschroef met het gereedschap in linkse richting "+" om de maximale afstand te verhogen. 

     Draai de stelschroef met het gereedschap 20 met de klok mee "-" om de maximale afstand te 

verminderen. 

     Gebruik de achterste stelschroef aan de minimale afstand aan te passen (zie Afbeelding N). 

     Draai de stelschroef met het gereedschap tegen de klok in "+" om de minimale afstand te verhogen. 
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     Draai de stelschroef met het gereedschap in de richting van de klok "-" om de minimale afstand te 

verminderen. 

LET OP: Als de motor niet opstart na herhaalde inschakeling, wacht dan 30 minuten en start dan opnieuw 

op. 

LET OP: Overbelasting van de motor is niet goed. Dit kan de levensduur verkorten. 

 
Gebruik van de Afstandsbediening 

Let op: Er zijn wettelijke beperkingen voor het zendbereik van radiogolven. Het maximale bereik is ook 

beperkt door fysieke obstakels. 

 
     Voorafgand aan de installatie kunt u controleren of de afstandsbediening en het scherm goed werken, 

voordat u de haken installeert. 

Om het bereik van bijna elk verticale gebied beneden toe te staan. 

 
Zorg ervoor dat de juist gebeurd is om de bijbehorende voorgeschreven bescherming te installeren (IP 20) 

van de afstandsbediening. 

     Niet bevestigen op metalen of magnetische objecten om storing te voorkomen. 

 
Batterij/Gebruik 

LET OP: Wanneer u de batterij plaatst zorg er dan voor dat de contacten niet verbogen zijn. 

     Open het batterijcompartiment met de sleutel in het deksel van het batterijcompartiment in de richting 

van het batterijcompartiment en druk op de batterijhouder, en vervolgens de gleuven van het 

compartiment. 

     Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteit en etikettering in de batterij 

     Sluit het batterijvak door te klikken op de twee uitbreidingen van het deksel van de batterijhouder in de 

twee uitsparingen op het batterijcompartiment. 

     Druk vervolgens het spies van het deksel van de batterijhouder in het gat bij het batterijcompartiment. 

Het deksel van het batterijcompartiment sluit met een klik. 

 
     Als de afstandsbediening niet goed functioneert, controleer dan of de batterijen juist werden geplaatst 

en probeer het opnieuw. 

 

 
Zonwering in-en uitschuiven 

Het scherm kan in- en uitgeschoven worden met behulp van de meegeleverde afstandsbediening. 

 
Tekening 8: 

 

Druk op de uitschuif-knop "EXT" 

voor het uitschuiven van het scherm. De 

rol beweegt naar boven en het scherm zal 

uitschuiven. 

Druk op de inschuif-knop "RET" om 

het scherm te sluiten. De rol beweegt naar 

beneden en het scherm zal inschuiven. 

     Druk op de stop-knop "STOP" om 

het in-/uitschuiven van het scherm te 

stoppen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afstandsbediening 
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Het scherm tijdens manueel in of uitschuiven 

 
     Controleer de kruk bij de lus. (see drawing 8) 

     Draai de kruk in de richting van de klok en het zonnescherm wordt uitgeschoven. 

    Draai de kruk rechtsom om het scherm in te trekken. 

 

 
Om schade aan de stof te voorkomen, moet het zonweringsdoek altijd goed worden opgerold. 

 

Het zonnescherm dient alleen als bescherming tegen de zon. Het dient niet te worden gebruikt 

tijdens periodes van sterke wind, regen, hagel of sneeuw. In geval van dergelijke omstandigheden, 

trekt u het zonnescherm onmiddellijk in. 

 
Laat kinderen nooit met het scherm spelen. 

 Zorg ervoor dat de stof gespannen is. Als de stof niet is gespannen tijdens extensie, draai dan 

tegen de klok in totdat de stof is gespannen. 

 

 

Plaats geen voorwerpen of lichaamsdelen bijv. handen, in het schermt tijdens het in- en 

uitrollen. Gevaar voor verbrijzeling! 

 

 

Wanneer de voorste balk de rol raakt, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding tijdens het 

intrekken, probeer dan niet om ze dichter naar elkaar toe te brengen, anders kan het product 

worden beschadigd. 

 

Neem de afstandsbediening eruit na het aanpassen van het zonnescherm en plaats deze op een 
plek die niet bereikbaar is voor kinderen om te voorkomen dat ze spelen met het scherm. 

 
 

 Algemene toelichting bij het zonweringsdoek  

 
Zonweringdoeken zijn hoogwaardige producten. Toch zijn er zelfs gezien de huidige stand van de techniek 

en de beperkingen voor de bescherming van het milieu, grenzen aan perfectie. Bepaalde verschijningen in 

de stof waartegen soms bezwaar wordt gemaakt zijn nog steeds mogelijk, ondanks een geavanceerde 

productie- en procestechnologie. Kortom, deze effecten verschijnen in verschillende mate in nagenoeg alle 

doeken. Zij laten echter niet de kwaliteit van de stoffen op enige wijze afnemen. Om irritatie te voorkomen, 

willen wij nadrukkelijk uw aandacht vestigen op de volgende kenmerken op het gebied van educatie van de 

consument: 

 Vouwen worden gemaakt tijdens de fabricage en bij het vouwen van het zonweringsdoek. Tijdens 

dit proces kunnen, vooral in lichtere kleuren, oppervlakte-effecten worden gecreëerd in de plooi 

(pigment verplaatsingen), die donkerder lijken met achtergrondverlichting (zoals een streep van 

vuil) lijken. Ze verlagen niet de waarde of de prestaties van het scherm. 

