
Gebruikershandleiding
HET FAVORIETE ZONNESCREEN-SYSTEEM IN AUSTRALIË

GEFELICITEERD

met uw investering in 

Ziptrak®  outdoorscreens. 



Bedien het screen altijd vanuit het midden

De trekstok gebruiken Het screen ontgrendelen

Veersysteem

Dankzij het veersysteem kunt u het screen 
gemakkelijk bewegen, met een geavanceerde 
veer die het gewicht van het screen ondersteunt. 
U dient het screen met de hand te bedienen in het 
midden van de eindlat. Zo zorgt u ervoor dat het 
materiaal gelijkmatig op de doekbuis wordt 
gerold. Het screen dient altijd soepel en 
gemakkelijk langs de geleider te glijden.

Elektrische bediening

Gemotoriseerde screens worden bediend met de 
bijgeleverde afstandsbediening en moeten onder 
toezicht worden bewogen. Zie de handleiding van 
de afstandsbediening voor instructies. U kunt 
elektrische screens niet met de hand bedienen; dat 
kan het screen beschadigen. U kunt elektrische 
screens niet bedienen tijdens een stroomonder-
breking, tenzij ze op zonne-energie werken. 

Gebruikershandleiding Ziptrak® outdoorscreen

De pvc en sunscreen mesh 
screens zijn opgerold voor het 
transport. Het is mogelijk dat u 
de screens een aantal dagen 
omlaag moet laten, zodat het 
materiaal weer in vorm komt.

Ziptrak® screens zijn gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken en staan garant voor 
jarenlang soepel en zorgeloos gebruik. Als u uw screen zonder duidelijke reden 
moeilijk kunt bewegen, neem dan contact op met uw Ziptrak® retailer.

NA DE INSTALLATIE

BEDIENING

Duw de eindlat licht naar beneden om de 

druk op te heffen terwijl u de hendel optilt.



Screens met gaas:

  Maak het screen schoon met een zachte doek 
en koud zeepwater. Gebruik een sterk verdund 
huidhoudschoonmaakmiddel zoals 
afwasmiddel.

  Gebruik nooit onverdunde schoonmaakmid-
delen, reinigingsvloeistoffen, zeep, insecticides 
of verdelgingsmiddelen. Gebruiken geen 
grondwater en zorg ervoor dat de screens niet 
nat worden door sproeisystemen op grondwa-
ter. Laat het screen nooit in contact komen 
met petrochemische stoffen of oplosmiddelen.

  Gebruik geen hogedrukspuit om het screen te 
reinigen.

Pvc screens:

  Gebruik geen vensterreinigingsproducten om het 
pvc schoon te maken.
  Maak het screen schoon met een zachte doek 
en zeepwater.
  We bevelen Vuplex® aan voor een optimale 
reiniging.
  Wacht niet lang met het verwijderen van 
vogelpoep, vuil en vlekken van het pvc.
  Het pvc oppervlak is uiterst gevoelig voor 
krassen en beschadigingen. Ga altijd voorzichtig 
te werk als u pvc screens schoonmaakt, bedient 
of dingen in de buurt verplaatst.
   Gebruik idealiter een zachte, schone doek om 
het pvc te polijsten en af te drogen na het 
reinigen en voordat u het screen oprolt.
   Gebruik geen hogedrukspuit om het screen te 
reinigen.

Als de Ziptrak® screens op de juiste wijze worden gereinigd en onderhouden, zullen 
ze er jarenlang geweldig uitzien en goed functioneren. Het gaas en pvc doek van de 
screens zijn geen producten van Ziptrak®. Vraag aan uw retailer de volledige 
onderhoudsinstructies van de fabrikant van het gaas of pvc.
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REINIGEN

Duizenden Australische gezinnen en bedrijven vertrouwen op Ziptrak® screens om 
een aangename buitenruimte te creëren. Het sterke en robuuste systeem wordt vaak 
geïnstalleerd in kustgebieden en op plaatsen waar er een harde wind kan staan.

WINDERIGE OMSTANDIGHEDEN

Als het opgerolde materiaal vochtig is, kan er schimmel worden gevormd.

Rol het screen niet op als het nat is.

Laat het materiaal 

eerst drogen 

voordat u het 

screen oprolt.

Het is mogelijk dat Ziptrak® screens met 
veersysteem enigszins moeilijk te bedienen zijn 
in winderige omstandigheden, vanwege de druk 
van de wind op het materiaal. Duw met uw hand 
tegen het materiaal om de druk te verlichten en 
bedien dan het screen.

Let op als u elektrische Ziptrak® screens bedient 
in winderige omstandigheden. Houd altijd 
toezicht bij het bewegen van de screens.

In winderige omstandigheden moeten de 
screens volledig omlaag en vergrendeld zijn, 
ofwel volledig opgerold - half afgerold is de 
kwetsbaarste stand. Bij zwaar weer moet u de 
screens volledig oprollen.

De installatie is van essentieel belang voor de 
prestaties van uw screen in de wind. Vraag uw 
retailer om meer informatie of bezoek de 
Ziptrak® website.



Het is van groot 
belang dat u geen 
smeermiddel op 

oliebasis gebruikt, 
zoals WD40, 

omdat dit de tape 
van het doek 

beschadigt en 
mogelijk vuil in 

de geleider 
samenklontert.

ONDERHOUD

In het algemeen hoeft u de Ziptrak® screens niet extra te smeren. In een stoffige omgeving en aan de 
kust kan het echter goed zijn om de screens eenmaal per jaar te smeren, zodat ze soepel blijven werken. 
Gebruik hiervoor siliconenspray, zoals Helmar H4000, dat geschikt is voor voedselproducten.

Rol voor het smeren het screen helemaal af; breng de spray gelijkmatig aan in de ruimte tussen de zijkant 
van het doek en de geleider. Doe dit alleen aan de voorkant van het screen, zowel links als rechts. Rol het 
screen na het smeren enkele keren omhoog en omlaag om de siliconenspray gelijkmatig te verdelen 
binnen de geleider.
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GARANTIE

Uw lokale Ziptrak® expert

Neem contact op uw retailer voor informatie over de garantieperiode en bepalingen. Ziptrak® 
biedt retailers 24 maanden garantie op alle onderdelen van het Ziptrak® outdoorsysteem. 
Als u vragen hebt over de werking, bediening of het onderhoud van uw screensysteem, of 
vervangonderdelen nodig hebt, neem dan contact op met uw retailer. U kunt ook contact 
opnemen met de klantenservice van Ziptrak®.

MATERIAAL

ZIJKANT

GELEIDER

KANAAL


