Lichtstraatzonwering
SolidSky

Gebruikershandleiding

Onze lichtstraatzonwering is geschikt voor buitengebruik en voldoen aan de volgende Europese richtlijnen voor
CE-markering (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving):
Richtlijn voor bouwproducten: 		
89/106/EEG
Machinerichtlijn: 			98/37/EG
Laagspanningsrichtlijn: 		
73/23/EG
EMC richtlijn: 			
89/336/EEG
Standaard netspanning: 		
230 Volt en 50 Hz
De volgende norm is toegepast: 		

EN 13561:2017-01

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden aan de fabrikant
zonder dat daarvoor mondelinge of schriftelijke melding van dient te worden gemaakt.
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Conformiteitenverklaring
Producten: 		
			
Toepassing:
Voldoet aan:
Fabrikant: 		

Lichstraatzonwering SolidSky (nog niet getest, norm van Solidare Veranda aangehouden
op bouwgelijkheid)
Buitenzonwering
De EN norm EN 13561:2017-01 voor buitenzonwering
Smits Rolluiken en Zonwering B.V. Postbus 285, NL - 5430 AG, Cuijk

Hierbij verklaren wij dat onze lichtstraatzonweringen zijn geassembleerd volgens de voorschriften én voldoen
aan de relevante eisen zoals gesteld in de EN norm 13561:2017-01.

Tabel 1: Klassen
Product

Levensduur
klasse

Waterlast
klasse

Winddruk
klasse

Solidare Veranda

3

2

3

EN 13561:2017-01
Tabel 2

EN 13561:2017-01
Tabel 3

EN 13561:2017-01
Tabel 4

Klasse

1

2

3

Open en dicht bewegingen

3.000

7.000

10.000

Tabel 2: Levensduur

Tabel 3: Waterlast
Klasse

1

2

Hoeveelheid neerslag

17 Liter/m² per uur

56 Liter/m² per uur

Tabel 4: Winddruk

4

Klasse

0

1

2

3

Beaufort-schaal

<4

4

5

6

V (km/u) (maximum)

< 28 km/h

28 km/h

38 km/h

49 km/h

V (m/s) (maximum)

< 7,8 m/s

7,8 m/s

10,5 m/s

13,6 m/s

Nominale proefdruk (N/m²)

< 40

40

70

110

Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m²)

< 48

48

84

132

Belangrijke informatie
LET OP! Lees de handleiding(en) zorgvuldig door voordat u de
buitenzonwering monteert en/of in gebruik neemt.
Deze handleiding is zowel bestemd voor de eindgebruiker als de zonweringspecialist die het zonweringproduct
installeert. Handleidingen van eventueel meegeleverde toebehoren (zoals: besturingen) zijn los toegevoegd/
verkrijgbaar.
Lichtstraatzonwering is bedoeld om invallend zonlicht te weren en niet bestemd voor gebruik tijdens storm,
regen, hagel, sneeuw en vorst. Alle gebruikte en meegeleverde componenten zijn bestand tegen normaal
gebruik (zoals beschreven in deze handleiding). Voor het veilig monteren, gebruiken én onderhouden van
de buitenzonwering moet u voldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Neem bij twijfel contact op met uw
leverancier.
Het aanbrengen van veranderingen en/of andere onderdelen kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid
en levensduur van de buitenzonwering. De garantie vervalt indien veranderingen worden aangebracht
zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant en/of indien de specificaties buiten het bereik van de
fabrieksgarantie vallen.
Uw leverancier is verplicht om de buitenzonwering volgens de geldende (lokale) eisen en normen aan u op te
leveren. Controleer of de benodigde documenten zijn meegeleverd.
Verklaring begrippen
Bevoegd persoon
Een bevoegd persoon is iemand die deze gebruikershandleiding zorgvuldig heeft doorgelezen, ten minste 18
jaar of ouder is en over voldoende vaardigheden beschikt om de buitenzonwering te bedienen.
Leverancier
Een leverancier is de persoon cq. zonweringspecialist waarbij u het product hebt aangekocht.
Zonweringspecialist
Een zonweringspecialist is een persoon die buitenzonweringen installeert als professie. Deze persoon dient over
voldoende kennis van de volgende gebieden te beschikken:
•
ARBO-wetgeving;
•
Het hanteren en vervoeren van buitenzonweringproducten;
•
Het hanteren van hulpmaterialen zoals ladders/steigers;
•
Het hanteren van werktuigen zoals gereedschap/machines.
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Veiligheid en gebruik
Voor de veiligheid- en gebruiksvoorschriften van de meegeleverde elektrische bedieningen verwijzen we u naar
de aanverwante handleiding(en) van de leverancier.
Veiligheid is prioriteit nummer één. Indien er onverantwoord met de buitenzonwering wordt omgegaan leidt
dit mogelijk tot situaties die de veiligheid en levensduur van de buitenzonwering beïnvloeden. Bekijk daarom
onderstaande waarschuwingen goed!
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Montage zonwering uitsluitend
door zonweringspecialist

