Handleiding
voor klanten

CALYPSO ROLL
Zijwaartse zonwering

Hartelijk dank!
U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze
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1.0

Algemene aanwijzingen



Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik zorgvuldig door.



Bewaar de handleiding en de montagehandleiding totdat u de installatie afvoert.



Geef de handleiding en de montagehandleiding ook door aan de nieuwe gebruiker als u de
installatie verkoopt.



Het typeplaatje bevindt zich aan de achterzijde van de installatie.

1.1

Verklaring van de symbolen

Symbool

Toelichting
Waarschuwing!
Wijst op mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade
Aanwijzingen voor de bediening resp. de montage van de installatie
Afzonderlijke werkstappen zijn gekenmerkt door middel van een punt. Voer deze
werkstappen a.u.b. in de voorgeschreven volgorde uit.

2.0

Technische gegevens

2.1

Windlast

Bij wind moet de Zijwaartse zonwering worden ingestuurd. Ze is niet bedoeld als windscherm. Een
bescherming tegen de wind is alleen mogelijk bij gelijktijdig gebruik van het WPS-systeem.

2.2

Standveiligheid

De installatie mag alleen worden gebruikt
 na de correcte montage van de behuizing en de ophanging
 als bij een vaste verankering met de ondergrond voldoende fundament voorhanden is.
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2.3 Regenbescherming
Bij regen moet de CALYPSO ROLL worden ingestuurd. Installaties met PVC-doeken kunnen bij regen
worden gebruikt.

3.0

Bediening
Gevaar voor letsel!
Gevaar voor bekneld raken en materiële schade
 Waarborg dat zich in het bewegingsbereik geen personen of voorwerpen
 Waarborg dat kinderen de installatie niet bedienen.
 Bij het in- en uitsturen van de zonwering niet in de behuizing grijpen.
 Als de handgreep niet correct is geplaatst, bestaat het gevaar dat de greep
losraakt en de zonwering zelf oprolt.

bevinden.

Gevaar voor schade!
Schade aan de zonweringen door ijzel, sneeuw en harde wind.
 De zonwering in geval van sneeuwval ingestuurd laten.
 Zonweringen in geval van wind onmiddellijk insturen.
Gevaar voor schade!
Vochtige resp. natte zonweringdoeken moeten zo snel mogelijk worden
uitgestuurd om te kunnen drogen, anders ontstaat schimmel op het doek.

3.1

Bedrijf
Gevaar voor schade!
Schade door passeren van de eindpositie!
Maatregelen
 Zonwering alleen tot aan de voorgeschreven positie uittrekken.
 De handleiding absoluut bewaren.
 Alle veiligheids- en gevarenaanwijzingen op het product in acht nemen.
 Géén veranderingen, aan- of ombouwwerkzaamheden aan het product uitvoeren die niet als
speciale uitrusting volgens de geldige prijslijst mogelijk zijn.
 Alleen reserveonderdelen van de firma LEINER laten monteren.

Doelmatige bediening voor het model Calypso Roll


Calypso Roll is bedoeld als bescherming tegen de zon en tegen inkijk.



Alleen gebruiken volgens deze handleiding en de beschreven technische gegevens.


Zonweringen niet uitsturen in geval van ijzel, sneeuw of wind.



Zonwering bij afwezigheid insturen.



Vochtige of natte zonweringdoeken zo snel mogelijk uitsturen en laten drogen, zodat
geen schimmel kan ontstaan.

Verderstrekkend of andere gebruik geldt als ondoelmatig.
LEINER is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondoelmatig gebruik.

Uitsturen
De zonwering aan de handgreep tot aan de gewenste positie uitsturen en de greep van bovenaf in de
daarvoor bestemde ophanging plaatsen. Let op dat de handgreep veilig ingehaakt is!
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Als de handgreep niet correct is geplaatst, bestaat het gevaar dat de greep
losraakt en de zonwering zelf oprolt.

2.

1.

3.

Insturen
 De greep iets naar buiten trekken, naar boven tillen en het doek dan langzaam in de zonwering laten
oprollen. Let op dat het doek verticaal in de zonwering kan worden opgerold. Al naargelang de
bodem (afschot) kan de looprol niet als geleiding worden gebruikt omdat het doek anders schuin
oprolt en blokkeert. In dat geval moet het doek weer worden uitgetrokken en opnieuw recht worden
ingetrokken.

1.

3.2

2.

3.

Veiligheid

De installatie is ontworpen en gebouwd volgens de actuele stand van de techniek en de betreffende normen.
Desondanks kan ondeskundige bediening al naargelang de functie leiden tot ernstig lichamelijk letsel en
materiële schade.
Het product mag alleen in technisch optimale staat en doelmatig worden gebruikt.
Veiligheidsrelevante storingen moeten per omgaande worden verholpen door geschoold
vakpersoneel.
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4.0

Reiniging & onderhoud

Reinig het doek al naargelang de behoefte als volgt:

Kleine verontreinigingen:


Met een vochtig doek verwijderen of droog uitborstelen

Grote reinigingsbeurt:





Grondig op de hand wassen bij 30 °C met gebruikelijke wasmiddelen en een zachte borstel.
Meerdere malen uitspoelen met schoon water.
Proces herhalen totdat het doek restloos schoon is.
Doek laten drogen.

De mechanische eenheid is onderhoudsarm.


Reinig de behuizing zo nodig met een vochtige doek. Gebruik géén agressieve reinigingsmiddelen.

Gevaar voor schade!
De bevestigingsschroeven moeten om de 6 maanden of na sterke windbelastingen worden
gecontroleerd.

Storingen


Neem in geval van storingen contact op met uw speciaalzaak.

Reserveonderdelen & typeplaatje
Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw speciaalzaak.


Geef de onderdelenbenaming en de gegevens van het typeplaatje door aan uw vakhandelaar.
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