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VARNING för murket trä, söndervittrad puts eller
tegel samt tunna material.
VARNING! Lossa inte markisarmarnas infästning
på grund av kraftiga fjäderspänningar.

ADVARSEL for morkent tre, forvitret puss eller tegl eller tynne
materialer.
ADVARSEL! Løsne ikke markisearmenes fester på grunn
av de kraftige spennfjærene.

VIKTIGT att markisen fästes i stabilt och säkert material. VIKTIGT at markisen festes i et solid og sikkert materiale.
KONTROLLERA att dörrar och fönster kan öppnas
efter det att markisen monterats.

KONTROLLER at dører og vinduer kan åpnes etter at markisen er montert.
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Trä
Infästning

Förborra med 6-7mm borr.

Förborra med 12mm borr.

Fäst konsolerna med fransk
träskruv 10x100mm

Fäst konsolerna med fransk
träskruv 10x100mm samt passande plugg eller expanderinfästning.

Treverk
festing

Betong

Tegel
Förborra med borrdiameter
avsedd för infästning.
Fäst konsolerna med
specialinfästning för tegel.
(medföljer ej)

Betong

Forbore med 6-7 mm bor.

Forbore med 12 mm bor.

Fest brakettene med fransk
treskrue 10x100 mm

Fest brakettene med fransk
treskrue 10x100 mm og
passende plugg eller
ekspansjonsbolter

Tegl
Forhåndsbore med bordiameter beregnet for festet.
Fest brakettene med spesialfester for tegl
(følger ikke med).
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Injustering av markisens utfallsvinkel
Justera en arm i taget.

Regulering av markisens utfallsvinkel
Juster en arm av gangen.

1. Kör ut markisen.
2. Lossa fästets tre bultar något.
3. Lyft upp markisarmen så att fästet inte är belastat.
4. Justera vinkeln på markisarmarna med justerskruven
med en 5 mm insexnyckel.
5. Vi rekommenderar ca 15 graders lutning.
En frigångshöjd på 2 meter i markisens framkant
rekommenderas.
6. Drag åt bultarna i fästet igen.
7. Justera andra armen på samma sätt.
8. Drag åt alla bultar ordentligt.

1. Kjør ut markisen.
2. Løsne litt på festets tre bolter.
3. Løft opp markisearmen, slik at festet ikke er belastet.
4. Juster armens helling til ønsket stilling ved å vri på
justeringsskruen med unbrakonøkkel på 5 mm.
5. Vi anbefaler ca. 15 graders helling.
Det anbefales fri høyde på 2 meter i markisens forkant.
6. Trekk til boltene i festet igjen.
7. Juster den andre armen på samme måte.
8. Trekk alle bolter godt til.

Rör Ej!
Ikke rør!
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Montera ändgavlarna

Monter endestykkene
A1
A2

Kontrollera markisens funktion
Kör markisen ut och in ett par gånger för att kontrollera funktionen.

Kontroller at markisen fungerer som den skal
Sveiv markisen ut og inn et par ganger, for å kontrollere at markisen fungerer som den skal.

Elanslutning
OBS! Drag installationskabeln i en ögla nedåt innan motorn så vatten ej kan rinna längs kabeln in i motorn.
(Se bild)
Markiser med motor kodas till handsändaren och provkörs innan leverans. Grovinställning av gränslägen är
gjord.
Elektrisk tilkobling
OBS! Legg el-kabelen i en øgle nedover før motoren, slik at det ikke kan renne vann langs kabelen og inn i
motoren.
(Se skisse)
Markiser med motor kodes til en håndterminal og prøvekjøres før levering. Grovinnstilling av yttergrenser er
gjennomført.
Elkabel

230 V
Garantier:
2 år Produktgaranti från inköpsdatum.
5 år Garanti mot hållfasthet, blekning samt röta på väven.
Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.
Garantier:
2 år Produktgaranti fra kjøpsdato.
5 år Garanti mot holdfasthet, blekning samt jordslag på duken.
Garantien gjelder kun dersom produktet er montert og vedlikeholdt ifølge monteringsanvisningen.
Garantien gjelder reparasjon eller erstatning av produktfeil på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil.
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