
GROTE SCHOONMAAK

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je rolluik. Het schoonhouden van 
het product draagt hier enorm aan bij. Daarom vind je hier een stappenplan dat jou helpt bij
het reinigen van jouw rolluik. We adviseren het rolluik minimaal éénmaal per jaar schoon te
maken. Zorg dat het rolluik spanningsloos is voordat je start met reinigen! Vanzelfsprekend 
kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact met ons op:
E: seE: service@zonenscherm.nl 
T: 085 - 485 83 50.
W: www.zonenscherm.nl

WAT HEB JE NODIG? CONTROLEER OOK:

Onze producten vergen weinig onderhoud en hebben een 
lange levensduur. Indien er onverhoopt toch een mankement
aan het product is ontstaan neem dan direct contact met ons
op. Controleer je product voorafgaand aan de schoonmaak op
de staat van onderstaande punten:

- - Aluminium proelen
- Vervorming van het product
- Afwijkend geluid bij openen/sluiten

Gebruikershandleiding Rolluiken

LAUW WATER
(MAXIMAAL 35°C)

DROOG-
SMEER-
MIDDEL

SCHOONMAAK-
PRODUCT 
MET LAGE 
PH-WAARDE
(<7,5)

BORSTEL



SCHOONMAKEN: ROLLUIKEN

Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren.
Neem contact op met onze klantenservice via: service@zonenscherm.nl 
of bel ons op: 085 - 485 83 50.

STAP 1                                                  STAP 2                                                 STAP 3

Gebruikershandleiding Rolluiken

Vuil verwijderen
Verwijder los vuil met een
borstel.  

Proelen schoonmaken
De proelen kun je reinigen
met lauw water en een 
schoonmaakproduct met 
een PH - waarde lager dan 
7,5. Vermijd schuursponsjes
en hogedruk en hogedruk toestellen!

Onderdelen smeren 
Kunststof geleidingsblok-
ken, rubbers en de alumi-
nium geleidingsproelen
kun je voorzien van droog-
smeermiddel, zoals silico-
nenspnenspray.



VEILIG GEBRUIK

We vinden het belangrijk dat de veiligheid van jouw leefomgeving gewaarborgd blijft! We
vragen je daarom voor gebruik even stil te staan bij de volgende veiligheidsmaatregelen:

Gebruikershandleiding Rolluiken

De buismotor is thermisch beveiligd, bij oververhitting treedt de beveiliging in 
werking en kun je het product tijdelijk niet gebruiken. Zodra de motor is afgekoeld
schakelt de thermische beveiliging automatisch uit.

Gebruik het rolluik niet wanneer ijsvorming op het pantser is ontstaan, hierdoor 
kan er schade ontstaan aan de ophanging en de lamellen.

Bedien het rolluik alleen als er geen personen en/of obstakels in het werkings-
gebied aagebied aanwezig zijn.

Schakel bij reparatie en/of werkzaamheden een installateur van Zon en Scherm in.

Zorg dat je het rolluik spanningsloos maakt bij reparatie
en werkzaamheden in de nabijheid van het rolluik.


