
R
ev

.n
r 1

5
03

18

Vertikalmarkis / Vertikalmarkise



Montering
Läs noggrant igenom hela denna anvisning innan monte-
ringen påbörjas.
Kontrollera mot innehållsförteckningen att alla delar finns 
med och är oskadda.

Att tänka på!
Att väggen markisen monteras på är tillräckligt stabil.
Kontrollera att fönster kan öppnas efter det att markisen 
monterats.
Motorn ska anslutas som fast installation och installatio-
nen ska göras av behörig elektriker.
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A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag
A2 - A10 gjelder kun markiser med bånd

Veggfeste, skinne

Veggfeste

avhengig av lengden på duken

avhengig av lengden på duken

Båndlås

Båndklokke

Montering 
Les nøye gjennom hele denne anvisning før du begynner 
monteringen. 
Kontroller mot innholdsfortegnelsen at alle deler er med 
og uten skader. 

Pas på! 
At veggen markisen monteres på er tilstrekkelig stabil. 
Kontroller at evt. vindu kan åpnes etter at markisen er 
montert. 
Motoren må kobles som fast installasjon og må gjøres av 
godkjent elektriker. 



Montering av väggfäste:
Montera väggfästena med skruv 6x40 mm cirka 50 mm in från 
varje markisgavel.
Underkant väggfäste ska vara cirka 30 mm ovanför fönsterkar-
men.

Viktigt
Det är mycket viktigt att väggfästena monteras helt vågrätt i 
förhållande till varandra.

Dragning av hissband:
(Gäller markiser med banduppdrag)

Borra ett hål 11-13mm i väggen eller i fönsterbågen. När hissbandet dras genom väggen 
rekommenderar vi att trä igenom ett elrör och låta hissbandet löpa i detta på detta sätt sparas både bandet och ev 
väggisolering.

Montering av veggfeste: 
Monter veggfestene med skrue 6x40 mm cirka 50 mm inn fra 
hver markisegavl. 
Underkanten på veggfeste må være cirka 30 mm ovenfor 
vinduskarmen. 

Viktig 
Det er meget viktig at veggfestene monteres helt i linje (vann-
rett) i forhold til hverandre. 

Trekking av bånd:
(Gjelder markiser med bånd)

Bor et hull 11-13 mm i veggen eller i vinduskarmen. Dersom trekkbåndet skal trekkes gjennom veggen, anbefaler vi 
å træ inn et el-rør og la trekkbåndet gå gjennom dette. På den måten skånes både båndet og evt. veggisolering.



Häng på markisen på väggfästena:
Häng på markisen så den sitter i spåren på kassettens baksida enligt bild ovan.

Lås markisen mot fästet med skruv 4x16 underifrån.

Placering av markiskassetten på väggfästet.
Plassering av markisekassetten på veggfestet.

Heng markisekassetten på veggfestene: 
Heng kassetten slik at den sitter i sporene på kassettens bakside ifølge skissen over. 

Lås markisekassetten i festet med skrue 4x16  nedenifra. 



Montering av styrskenor:
Fixera väggfästen skena vid styrskenan.
För in styrskenan vid gaveln på markisen. 
Se till att även bussningen i frontprofilen styrs in i 
styrskenan.
Se till att styrskenan är i lod och markera för 
väggfäste skena i vägg.
Montera väggfäste skena med styrskena med 
skruv 4x32.

Montering av styreskinner: 
Fest veggfestets skinne ved styreskinnen. 
Før inn styreskinnen ved gavlen på markisen. 
Pass på at også bøssingen i frontprofilen styres 
inn i styreskinnen. 
Pass på at styreskinnen er loddrett og merk av til 
veggfestet skinne på veggen. 
Monter veggfestet skinne med styreskinne med 
skrue 4x32 mm. 

Montering av styrskenor, forts:

Montera andra styrskenan på samma sätt som 
ovan.

Se till att avståndet mellan styrskenorna är lika 
uppe och nere. 

Montering av styreskinner, forts.: 

Monter den andre styreskinnen på samme måte 
som ovenfor. 

Pass på at avstanden mellom styreskinnene er lik 
oppe og nede. 



