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Montagehandleiding voor Sun Eclipse screen(s) 

 

TIPS! 

Bewaar de doos en toebehoren om de screen(s) in te bewaren als deze gedemonteerd 

is/zijn op minder zonnige dagen. 

De screens hebben 1 zonzijde. Deze zijde moet naar de zon gericht zijn. Dit wordt 

aangeven op de sticker en je kan zien aan de zeilringen. Zie onderstaande abeeldingen 

  

 

 

 

Mocht je naar aanleiding van de montagehandleiding nog vragen hebben? Neem dan 

gerust contact met ons op. Veel plezier met je aankoop. 

Sun Eclipse. De hitte de baas 

Let op dat je het doek niet vouwt!! Ontstane vouwen zullen er niet meer uit gaan. 

Zonzijde Niet zonzijde 
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Stap 1:  
1a) Demonteer de zuignappen, zie afbeelding 1a.  
1b) Plaats het screen over onderdeel A, zie afbeelding 1b. Zorg dat de zijde waar de sticker zit gericht is 
naar de zon. 
1c) Plaats onderdeel C op onderdeel A en draai deze een paar slagen aan, zie afbeelding 1c. 
1d) Herhaal bovenstaande stappen voor alle ophangpunten op het screen. 

 

 

 

 

 

 

 
Stap 2: 
Maak de plaats waar de zuignap op de ruit komt en de zuignap zelf schoon met het bijgeleverde 
alcoholdoekje. Bevochtig daarna de zuignap licht met water. 

Stap 3: 
3a) Plaats het screen op het raam door de bovenste 2 zuignappen in de hoeken goed aan te drukken 
op het raam zodat de 2 zuignappen vastplakken op het raam, zie afbeelding 2a.  
3b) Doe dit bij alle zuignappen aan het screen.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Stap 4: 
4a) Draai onderdeel C los en verwijder het screen, zie afbeelding 2b.  
4b) Plaats onderdeel B over onderdeel A, zie afbeelding 2c. 
4c) Plaats het screen terug. Draai vervolgens onderdeel C weer op onderdeel A en draai deze geheel 
vast, zie afbeelding 2d. Draai daarna onderdeel C een slag terug. Als je dit niet doet kan onderdeel B 
gaan scheuren. Doe dit bij alle zuignappen. Het screen zit nu goed gemonteerd. 
 
Veel plezier met je screen(s) van Sun Eclipse. De hitte de baas. 

Afbeelding 1a 

C B A 

Afbeelding 1b Afbeelding 1c 

Afbeelding 2a Afbeelding 2b Afbeelding 2c Afbeelding 2d 


