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Maak u met he t p roduc t
vertrouwd voordat u het in
gebruik neemt. Lees aandachtig
de volgende montagehandleiding

en de veiligheidsaanwijzingen. Gebruik
het product uitsluitend zoals wordt
beschreven en voor de vermelde
doeleinden. Bewaar deze handleiding
goed. Als u het product aan een derde
gee f t , overhand ig dan ook a l le
bijbehorende documenten.

De zonneluifel is bedoeld als bescherming
tegen laagstaande zon en lichte wind voor
gebruik buitenshuis op een terras of
balkon. Gebruik voor andere doeleinden
en wijziging van het product worden
beschouwd als onreglementair gebruik en
kunnen aanleiding geven tot letsel en/of
beschadiging van het product. De
f a b r i k a n t a a n v a a r d t g e e n
aansprakelijkheid voor schade die
ontstaat door onreglementair gebruik. Het
product is niet bestemd voor commercieel
gebruik.

Afmetingen: 140 x 140 cm (H x B) (uitgeklapt)
Gewicht:  8 kg

Controleer onmiddellijk na het uitpakken
of de inhoud volledig is en het product en
alle onderdelen vrij zijn van schade.

Het luifeldoek is een geavanceerd
product. Toch is perfectie soms niet
haalbaar vanwege technische factoren
en vereisten voor milieubescherming. In
het doek kunnen ondanks moderne
productie- en verwerkingstechnieken
bepaalde verschijnselen voorkomen
waarover soms geklaagd wordt.

Deze verschijnselen kunnen in
verschillende mate voorkomen bij vrijwel
alle soorten luifeldoeken. Ze verminderen
echter op geen enkele wijze de kwaliteit
van het doek.

Om ontevredenheid te voorkomen, willen
we u in het kader van de
consumentenvoorlichting nadrukkelijk op
de volgende eigenschappen wijzen:

Bij de confectie en het vouwen van de
luifeldoeken ontstaan knikvouwen.
Daardoor kunnen in het bijzonder bij
lichte kleuren in vouwen oppervlakte-
effecten (pigmentveranderingen)
ontstaan, die er bi j tegenl icht
donkerder (zoals vuilstrepen) uitzien.
Deze verminderen niet de waarde en
de gebruikskwal i te i ten van de
zonneluifel.

Krijteffecten zijn helle strepen die bij de
verwerking op behandelde materialen
ontstaan en die ook met grote
zorgvuldigheid niet altijd helemaal te
vermijden zijn. Deze vormen daarom
ook geen reden tot klachten.

Balkonscherm

Inleiding

Beoogd gebruik

Beschrijving van de onderdelen

Muurbevestiging
Balkonscherm
Veiligheidspen
Veiligheidsketting
Opbergtas
Sluitring (ca. Ø 10 mm)
Zeskantschroef
Plug (ca. Ø 14 x 70 mm)

Technische gegevens

Leveringsomvang

1 balkonscherm
1 opbergtas
4 sluitringen (ca. Ø 10 mm)
4 zeskantschroeven
4 pluggen (ca. Ø 14 x 70 mm)
1 montagehandleiding

Algemene opmerkingen over
het luifeldoek

Inleiding
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Regenbestendigheid:
Zonneluifeldoeken van acryl en
polyester zijn waterafstotend
geïmpregneerd en bestand tegen
lichte, korte regenval. Bij sterkere of
langdurige regenval moet de
zonneluifel ingeklapt worden om
schade te voorkomen. Als de
zonneluifel in natte toestand gesloten
werd, moet hij zo spoedig mogelijk
weer geopend worden om te drogen.

Door gebruik van meerdere lagen stof
en verschillende wikkelsterkten op de
doekbuis kunnen golfeffecten ontstaan
nabij zomen, naden en stofbanen. Door
de spanningen die daardoor in de stof
ontstaan, kunnen er zich golfeffecten
(bijv. ruit- of vissegraatpatronen)
vormen.

Het naaigaren van het doek kan een
andere kleur hebben dan het
doekonderdeel waarin de naad
voorkomt. Andere verschijnselen:
Kleurafwijkingen tussen afzonderlijke
stofbanen en ten opzichte van de
collectie, schaduwen, lichtpunten,
aanzetpunten, inslag, draadbreuk,
dubbele kettingdraad, ingeweven
externe vezels, kettingstrepen, knopen,
zichtbare inslagdraden, rapportverzet,
impregneervlekken, vouwvorming bij
het opwikkelen, asymmetrische
verwerking van stofbanen, kromme
naden, doorhangen door eigen gewicht
van het doek.

