
Bediening bij storm 

Bedienings- en onderhoudshandleiding 
voor vensterzonweringen 
 
 

Belangrijk! 
Lees vóór de eerste bediening deze handleiding a.u.b. zorgvuldig door en let daarbij vooral op de veiligheidsinstructies. Schade door het 
negeren van deze handleiding valt niet onder de garantieverlening. Deze handleiding bevat ook aanwijzingen voor onderhoud en 
instandhouding, bewaar haar daarom zorgvuldig tot de afvoer van het product en geef haar mee bij een eventuele doorverkoop. 
 
Deze zonwering werd geleverd en voor u gemonteerd door vakpersoneel op het gebied van zonweringtechniek. Reparaties en 
demontage mogen alléén worden uitgevoerd door daarvoor opgeleid personeel. Breng geen veranderingen aan het product aan. Een 
veilig gebruik is dan niet meer gewaarborgd. 
 

Opmerking 
De afbeeldingen zijn voorbeelden. De handleiding geldt ook voor andere soorten vensterzonwering.  
 

Belangrijk! 
De ingebouwde standaard-vensterzonwering is alleen bedoeld als bescherming tegen inkijk, zon of warmte. Elk ander gebruik kan leiden 
tot gevaren of tot beschadiging van het systeem. Leiner is niet aansprakelijk voor dergelijke schade. 
Alleen speciale, windstabiele vensterzonweringen mogen worden gebruikt als windscherm. 
 

Algemene veiligheidsinstructies voor vensterzonweringen 
 

 
 

Zonwering voor deuren  

Bewegingsbereik 

Werkwijze in de winter 

  Bediening bij kou 

Bij vorst kan de zonwering vastvriezen. Vermijd 
geforceerde bediening en zie bij vastgevroren 
zonwering af van het openen en sluiten. 
 
 
 
Na het ontdooien is bediening weer mogelijk.  

Sluit uw ramen bij hardere wind. Zorg ervoor dat 
ook tijdens uw afwezigheid geen tocht kan 
ontstaan. Houd toezicht op de zonwering bij wind. 

 
 
Stuur de zonwering niet uit bij hardere wind! 
Windstabiele zonweringen mogen alleen worden 
gebruikt tot de maximaal toelaatbare windsterkte. 

OPGELET AANWIJZING 

  Onjuiste bediening 

Schuif de zonwering niet handmatig omhoog. 
Daardoor kunnen functiestoringen of rolvouwen 
ontstaan. 

Het uit- en insturen van de zonwering mag niet 
belemmerd worden. 
 
 
Het stuurbereik van de zonwering moet vrij zijn 
van hindernissen. 

OPGELET 

  Bereikbaarheid van de bedieningselementen 

Zorg dat kinderen niet kunnen spelen met 
bedieningselementen van de zonwering, 
bijv. handzender of schakelaar.  
 
 
Houd afstandsbedieningen van kinderen 
verwijderd!  

Als voor de enige toegang naar een vertrek, 
balkon of terras een zonwering met een 
automatische besturing gemonteerd is, 
bestaat de mogelijkheid dat u wordt in- of 
buitengesloten. 
 
 

Schakel daarom de automaat uit als u het 
terras of balkon wilt gebruiken. Daarmee 
voorkomt u buitensluiting. 

OPGELET 

AANWIJZING 

  Ondoelmatig gebruik 

Belast de zonwering niet met extra voorwerpen. 
Daardoor kunnen beschadigingen of rolvouwen 
ontstaan en kan de zonwering neerstorten.  
 
 

Schakel bij automatische aansturing de automaat 
uit bij gevaar voor vastvriezen. 
 
 



Bediening van de vensterzonweringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene reinigings- en onderhoudsaanwijzingen voor zonweringen 
 

Bediening van de zonwering met schakelaar, zender of automaat 

De bediening staat beschreven in de bijgevoegde handleiding(en). 
 
U dient de veiligheidsinstructies in deze handleiding(en) in acht te nemen. 

Openen en sluiten met kruk 

Verlangzaam de draaibeweging vóór het volledige openen van de zonwering. De zonwering mag 
niet met geweld boven tegen de aanslag slaan. 
Verlangzaam de draaibeweging vóór het volledige sluiten van de zonwering. Het doek mag niet los 
zitten, maar moet altijd gespannen blijven. 
Verwijder zo mogelijk na gebruik de draaistang en bewaar hem op een veilige plaats. 
 
 
Vermijd een te grote afbuiging van de draaistangstang. Dat leidt tot onnodige slijtage. 
Beweeg de draaistang gelijkmatig zonder schokken. 
 
 
 

Draai de draaistang bij volledige opening van de zonwering niet met geweld verder. Draai de kruk bij 
gesloten zonwering slechts door totdat het doek gespannen is. 

AANWIJZING 

OPGELET 

Reiniging/onderhoud 

Ter waarborging van een lange levensduur adviseren wij, het oppervlak van de zonwering regelmatig te reinigen. 
 
 
 

Onderbreek de stroomtoevoer naar de zonwering als deze alleen buiten het gezichtsveld bediend kan worden. 
 
Mechanisme: 
Veeg het oppervlak af met een vochtige doek. Gebruik géén agressieve reinigingsmiddelen. 
Verwijder vuil en eventuele voorwerpen onmiddellijk uit het mechanisme.  
 
Doek:  
Onder www.leiner.de kunt u in het internet onderhoudstips downloaden voor de verschillende doeksoorten. 

OPGELET 

Onderhoud 

Alle onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakbedrijf. 
 

Beschadigde/defecte zonweringen mogen tot een reparatie niet worden gebruikt. Gevaar voor letsel! 
Onderbreek vóór onderhoudswerkzaamheden de stroomtoevoer naar de zonwering. 

 
Controleer de zonwering regelmatig op zichtbare slijtage, beschadigingen en standveiligheid. Deze controle 
is vooral noodzakelijk na extreme weersomstandigheden (storm, seizoenwissel, temperatuurschommelingen enz.). Vooral de 
standvastheid van het model 'PURO F Klem' moet extra vaak gecontroleerd worden omdat bij dit model de bevestiging uitsluitend 
door klemming geschiedt. 
 
Voor reparatie/vervanging mogen alléén originele Leiner-onderdelen worden gebruikt. 

OPGELET 

Demontage  

De demontage mag uitsluitend worden uitgevoerd door een vakbedrijf. 
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