Onderhoud zonwering uitsluitend
door zonweringspecialist

CE sticker niet verwijderen

Lees voor gebruik deze
handleiding goed door

Verwijder geen onderdelen en/of
bevestigingsmaterialen

Niet openen/geopend houden
bij vorst

Niet openen/geopend houden
bij slecht weer

Nat doek z.s.m. open laten drogen,
pas sluiten wanneer droog

Geen voorwerpen op het doek
tijdens openen/sluiten

Zonwering niet onbeheerd
open laten staan

Aansturing uitsluitend door
meegeleverde bedieningen

Aansturing uitsluitend door
bevoegd persoon

Stootgevaar

Knelgevaar

Brandgevaar

Elektrocutiegevaar

Onderhoudsvoorschriften en doekeigenschappen
Een buitenzonwering wordt blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden. Hierdoor ontstaat na enige tijd
aanslag van atmosferische verontreiniging. Om de levensduur te garanderen en beschadiging(en) te voorkomen
dient de buitenzonwering onderhouden te worden. Lees onderstaande instructies daarom aandachtig door:
Onderhoud van de buitenzonwering
•
Geleiders en scharnieren dienen minimaal eens per jaar met een smeermiddel (bij voorkeur zonder
siliconen) te worden gesmeerd;
•
Bij lichte vervuiling het aluminium reinigen met een vochtige spons en lauw water, eventueel een
niet-bijtend schoonmaakmiddel toevoegen;
•
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, deze tasten de lak aan;
•
Gebruik geen schuurspons en andere schuurmiddelen, deze kunnen de zonwering beschadigen;
•
Gebruik geen hogedrukspuit of tuinslang, deze kunnen de zonwering beschadigen;
•
Vermijd het reinigen in de volle zon om vlekken van snel opdrogend water te voorkomen;
•
Neem bij sterke vervuiling contact op met de zonweringspecialist voor een prognose op maat;
•
Laat, indien gewenst, de bediening van de buitenzonwering opnieuw afstellen door de
zonweringspecialist.
Onderhoud van het doek
•
Bij lichte vervuiling het doek reinigen met een zachte borstel en lauw water, eventueel een niet-bijtend
schoonmaakmiddel toevoegen;
•
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen deze tasten het doek aan;
•
Gebruik geen hogedrukspuit of tuinslang, deze beschadigen het doek;
•
Vermijd het reinigen in de volle zon om vlekken van snel opdrogend water te voorkomen;
•
Vermijd het nat oprollen van het doek, wanneer dit onvermijdelijk is dient men bij de eerstvolgende
gelegenheid het doek volledig uit te rollen en te laten drogen;
•
Neem bij sterke vervuiling contact op met de zonweringspecialist voor een prognose op maat.
Screendoek eigenschappen
Ondanks de beste productie-, verwerkings- en confectietechnieken kunnen er verschijnselen optreden die
inherent zijn aan het gebruik. Deze doen in geen geval af aan de kwailiteit en prestaties van het doek. De
leverancier en zonweringspecialist kunnen in geen geval voor deze onvolmaaktheden aansprakelijk gesteld
worden.
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Storing en reparaties
Een storing kan meerdere aanleidingen hebben, op de volgende pagina´s is wegens een stappenplan mogelijk
het probleem te achterhalen en op te lossen.

LET OP! Neem bij een defect/twijfel altijd contact op met een
zonweringspecialist. Deze kan de situatie het beste beoordelen.