(Uittreksel uit: "Wichtige
Verbraucherinformationen:
Produkteigenschaften von
Markisentüchern" (Belangrijke
consumenteninformatie:
producteigenschappen van
luifeldoeken), Bundesverband
Konfektion Technischer Textilien e.V.
BKTex).

Versch i l lende elementen van de
montagehandleiding zijn voorzien van
vastgelegde inhoudsmarkeringen.

Zo kunt u eenvoudig herkennen of het
gaat om informatieve tekst,

Inhoudsmarkeringen

veiligheidsinstructies
of montageaanwijzingen.

Lees alle veiligheidsinstructies
en aanwijzingen. Als u de
veiligheidsinstructies en de
aanwijzingen niet opvolgt, kunt

u ernstig letsel veroorzaken.

LEVENSGEVAARLIJKE RISICO'S
EN RISICO'S OP ONGEVALLEN
VOOR BABY'S EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij
het verpakkingsmateriaal komen. Het
verpakkingsmateriaal vormt een risico
voor verstikking. Kinderen onderschatten
de risico's vaak. Houd kinderen altijd uit
de buurt van het product.

VOORZICHTIG! Laat kinderen nooit
z o n d e r t o e z i c h t a c h t e r. D e
zonneluifel is niet bedoeld als
speelgoed of om op te klimmen. Let
op dat niemand zich aan de
zonneluifel optrekt of er tegen leunt
( let vooral op kinderen). De
zonneluifel kan uit de muur loskomen
en/of het doek kan scheuren. Dat
kan leiden tot letsel aan personen
en/of materiële schade.

Let tijdens de montage op dat u niet in
een elektrische leiding, gasleiding of
waterleiding boort. Gebruik indien nodig
een leidingzoeker voor de muur of
ondergrond waarin u wilt boren.

Monteer de zonneluifel bij voorkeur
met twee personen. De cassette is
zwaar. Als de zonneluifel valt, kan hij
beschadigd raken en ernstig letsel
veroorzaken.

Houd kinderen
uit de buurt van de werkomgeving
tijdens de montage en het instellen.

Grijp niet naar beweegbare onderdelen
tijdens het openen en sluiten van de
zonneluifel. Daardoor kunt u letsel
oplopen.

RISICO OP LETSEL!

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsinstructies

LEVENSGEVAAR DOOR
ELEKTRISCHE SCHOK!

WAARSCHUWING!

Inleiding / Veiligheidsinstructies
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Gebruik onder winterse
weersomstandigheden kan tot
beschadiging leiden.

Controleer de zonneluifel vóór elk
gebruik op eventuele beschadigingen.

Gebruik de zonneluifel nooit als u een
beschadiging opmerkt.

Controleer vóór elk gebruik of alle
schroeven en verbindingen stevig
vastzitten.

Neem in geval van beschadiging,
reparatie of een ander probleem met
de zonneluifel contact op met de
klantendienst of een erkende vakman.

Zorg ervoor dat het luifeldoek altijd
netjes opgewikkeld wordt. Anders kan
het luifeldoek beschadigd raken. Zorg
ervoor dat het doek strak gespannen
is.

Neem de zonneluifel voorzichtig uit de
v e r p a k k i n g e n v e r w i j d e r d e
polystyrenen beveiligingen van de
zonneluifel. Verwijder de plastic
zakken, de plastic houders en de
beschermfolie van de zonneluifel en
leg hem voorzichtig neer om te
voorkomen dat hij tijdens het werken
door krassen of op andere wijze
beschadigd of bevuild raakt.

Het genoemde gereedschap en materiaal
i s n i e t i n de leve r i ngsomvang
inbegrepen. Het gaat hierbi j om
vrijblijvende gegevens en waarden ter
oriëntatie. De aard van het materiaal is
afhankelijk van de specifieke vereisten
op de locatie.

Sluit de zonneluifel bij

sterke wind,
regen,
afwezigheid,
onweer (sterke windvlagen, harde regen),
vorst (bevriezen van het doek).

Vóór de montage

Benodigd gereedschap en materiaal

Meter
Zeskantsleutel (15 - 17 mm)

Kruiskopschroevendraaier
Elektrische boormachine
Boortjes (Ø 14 mm)
Leidingzoeker

Montage/Demontage

Kies eerst een geschikte plaats voor het
balkonscherm.

