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1 Häng i markisen genom att vinkla kassettens framkant uppåt och 
för sedan in markisen i väggkonsolerna. 

2 Sänk därefter ner framkanten och säkerställ att väggkonsolernas 
hakar går in i avsett spår på kassettens baksida samt att väggkonso-
lernas undre rilla går in i spåret på kassettens undersida.

3 Skjut fästbrickorna som ligger i spåret på kassettens undersida till 
sina lägen vid respektive väggkonsol. Skruva därefter fast väggkon-
solernas två skruvar. 

Kontrollera var vikarmens bakre fäste sitter i kassetten.
Fäst monteringskonsolerna på väggen så att de hamnar direkt 
bakom vikarmarnas bakre infästning i kassetten. Det ska vara en 
väggkonsol per vikarm.

Om man p.g.a. väggens utformning ej kan placera väggkonsolerna 
direkt bakom vikarmsinfästningen skall alltid två väggkonsoler per 
vikarm användas. Dessa fästs då så nära arminfästningen som väg-
gen tillåter. Det skall dock aldrig vara längre än 30 cm mellan bakre 
arminfästning och närmsta väggkonsol. 

Det är mycket noga att konsolerna är linjerade både vägrätt och i 
djupled. Detta innebär att konsolerna kan behöva shimsas upp om 
inte väggen är rak. 

3
Lossa de båda bultarna på väggkonsolerna något. (Ej mer än att vin-
keln på väggkonsolen går att justera).

Justera kassettens utfallsvinkel med justerskruven. Se till att vinkeln 
blir den samma på alla väggkonsoler för att undvika att bygga in 
spänningar i markisens kassett.

Dra åt bultarna på väggkonsolerna. 

Justering av utfallsvinkel Uppsättning av konsoler

4
1. Låt en behörig elektriker ansluta motorn till elnätet. 

2. Se separat instruktion för handhavande av motor och eventuell fjärr-
kontroll.

3. Provkör markisen in och ut några gånger - kontrollera funktion och 
utseende.

Provkör markisen

• 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 markismonteringen.
• Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.!

Montering av markis i väggfästen


