
 

  

Windschermen geven uw meer comfort tijdens het rijden en 

beschermt u tegen de weersinvloeden onderweg. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

WINDSCHERM INCL.MONTAGESET 
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WAARVOOR DIENT HET? 
Een windscherm zorgt ervoor dat u goed zicht behoud tijdens het rijden bij wisselende weersomstandigheden 
maar misschien nog wel belangrijker dat u heerlijk rijdt zonder dat de wind de koude lucht in uw gezicht blaast. 

HOE WERKT HET? 
Uw Windscherm wordt geleverd met een montageset die ervoor zorgt dat het windscherm goed  vast en 
aangesloten zit op de scootmobiel. Het windscherm wordt bij montage afgesteld en is na plaatsing niet meer in te 
regelen. Zorgt u er in ieder geval voor dat het windscherm recht voor u is bevestigd en dat u altijd goed zicht heeft 
door het windscherm. 
 
BELANGRIJK OM TE WETEN 
Het windscherm wordt bevestigd middels een montageset. Zorg er altijd voor dat u de juiste montageset heeft. Als 
het windscherm niet past of indien het niet mogelijk is om het winscherm te plaatsen dan duidt dit op een 
verkeerde montageset. Zorg er altijd voor dat het windscherm droog en schoon is als u gaat rijden. U kunt het 
windscherm eenvoudig schoon en droog maken door middel van een hand- of een theedoek. Gebruik geen 
chemicaliën om het windscherm schoon te maken. Dit kan er voor zorgen dat het windscherm ernstig beschadigd 
raakt en u geen goed zicht meer heeft. 
 
UITVOERINGEN; 
Er zijn uiteraard vele windschermen verkrijgbaar, maar het type welke u nu heeft ontvangen wordt al vele jaren 
gebruikt voor scootmobielen. De standaard meegeleverde montageset is voor de meeste scootmobielen 
toepasbaar. De volgende 2 type scootmobielen worden geleverd met een eigen montageset, te weten; Galaxy 

Pro en de Trophy 6. 
Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl 
 
 

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE 
Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van het het windscherm is het beste met een droge dan wel matig 
vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig 
personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd. 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het 
goede functioneren van het windscherm, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd: 

- Het windscherm mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt. 
- Het windscherm bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. 
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door 

Silema is geautoriseerd. 
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen 

aan het windscherm of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht 
op claims. 

GARANTIEVERKLARING 
Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles 
garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal 
en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 
door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn 
erkend. 

Uw leverancier van dit product voor Nederland; 

 

 

 

 
Silema Revalidatietechniek, Rondven 40, 6026 PX Maarheeze, tel.0495-599107 of per email verkoop@silema.nl 

http://www.silema.nl/