Houd het balkonscherm tegen de muur
en markeer de boorgaten voor de
muurbevestiging met bijvoorbeeld een
potlood.

VOORZICHTIG! Lees vóór gebruik de
b e d i e n i n g s h a n d l e i d i n g v a n u w
boormachine.

Boor de gaten (Ø 14 mm, diepte 9 cm) in
de muur (zie afb. A).

1

Steek nu de pluggen in de boorgaten
(zie afb. B).

8

Veiligheidsinstructies / Vóór de montage / Montage/Demontage
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Zet de muurbevestiging vast met de
sluitringen en de zeskantschroeven
(zie afb. C).

1
6 7

Demonteer het balkonscherm in
omgekeerde volgorde.

Controleer alt i jd wanneer u de
zonneluifel na langere tijd weer gebruikt
of alle schroeven vastzitten, en draai ze
indien nodig aan.

Reinig het product regelmatig en
eenmaal per jaar met water met zeep.

Reinig het product de andere keren met
een mild schoonmaakmiddel.

Vlekken van de opslag en schimmel
v e r w i j d e r d u m e t e e n m i l d
zeepoplossing. Gebruik onder geen
enkele omstandigheid benzine,
o p l o s m i d d e l e n o f a g r e s s i e v e
schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het
doek van de zonneluifel laten verbleken
e n h e t p r o d u c t e n h e t d o e k
beschadigen.

G e b r u i k o n d e r g e e n e n k e l e
omstandigheid alkalische of irriterende
schoonmaakmiddelen of stoomreinigers
om het doek schoon te maken.

Gebruik geen scherpe voorwerpen om
het product te reinigen. Er mogen geen
vloeistoffen in de binnenkant van het
product terechtkomen.

Laat onderhoudswerkzaamheden
uitsluitend door de klantendienst van
uw verkooppunt of een erkende
vakman uitvoeren.

Controleer of het product schoon en
droog is voordat u het opbergt. Bewaar
het product in een droge en goed
verluchte ruimte om te voorkomen dat
er tijdens de opslag vlekken ontstaan.

Gebruik

Het balkonscherm uitklappen

Trek veiligheidspen uit het gat.

Klap het balkonscherm uit.

Steek veiligheidspen in het rechter gat
(zie afb. D).

3

3

Het balkonscherm inklappen

Trek veiligheidspen uit het rechter gat.

Klap het balkonscherm in.

Steek veiligheidspen in het linker gat
(zie afb. C).

3

3

Onderhoud en reiniging

Verwijdering als afval

Montage/Demontage / Gebruik / Onderhoud en reiniging / Verwijdering als afval
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U krijgt op dit product 2 jaar garantie
vanaf de verkoopdatum. Het product is
met zorg geproduceerd en werd vóór de
levering nauwgezet nagekeken. Bewaar
de kassabon als bewijs van aankoop.
Neem in geval van een garantieclaim als
eerst telefonisch contact op met de
klantendient van uw verkooppunt. Alleen
op die manier kan kosteloze verzending
van uw artikel gegarandeerd worden.
Bovendien kunt u bij de hotline terecht
voor problemen met de verzending van
uw product. Deze garantie geldt alleen
voor de eerste koper en is niet
overdraagbaar op andere personen. De
garantie komt te vervallen in geval van
misbruik en/of onoordeelkundig gebruik,
gebruik van overmatige kracht en
ingrepen die niet zijn uitgevoerd door een
door ons erkend servicepunt. Uw
wettelijke rechten worden niet beperkt
door deze garantie. De garantie geldt
voorts uitsluitend voor materiaal- of
fabricagefouten. De garantie geldt niet
voor vers l i j tba re onderde len o f
beschadiging van breekbare onderdelen,
bijvoorbeeld het luifeldoek. Het product is
uitsluitend bestemd voor privégebruik en
niet voor commercieel gebruik.

Wij, BAHAG AG, Gutenbergstr. 21,
68167 Mannheim, Duitsland, verklaren
dat di t product voldoet aan de
elementaire eisen en alle andere
relevante voorschriften. De betreffende
documenten zijn gearchiveerd kunnen
indien nodig opgevraagd worden.

Informatie

Garantie

Service

Depot 18 GmbH
Gewerbering 3
67691 Hochspeyer
Tel.: 06305-71542913
Fax: 06305-715429 29
E-mail: mail@depot18.de

CE-conformiteitsverklaring

Informatie

Hebt u vragen of problemen?!
Ga naar:
www.depot18.de

Vervaardigd voor:
BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Duitsland