Buitenzonwering met elektrische bediening
Probleem/storing
Motor werkt niet

Oplossing

↓
Controleer batterijen bediening
(indien van toepassing)

→

- Vervang batterij(en)
- Bij defecte bediening, vervang bediening

Controleer of de netspanning is uitgevallen

→

Herstel netspanning*

Controleer of de motor in thermische beveiliging
is geraakt

→

Wacht enkele minuten alvorens het weer te
proberen

Controleer of de motor defect is

→

↓
↓
↓

Probleem/storing
Motor stopt te vroeg of te laat

Raadpleeg een zonweringspecialist
(elektrische reparaties dienen altijd door een
zonweringspecialist te worden uitgevoerd)

Oplossing

↓
Controleer of de buitenzonwering niet wordt
geblokkeerd

→

Blokkade van de buitenzonwering verwijderen

Controleer of de motorafstelling onjuist is

→

Raadpleeg een zonweringspecialist
(motorafstellingen dienen altijd door een
zonweringspecialist te worden uitgevoerd)

↓

*Na uitval van de netspanning bestaat de mogelijkheid dat de motor en/of afstandsbediening opnieuw
moeten worden afgesteld. Raadpleeg hiervoor de meegeleverde handleiding van de besturing, alvorens een
zonweringspecialist te contacteren om deze handeling uit te voeren.
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Opslag en transport
Zorg tijdens transport dat uw buitenzonwering goed is verpakt, dit om allerlei beschadigingen tegen te gaan.
Ondersteun de buitenzonwering voldoende op een vlakke en schone ondergrond en leg geen zware of puntige
voorwerpen in de buurt. Berg het netspanningsnoer goed op, zorg dat de kabel niet vouwt of knikt.

Millieu en afdanken
Uw buitenzonwering kan worden gerecycled. Bij uw gemeente kunt u informeren naar het dichtsbijzijnde
recycle-station en de plaatselijke millieuvoorschriften. Bij het demonteren van de buitenzonwering dient u het
product spanningloos te maken.
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Garantie
Voor garantie verwijzen wij u door naar uw leverancier. Houdt er a.u.b. rekening mee dat garantie (o.a.) is
uitgesloten in de volgende gevallen:
•
•
•
•
•
•
•

Schade veroorzaakt door onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruik van de producten;
Onvoldoende onderhoud van de producten;
Normale slijtage als gevolg van het gebruik van de buitenzonweringzonwering;
Verkleuring van materialen door weersinvloeden;
Schade ontstaan door derden of abnormale weersomstandigheden, zoals brand-, storm-, en waterschade;
Gebruikssporen;
Nuanceverschillen en glans van het doek.

Bij wijzigingen aan uw buitenzonwering die niet door de fabrikant zijn aangebracht, vervalt de garantie en de
CE-conformiteitsverklaring.
Volautomatische bediening
Bij volautomatische bediening, zoals tijdschakelklokken, zon- en windautomaten en/of regensensoren, kan
nooit aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding ten gevolge van falende besturing. De beschreven
automatische besturingen zijn slechts een hulpmiddel om het gebruiksgemak en de veiligheid te vergroten.
Wanneer u het bedienen van uw producten aan automaten overlaat, zonder daarbij zelf toezicht te houden,
geschiedt dit geheel op eigen risico.

Smits Rolluiken en Zonwering B.V. levert uitsluitend aan gespecialiseerde detailhandel, onder de Metaalunie
Voorwaarden, gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens
de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
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Lichtstraatzonwering Gebruikershandleiding
AVZ-GROUP
Aluminium Verkoop Zuid B.V.
Kanaaldijk 11 • 5683 CR Best • Nederland
T +31 499 328 600 E verkoop@avz.nl
Sun Stock Holland B.V.
Talhoutweg 16 • 8171 MB Vaassen • Nederland
T +31 578 677 222 E info@sunstock.nl
Hylas B.V.
Ambachtsweg 7 • 6662 NV Elst • Nederland
T +31 481 371 948 E info@hylas.nl
Smits Rolluiken en Zonwering B.V.
De Hork 15 • 5431 NS Cuijk • Nederland
T +31 485 744 200 E info@smitsrolluiken.nl

