Vi håper
du er

fornøyd
Takk for at du kjøpte screen fra Scandic Markiser.
Vi i Scandic Markiser er stolte av våre produkter og ønsker at du som kunde skal få det beste ut av ditt kjøp hos oss.
Godt vedlikehold er som kjent en av nøklene til en lang levetid.
Vi gir deg derfor noen enkle tips til hvordan du kan forlenge levetiden på akkurat ditt produkt.
Forebygging og sikkerhet:
- Se over området rundt systemene. Pass på at vegetasjon ikke har vokst for nær systemet og kan slå borti under sterk
vind.
- Kjør duken ned til endestopp. Og sjekk at det ikke er bølger i duken. Er duken bølgete kontakt din leverandør for for
justering av endestopp.
- Sjekk at styreskinnene sitter godt. For å stramme skruer, kontakt din leverandør for veiledning eller assistanse.
- Ikke bruk høytrykkspyler på noen av produktene. Pass også på at du ikke spyler vann inn på evt.motor som hører til
solskjermingen.
- Det er ikke anbefalt å kjøre opp produktet hvis den er våt da dette kan skade duken
Rengjøring:
- Kjør duken til endestopp. Børst av alt som kan børstes av (pollen, insekter, smuss).
- Skru av strømmen for å unngå en eventuell kortslutning.
- Spyl hele produktet ovenfra og nedover (ikke spyl opp i kassett hvor motor sitter).
- Vask duk og konstruksjon med kun vann eller mildt såpevann (f.eks Zalo). Bruk svamp eller klut. Spyl av etter endt
vask.
- Tørk duken med et håndkle.
- Glidelåsen på siden av zipscreener bør smøres innimellom. Teflonspray og silikonspray kan benyttes i dette tilfelle.
Vedlikehold:
- Screens og zip creen må regelmessig sjekkes for tegn på skader eller slitasje i stoffet eller på rammen.
- Hvis skade eller slitasje oppdages, må en montør kontaktes slik at skaden kan repareres.
- Screens som må bli reparert kan ikke tas i bruk før skaden er utbedret.
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