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GEBRUIKERSHANDLEIDING TERRASSCHERM INOVA

Beste klant,
U bent zojuist eigenaar geworden van een kwaliteitsproduct van LuxxOut. Wij feliciteren u met uw aankoop. Alle door ons gebruikte
materialen zijn van hoogstaande kwaliteit en aangepast aan het gebruiksdoel. Wij, als producent van terrasschermen, waarborgen
gedurende twee jaar alle gebreken die zich voor kunnen doen bij normaal gebruik en onderhoud. Omdat LuxxOut veel waarde
hecht aan de kwaliteit van onze producten en een zo groot mogelijke tevredenheid onder haar klanten wenst, hebben wij specifieke
bedienings- en onderhoudsvoorschriften ontworpen.

BEDIENEN VAN HET TERRASSCHERM
•

Begeleid het horizontale terrasscherm door het doek licht op te tillen, zodat het doek netjes in de cassette oprolt.

•

Til het doek niet te ver omhoog of laat het doek niet te ver zakken. Hiermee voorkomt u dat het doek boven of onderaan tegen de
cassette aanloopt, waardoor het doek kan beschadigen of het doek niet helemaal opgerold wordt.

•

Als de hendels van de rem zijn vastgeklikt zit hier veerspanning op. Klap de hendels voorzichtig in zodat u zichzelf of een ander
niet bezeerd.

VEILIGHEID
•

Gebruik het product alleen voor de functies waar het voor ontworpen is.

•

Het systeem staat onder veerspanning. Laat het scherm nooit los voordat het vergrendeld is of volledig ingerold is.

•

Mocht het scherm door welke reden dan ook loslaten, LuxxOut is niet verantwoordelijk voor de gevolgschade.

•

Steek nooit uw hand in bewegende onderdelen of tussen de profielen. Leer ook kinderen om hun vingers nooit tussen profielen,
bewegende en/of scharnierende delen, enz. te steken.

•

Ga nooit op het systeem staan.

•

Dit product is geen speelgoed. Het is niet ontwikkeld om op te klimmen of aan te hangen.

•

Bevestig nooit extra elementen of accessoires aan dit product, behalve de speciaal hiervoor ontwikkelde accessoires.

ONDERHOUD
•

Het systeem heeft weinig onderhoud nodig, maar om jarenlang te genieten van uw systeem adviseren wij de volgende zaken:

•

Gebruik nooit bijtende of agressieve producten, schuursponsjes of andere schuurmiddelen.

•

Reinig het systeem regelmatig (± 1x per half jaar).

•

Gebruik bij vervanging alleen originele onderdelen van de producent.

•

Verwijder voor het reinigen eerst het losse vuil met een borstel of stofzuiger. Daarna kunt u met een schoonmaakproduct en lauw
water het overige vuil verwijderen. Na het reinigen kunt u het systeem naspoelen.

•

Geanodiseerde of gemoffelde profielen die vervuild zijn kunnen met lauw water en een zacht schoonmaakproduct gereinigd
worden.

•

Controleer regelmatig uw product op vuil, takjes, bladeren, enz. en verwijder deze.

OPMERKING
•

Gezien het productieproces kunnen kleine kleurafwijkingen ontstaan tussen kleurstalen en de profielen van de terrasschermen

•

Er kunnen kleine kleurverschillen zijn tussen componenten en profielen.
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GARANTIEVOORWAARDEN TERRASSCHERM INOVA

GARANTIE
Alle door LuxxOut gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en aangepast aan het gebruiksdoel. Als producent
garandeert LuxxOut een garantie van twee jaar op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en geregeld
onderhoud.

De garantie omvat het leveren van vervangstukken, ter plaatse door de installateur te monteren (eventueel met assistentie van een
technische medewerker van LuxxOut) of een revisie van het systeem door de producent in eigen werkplaats.

De garantieperiode start vanaf de datum van levering en heeft uitsluitend betrekking op het eigenlijke product, niet op de plaatsing
ervan.

De garantie is alleen van toepassing wanneer het product gebruikt en onderhouden wordt volgens de voorschriften in deze
handleiding.

De garantie geeft geen enkel recht op enige schadevergoeding of vergoeding voor gevolgschade en dekt geen lichamelijke
ongevallen.

DE GARANTIE VERVALT INDIEN
•

De materialen intensief blootgesteld zijn aan schadelijke atmosferische omstandigheden.

•

De materialen blootgesteld zijn aan een agressieve omgeving van industrie of nijverheid en ten gevolge daarvan verkleuring of
beschadiging ondergaan.

•

De materialen geplaatst zijn in een omgeving met een hoog zoutgehalte in de lucht en hierdoor corrosie ontstaat.

•

De producten niet geplaatst zijn volgens de installatievoorschriften van de leverancier.

•

Het gaat om materialen die onderhevig zijn aan slijtage als gevolg van veelvuldig of langdurig gebruik.

•

Het systeem niet deugdelijk bevestigd is.

•

De technische gebruikslimieten van het product overschreden zijn.
•

Gebruik boven windkracht 4.

•

Onderdelen gebruikt zijn die niet origineel zijn, noch erkend zijn door onze technische afdeling.

•

Verkeerd of geforceerd gebruik.

•

Reparaties of wijzigingen door onbevoegde derden zijn uitgevoerd.

•

Er schade ontstaan is door derden, zoals transportschade.

•

Er schade ontstaan is door abnormale weersomstandigheden (storm-, hagel-, water-, brandschade, etc.).

•

Er onvermijdelijke esthetische afwijkingen zijn die voortvloeien uit het productieproces of die eigen zijn aan het product.