Markis med manuellt banduppdrag:
Markise med manuell bånd:

Dragning av hissband:

Invändig montering, 
Borra ett hål 11-13mm i väggen eller i fönsterbågen. När hissbandet dras genom väggen 
rekommenderar vi att trä igenom ett elrör och låta hissbandet löpa i detta på detta sätt sparas både bandet och ev 
väggisolering.

På utsidan av väggen monteras brytplatta (A2) med brytrulle (A3). Säkra med skruv (A8). Fäst brytplattan i väggen 
med skruv (A10). Trä hissbandet genom till insidan.
Drag bandet genom plastdetaljen på bandlåsets baksida och sedan bandlåset (A4). Fäst bandlåset på väggens 
insida. (A10)
Trä på bandknoppen (A6) och slå en knut i ändan av bandet.

Funktionskontrollera markisen genom att rulla ut och in den några gånger.

Inne Ute

A8

Trekking av bånd:

Innvendig montering, 
Bor et hull 11-13 mm i veggen eller i vinduskarmen. Dersom trekkbåndet skal trekkes gjennom veggen, anbefaler 
vi å træ inn et el-rør og la trekkbåndet gå gjennom dette. På den måten skånes både båndet og evt. veggisolering.

På utsiden av veggen monteres brytplatta (A2) med brytrulle (A3). Sikre med skrue (A8). Fest brytplattan i veggen 
med skrue (A10). Træ trekkbåndet gjennom til innsiden.
Trekk båndet gjennom plastdetaljen på båndlåsens bakside og deretter båndlåsen (4). Fest båndlåsen på veggens 
innside. (A10) Træ på båndklokken (A6) og slå en knute i enden av båndet.

Kontroller markisens funksjon ved å rulle den ut og inn noen ganger.



Injustering av motorns ändläge:

I manualen för motorn som medföljer 
beskrivs hur markisens ändlägen ska 
justeras.

VIKTIGT!
Övre och nedre gränslägen ska ställas in 
enligt denna bild.

Innstilling av motorens endestilling: 

I manualen til motoren som følgjer med 
beskrives det hvor markisens endestilling 
skal justeres. 

VIKTIG! 
Øvre og nedre endestilling skal 
stilles inn ifølge denne skissen. 

Injustering av gränsläge, forts:

Använd medföljande verktyg för att enk-
lare justera insexskruvarna.

OBS! Vrid ett kvarts varv i taget och 
kontrollera sedan. 

Innstilling av endestilling forts: 

Benytt verktøyet som følger med, for let-
tere justering av unbrakoskruene. 

OBS! Drei en kvart omdr. av gangen
og kontroller etterpå. 

Nedre gränsläge
Nedre endestilling

Övre gränsläge
Øvre endestilling

Markis med motor:
Markise med motor:



Kör markisen ut och in ett par gånger medan utse-
ende och funktion kontrolleras.

Kjør markisen ut og inn et par ganger, mens 
utseende og funksjon kontrolleres. 

Skötsel:
En vertikalmarkis är mer eller mindre underhållsfri. Tänk dock på följande:
Torka av aluminiumprofiler och rörliga delar regelbundet med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel. Var noga 
med att inget skräp fastnat i sidoskenorna som kan störa driften.
Väven borstas av med en mjuk borste.

Garantier:
2 år Produktgaranti
5 år Garanti mot hållfasthet, blekning samt röta på väven

Garantierna gäller endast om markisen monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.

Vedlikehold: 
En vertikalmarkise er praktisk talt vedlikeholdsfri. Pass likevel på følgende: 
Tørk av aluminiumprofiler og bevegelige deler regelmessig med en myk klut og et mildt rengjøringsmid-del. Vær 
nøye med at det ikke setter seg noe fast i sideskinnene som kan forstyrre driften. Markiseduken børstes med en 
myk børste. 

Garantier: 
2 års produktgaranti 
5 års garanti mot slitasje, bleking og jordslag på duken 

Garantiene gjelder bare om markisen er montert og vedlikeholdt ifølge monteringsanvisningen. 
Garantien gjelder reparasjon eller erstatning av feil produkt på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil. 
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