FDV-DOKUMENTASJON
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Manuel betjent screen.

Motor:
Dimensjon:
Duk:
Farge duk:
Farge
profiler:
Fjernstyring:
Andre
opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og ettersyn:
Produsent anbefaler å følge normal vedlikeholdsrutine som inneholder vask og smøring av produktet, 1-2 ganger i
året. Dersom en ytre påvirkning som smuss, is eller lignende gjør at produktet ikke fungerer som tiltenkt, vil ikke
dette omfattes av reklamasjon/garanti. Renholdet er enkelt og tar svært kort tid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjør duken helt ned.
Børst av alt som kan børstes av (insekter, pollen etc).
Spyl hele systemet med middels vanntrykk ovenfra og nedover (ikke spyl opp i kassetten fra
undersiden, og ikke bruk høyt trykk)
Vask duk og konstruksjon med kun mildt såpevann (f.eks. Zalo).
Bruk svamp eller klut, alternativt en børste på flekker og insekter.
Spyl av etter endt vask.
Tørk over metall med et håndkle, og la duken lufttørke/renne av før du ruller inn duken.
For lengst bevaring av glans/lakk: polering anbefales.
Synlig festemateriell kan også med fordel gis en liten og lett dusj med smørespray. Viktig å ikke treffe
duk. Se bilder neste side.
Bevegelige deler på solskjermingen samt også glidelåsene på siden av zipscreener smøres med
teflonspray eller silikonspray.

Etter endt rengjøring, se over all konstruksjon og kjenn at alt sitter (ikke bevegelighet noe sted).
Dersom du har screens med styrewire, kjenn etter at wirene er passe stramme – som vil si at wiren skal være helt
loddrett langs sin fulle lengde. Etterstram ved behov.
Kjør bunnprofilen opp (til den stopper av seg selv). Dersom den stopper mer enn 1cm fra kassett kan øvre grense
med fordel justeres.
Kjør bunnprofil ned (til den stopper av seg selv). Sjekk at den stopper før bunnprofilen treffer endelokkene til
sideskinnene/beslag/vannbrett. Dersom duken har bulker/bølger er dette tegn på at den ikke har stoppet i tide. Skjer
dette bør nedre grense justeres.
Se over området rundt systemene. Pass på at vegetasjon ikke har vokst for nær systemet og kan slå borti under
sterk vind.
Se etter oppflising av betjeningssnor
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FDV-DOKUMENTASJON
Kontakt produsent dersom skade oppstår. Det må benyttes fagfolk ved utbedring for å sikre korrekt utførelse mht.
reparasjon av solskjermingen.
Det bør foretas visuell inspeksjon av samtlige innfestinger samt skinner og wire med feste for å forebygge eventuelle
driftsforstyrrelser som kan oppstå.
Intervall: Minimum hvert år, omgående ved skade
Unngå å få vedlikeholds/smøre-spray på duk:

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Hovedkonstruksjon: 5 år ved normal bruk, slitedeler 2 år. Se salgs og leveringsbetingelser.
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
Se over
Øvrige opplysninger
Zip screens er ekstra effektive i værutsatte områder med sitt glidelåssystem som gir maks stabilitet. Disse tåler vind
opptil (24 m/s). (ved normal montering)
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FDV-DOKUMENTASJON
4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør

HD Solskjerming AS

Postadresse

Årøsetervegen 10

Postnr. og poststed

6422 Molde

Telefon

91150200

E-post

post@hdsol.no

Internett
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