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.

OBS! Armspänningen är kraftig. Vid felhantering finns risk för skada!

Innehåll

1. Passa in konsolernas position, markera ut och skruva upp med passande skruv

2. Förbered för motorsladd
Borra, på passande ställe, hål i väggen för motorkablens ingång, ca 10 mm ø.
OBS! Elinstallationen skall göras av behörig elektriker.

3. Häng upp och lås fast markisen i konsolerna
Lyft i kassetten i konsolen genom att först trä i den i den övre delen (pil 1).
Pressa markisen mot konsolen och låt den glida ner i konsolens undre del (pil 2).
Fästblocket är frisläppt från fabrik, men kanske behöver justeras med 6mm insexnyckel.
När markisen ligger rätt i spåren, låses markisen genom att skruva åt låsskruven och därigenom fästblocket.

4. Justering av markisens lutning
Markisen bör ha en lutning på mer än 14o eller 25% när markisen är fullt utkörd.
Detta för att undvika vattensansamling som kan vara skadlig för markisen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kör ut markisen
Lossa lite lätt på de tre låsbultarna. Max ett varv, ej helt!
Lyft upp markisarmen så att fästet inte belastas.
Justera vinkeln på markisarmen med ställskruven med en 5mm insexnyckel.
Skruva ställskruven till höger för att höja markisens lutning och till vänster för att sänka den.
Höj/sänk frontprofilen till önskad lutning.
Vid belåtenhet skruva fast de tre låsbultarna.
Justera andra armen på samma sätt.
Använd ett vattenpass för att kontrollera att frontprofilen är horisontellt rak.
Om inte, justera åter på ställskruven till önskad nivå.

Rör ej dessa!

Lossa de tre låsbultarna

Justera med ställskruven

5. Montera ändgavlarna

6. Elanslutning
All elanslutning skall ske genom behörig elektriker.
Drag installationskebeln i en ögla nedåt innan motorn så avatten ej kan rinna längs
kabeln in i motorn.

Extra information
Armjustering

Armarna skall gå fritt och inte gå emot kassettlådan vid in- och utkörning.
Detta kontrolleras på fabrik och skall vanligtvis ej behövas.
Om, mot förmodan inte armarna löper fritt, måste de justeras.
1. Kör ut markisen så att armen inte tar i kassettlådan.
2. Ställskruven är placerad bakom den röda plasthylsan.
OBS! Lutningen av markisen ställs ej här.
3. Skruva till höger för att höja armens position och till vänster för att sänka armens position.
4. Testa att armarna går fritt. Vid belåtenhet återplacera den röda plasthylsan igen.

