MONTERINGSANVISNING

-

Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering.
Motor och ev. styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.

1. Kontrollera produkt och montageyta
1. Kontrollera att levererad markis stämmer överrens med beställning.
2. Kontrollera att väggen och utrymmet för montaget är ok.
Var extra vaksam för murket trä, söndervittrat puts eller tegel samt tunna material i övrigt. Det är viktigt att
markisen fästes i stabilt och säkert material.
OBS! Armspänningen är kraftig. Vid felhantering finns risk för skada!

2. Montera upp konsolerna
Lägg markisen framför monteringsstället och mät ut höjden för de yttre konsolerna. Dessa skall sitta så nära armens
infästning på bärröret som möjligt. Märk ut och borra hålen för dessa konsoler (OBS! Våglinjen). Montera
konsolerna med plugg och skruv.
Kombikonsolen kan även montetas i tak.

Spänn ett snöre mellan de yttre konsolerna, märk och borra hålen för de övriga konsolerna (avståndet mellan
konsolerna fördelas jämt över markisens längd).
Tänk på att placera konsolerna på rätt höjd så att markisen får en frigångshöjd i framkant
på 2,0 m - 2,2 m.

Fig 1. Montering i trä: borras med Ø 7 mm borr.
Fig 2. Montering i betong: borras med Ø 12 mm borr för plugg eller lämplig expander (bifogas ej).
Fig 3. Montering i tegel: borras med Ø 12 mm borr eller den angivna dimensionen som finns på
infästningsförpackningen (bifogas ej).
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Montering i trä: skruva fast konsolerna med fransk träskruv 10x100 mm. Montering i betong: använd plugg och
fransk träskruv 10x100 mm eller expander. Montering i tegel: använd helst specialinfästning. Kontrollera att
skruvarna drar fast ordentligt i monteringsunderlaget. Vid montering i tegel och lättbetong kan extra monteringsplatta behövas.
Var noga med att borr, plugg och skruv är anpassade till varandra.

3. Placera markisen upp markisen
Lyft upp och i markisen i konsolerna.

Lås fast bärprofilen i konsolen med konsolskruvarna.
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4. Injustering av markisens utfallsvinkel
Markisens utfallsvinkel kan justeras med hjälp av stoppskruven och den justerskruv som finns i armfästet.
OBS! Justering av markisens utfallsvinkel ska alltid göras när markisen är i utfällt läge.
Justera en arm i taget.
Börja med att plocka bort plastkåpan
på armklockan.
Där ser du tre låsbultar.
Lossa dessa för att kunna jobba med
ställskruvarna.

Många gånger räcker det att jobba med den undre
ställskruven.

Det finns även en övre ställskruv och vill man vinkla armen mycket kan
man även jobba med den.

Här ses en bild på hur stoppskruvarna förflyttas
när armen är nedvinklad. Skruva fast dessa när
önskad lutning är uppnådd.

På bilden ser man hur den främre armen är
max nedställd.