 Krijt-effecten zijn lichte strepen die worden gemaakt bij de verwerking van geraffineerde 

producten en kunnen niet volledig worden vermeden, zelfs niet met de grootste zorg. Zo kunnen 

zij ook geen reden opleveren voor klachten. 

 Ondoordringbaarheid door regen: zonneschermmaterialen voor bescherming tegen de zon luifel 

gemaakt uit acryl en polyester zijn geïmpregneerd met waterafstotende middelen en met een 

minimum helling van 14 graden zullen zij een lichte, korte regen weerstaan. Tijdens sterkere of 

langer regen, moeten zonneschermen worden ingetrokken om schade te voorkomen. Schermen 

die nat opgerold werden moeten zo snel mogelijk opnieuw worden verlengd om te drogen. 
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 Rimpels in de naad, steek en paneelgebieden worden veroorzaakt door meerdere lagen van de stof 

en diverse rolsterktes in de rolbuis. Stofspanning kan dus rimpelingen veroorzaken (bijvoorbeeld 

wafel of visgraat patronen). 

 • Het garen van de stof hoeft niet dezelfde kleur te hebben als het gedeelte van de stof dat de 

naad bevat. 

 
(Uittreksel uit: 

Important consumer information: product characteristics of awning fabrics 

of the Federal Association of Technical Textile Fabrication e. V. BKTex). 
 

 

 Onderhoud  

 
Regelmatig onderhoud zal niet alleen helpen om een lange levensduur te garanderen, maar is ook 

belangrijk voor uw eigen veilighed en die van anderen. 

 
 Controleer regelmatig of alle muurbeugels vast zitten. 

 Controleer de tandwielkast een keer per half jaar. Als u eventuele schade opmerkt stop dan met 

het gebruik van het scherm totdat de tandwielkast is gerepareerd of vernieuwd. 

 Controleer de bouten en moeren een keer per half jaar, zet ze vast als los zitten. 

 Stop het gebruik van het zonnescherm onmiddellijk als dit is beschadigd of het niet goed vastzit. 

 
Neem contact op met een erkend servicecentrum voor reparatie. 

 
Normaal is het niet nodig om bewegende delen van het scherm te smeren. Indien noodzakelijk gebruik dan 

geen smeermiddelen die zijn gebaseerd op petroleum. Gebruik een rietje aan de spuitmond. Smeer royaal 

de ruimte tussen het einde van de rolbuis en het einde van de beugel in (pivot pin). Let er dan op niet te 

sprayen op de stof. 
 

 

 Reiniging  

 
Na verloop van tijd zal stof en vuil zich verzamelen op het frame en dient het regelmatig te worden 

schoongemaakt om het uiterlijk te behouden. Een milde reinigingsspray of mengsel van water/afwasmiddel 

kan worden toegepast op het frame en vervolgens worden schoongeveegd. In de meeste gevallen is het 

niet nodig om de bewegende onderdelen van het zonnescherm te smeren. Reinig de stof eenmaal per half 

jaar en vervang elke twee jaar. Gebruik altijd een natuurlijke zeep voor de reiniging. Water moet koud tot 

lauw zijn. Laat de stof volledig drogen. Gebruik geen verwarmingstoestellen bijv. haardroger voor het 

drogen, u kunt de stof laten drogen m.b.v. natuurlijke lucht. 
 

 

 Opslag  

Wanneer u het zonnescherm niet wenst te gebruiken voor een langere periode is het raadzaam om het 

scherm uit de beugels te nemen en op te slaan. 

 
Opgelet! Voor deze stap zijn tenminste drie gezonde volwassenen nodig. 

 
 Zorg ervoor dat de stof volledig droog is voordat u deze opbergt. De stof opslaan wanneer deze nat 

is kan vlekken en schade veroorzaken. 
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 Schuif het scherm volledig in. 

 Bind de armen van het scherm met een kleed vast, zodat het scherm niet onbedoeld kan 

ontvouwen. Dit kan schade en letsel veroorzaken. U kunt de beschermingsband die u kunt vinden 

op de armen gebruiken na de aankoop van dit product. 

 Verwijder het scherm volgens bovenstaande stap 6 van de montage-instructies in omgekeerde 

volgorde. 

 Sla het scherm op op een veilige en droge plek buiten bereik van kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 

 Demontage  

 
Als u het scherm niet langer wilt gebruiken of het wenst te verwijderen, dient u het te demonteren. 

 
Opgelet! Voor deze stap zijn tenminste drie gezonde volwassenen nodig. 

 
 Trek het scherm volledig in voordat u begint met de demontage. Bind de armen van het scherm bij 

elkaar om te voorkomen dat deze onbedoeld ontvouwen. Dit kan schade en letsel veroorzaken. U 

kunt de beschermingsband die werd meegeleverd bij het scherm tijdens de aankoop gebruiken. 

 Volg de montage-instructies in omgekeerde volgorde om het zonnescherm te demonteren. 

 
Opgelet! Veiligheidsaanwijzingen en -instructies moeten ook worden gevolgd voor het demonteren. 

 
 

 

 Verwijdering  

 
◆ De verpakking is milieuvriendelijk 

◆ U kunt materialen verwijderen door ze naar lokale locaties voor recyclage te brengen. 

 
Elektrische producten horen niet in het huisvuil! 
 
 
 

Confinity NV 
Dorp 16  
9830 Sint-Martens-LAtem 
+32(0)2880 8755 
 
Terrasluifel 
5Mx3M : OUTSPOT_002183 
4Mx3M: OUTSPOT_002182 
3Mx2M: OUTSPOT_002181 
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