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Voorste
stang

Deze zonwering heeft garantie op kapotte onderdelen
voor een jaar vanaf het moment dat het product is
afgeleverd. Kapotte onderdelen worden vervangen of
ingeruild binnen deze periode.

Stang

Voorzorgsmaatregelen
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Fig1. Gebruik de vier M10 x 20 (4)
bouten om verbindinsstuk (C) en
‘Nog te vertalen, plaatje nodig’ (A)
en (B) aan elkaar te verbinden. Zie
schema; hoe de onderkant in elkaar
te zetten.
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De garantie geldt alleen voor huishoudelijk gebruik.

Fig2. Plaats rol stuk 3 over de top
van de staande paal (middenstuk
nr.4) Monteer beide stukken aan
elkaar door de M8 x 60mm bouten
te gebruiken. Herhaal dit proces en
maak de andere zijde vast.

Luifelrand
Zwaai hand
stang/
Winder

U kunt de positie van de wering simpel bedienen door
aan de draaistok te draaien tot de gewenste positite is
bereikt.
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Dubbelzijdige Zonwering Instructies
Inhoud

Hoe ver kan de zonwering openen?
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We raden u aan om deze zonwering te installeren met
twee personen.
De zonwering en omlijsting worden hoogstwaarschijnlijk
geleverd in een plastic zak, deze zal u moeten
verwijderen voor gebruik.

De stof van de zonwering zou minstens eens per
jaar moeten worden gereinigd met een wasmiddel,
spons en warm water. De stof kan worden afgeveegd
en vlekken kunnen verwijderd worden zodat de
zonwering weer als nieuw lijkt.

Fig3. Voor de volgende stap zijn
er twee mensen nodig. Schuif de
staande palen (D) op elke poot(fig.1).
en bevestig deze met 2 M8x50
bouten en moeren en zet vervolgens
de steunen (F) met (5) M8x60 en (6)
M8x20 volgens de tekening vast.
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Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn voor baby’s en
kinderen. Hou deze buiten het bereik van baby’s en
kinderen om tet risico op verstikking te vermijden.
Vóór dat u begint met de installatie van de zonwering,
controleer of alle onderdelen in de doos aanwezig zijn.
Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem
dan contact met verkoper.
Wij raden u aan om de dubbelzijdige zonwering in de
grond te plaatsen zodat deze niet kan omkantelen.
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Fig4. Verbind het hoekprofiel (nr.6
Links en rechts) met het einde van
het voorzetstuk stuk nr.5. Herhaal
dit proces om de andere zijde te
koppelen.
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Bevestig de basis in betonplaten, het is mogelijk de
zonwering vast te maken aan spoorbielzen, een houten
dek, tuintegels, enz.
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Fig.5 Om de hoogte/hoek arm
(nr.6) aan te passen, draai
schroef nr.7 los, gebruik de
draaistok om de wering te
openen (aanpassingbalk stuk
nr.8 zal mee veranderen). Als
de hoogte is ingesteld draai
schroef nr.7 opnieuw vast.

De hoek, versnellingsbak en de schroeven van de
zonwering zouden iedere 4-6 maanden met silicone
moeten worden behandeld voor een soepele werking .
WD-40 kan ook gebruikt worden in plaats van silicone.
De omlijsting van de zonwering zou minstens eens per
jaar moeten worden gereinigd met een spons en warm
water.
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Waarschuwing

Wanneer de zonwering geïnstalleerd is, is het
belangrijk te weten hoe ermee om te gaan zodat
u uw zonwering zo lang en zo efficient mogelijk
kunt gebruiken. De zonweringen zijn gemaakt van
weerbestendig metaal en duurzame polyester stof, en
zijn ontworpen om vele jaren mee te gaan. Vlekken en
vogelpoep etc. kunnen gemakkelijk uit de zonwering
gehaald worden met een spons en warm water.
De zonwering moet worden ingetrokken in slechte
weersomstandigheden. Dit om schade te voorkomen.

6.

Fig6. Gebruik schroef M8 x 50mm en
schroef M8 x 35mm om de schuine
staven aan beide zijden te bevestigen.
De zonwering is nu klaar voor gebruik.

