
Gebruikershandleiding voor Zonwering 
1. Bedieningsvoorschriften 

Bij weersomstandigheden zoals hevige wind, harde regen, sneeuw en hagel altijd uw zonwering 
sluiten.  

Bij het in- en uitrollen van uw zonwering mogen er geen obstakels zijn die deze beweging 
verhinderen. Let er dus op dat er geen takken en/of bladeren op het doek gevallen zijn. Bij screens en 
rolluiken kan het doek of de mat bij vorst door vocht vastgevroren zijn. Houd hierbij de (elektrische) 
bediening rekening mee!  

Als uw zonwering de volledige open- of dichtstand nog niet heeft bereikt en u merkt een abnormale 
weerstand, dan moet u onmiddellijk stoppen. Als u dit niet doet heeft u de kans dat uw scherm of doek 
ernstige schade oploopt die niet onder de garantie valt. He uitgangspunt is dat de bediening soepel 
verloopt.  

Bij handbediening d.m.v. slingerstang, band of koord gebruikt u normale lichaamskracht. Maak geen 
krachtige bewegingen en ga niet door met bedienen als de eindbegrenzer is bereikt of het doek niet 
meer onder spanning staat. In dat laatste geval, draai in de tegenovergestelde richting zodat het doek 
terug opgespannen wordt.  

Voor elektrische bediening, die u eigenlijk het grootste bedieningsgemak geeft en waarbij 
manipulatiefouten nagenoeg uitgesloten zijn, geven wij u toch bepaalde aanwijzingen mee. Als het 
systeem of de motor een abnormaal geluid maakt of het scherm gaat niet in of uit als u de motor 
bedient, zet de schakelaar direct in de nul stand en neem contact op met uw leverancier.  

2. Onderhoudsvoorschriften  

Mocht het doek bij een onverwachte bui nat geworden zijn, dan kunt u het scherm gerust sluiten en 
later (bij beter weer) weer openen om het doek te laten drogen. Voorkom echter dat het doek voor een 
langere periode (meer dan twee dagen) nat opgerold blijft, omdat er dan verstikking kan optreden 
(bijvoorbeeld het “weer” in het doek) en dit valt dan niet onder de garantie. Wij adviseren u de 
zonwering te sluiten bij regen en/of sneeuw, dit om waterzakken te voorkomen. Ook bij hogere 
windsnelheden dient u de zonwering preventief in te halen.  

Voor het reinigen van het doek dient u eerst met een borstel of stofzuiger het losse vuil te verwijderen. 
Daarna kunt u met een klein beetje groene zeep, lauw water en een harde borstel het overige vuil 
verwijderen. Na het reinigen moet u het doek naspoelen met lauw water. Vermijd echter het reinigen 
in volle zon, want het snel opdrogen van zeepwater kan vlekken achter laten in het doek. Gebruik ook 
geen agressieve schuurmiddelen bij het reinigen van uw zonwering, anders wordt de finish laag van 
het doek aangetast en ontstaan er ‘vale’ plekken. Gebruik geen hoge drukreiniger. 

Geanodiseerde of gemoffelde profielen die vervuild zijn kunnen met lauw water en een 
schoonmaakproduct gereinigd worden. Gebruik daarvoor echter nooit bijtende of agressieve 
producten. Ook schuursponsjes of andere schuurmiddelen kunnen uw scherm beschadigen, gebruik ze 
daarom niet! Gebruik geen hogedrukreiniger.  

Twee keer per jaar dient u de scharnierende of draaiende delen van uw zonwering te smeren met 
siliconenspray. Kunststof geleidingsblokken en aluminium geleidingsprofielenkunnen na een 
schoonmaakbeurt (verwijderen van stof, takjes en blaadjes) ook voorzien worden van een 
droogsmeermiddel zoals bijvoorbeeld siliconenspray (geen vetlaag of olie aanbrengen).  

  



3. Onze garantie vervalt in de volgende gevallen als: 

• De materialen intensief blootgesteld zijn aan schadelijke atmosferische omstandigheden of aan 
een agressieve omgeving van industrie of nijverheid en ten gevolge daarvan kleurverandering 
of beschadiging ondergaan. 

• De materialen geplaatst zijn in een regio met een hoog zout gehalte in de lucht (dicht aan de 
kust) en daardoor corrosie ontstaan. 

• Het gaat om materialen die onderhevig zijn aan slijtage, ten gevolge van een veelvuldig, 
langdurig of verkeerd gebruik (bijvoorbeeld linten, kabels, koorden, veren ,oprollers etc.) 

• Onvermijdelijke esthetische afwijkingen van doekkleuren ten opzichte van de doekstalen, 
• Omgevingsfactoren waar wij als fabrikant geen invloed op uit kunnen oefenen. U moet hierbij 

onder andere denken aan permanente harde wind zoals aan de kust of op open vlaktes. 
• Verkeerd of geforceerd gebruik, bijvoorbeeld de zonwering sluiten terwijl er takken en/of 

bladeren op het doek gevallen zijn. 


