Installation - Rengöring

StyRa® Zip Screen
Z599 & Z599 XL

Montageanvisning
Zip Screen Z599 - Z540

Installation - Rengöring

Innehåll
1. Kassett med väv
2. Sidoskenor
a. 2 x bakpr
b. 2 x zip guide med neoprendämpare
c. 2 x lockpr
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Nödvändiga verktyg
•
•
•
•
•
•
•
•

Borrmaskin
Metallborr 6 & 10 mm*
Borr för aktuellt underlag
Skruvmejsen PH2
Insexnyckel
Måttband
Vattenpass
Märkpenna

* Zip levereras förborrad men nya hål beroende på underlag kan krävas!
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Montageanvisning
Zip Screen Z599
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Måttfakta
Z599 & Z599 XL

Måtten i mm

105

18

155

51

45

151

101

20

Z599
27

33
35
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Snitt - sidoskena H uppifrån

Z599 XL

51

40

51

Snitt - kassett & sidoskena

Snitt - kassett & sidoskena

Z599

Z599 XL

Max höjd Z599 = 3500 mm
Max höjd Z599 XL = 6000 mm

VIKTIGT INFORMATION innan montage
65

Generell varning
Om du som privatkund monterar denna produkt själv så gör du det på egen risk.
Denna anvisning är ett hjälpmedel vid montage av aktuell produkt, om du inte kan montera själv så kontakta närmaste
återfösäljare så hjälper dom dej med montaget!
Iaktag försiktighet
eller väv skadas. Placera produkten på ett stabilt och gärna mjukt underlag.
Kontrollera så att montageytan är plan och slät.
40
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Montageanvisning
Zip Screen Z599 - Z540
1.
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Instruktion placering av screen (utsida)

Sidoskenorna består av 3 delar:
a. bakpr
b. zip-pr
c. lockpr
De levereras ihopmonterade och delas isär inför montaget.
1.1

Markera
skruvhålen i

(om ej förborrat är beställt)

Sidoskenorna till Zip är förborrade om inget annat angivits vid beställningen.
Vid montage på tegel bör man borra själv så att hålen hamnar mitt i sten.

1. Placera väster bakpr
2. Markera hållen på skenan. Vid montage på tegel, se till att hålen kommer mitt i sten och inte i murfog!
Det övre hålet i skenan måste sitta minst 15 cm ner från överkant på skenan, detta för att kassetten
ska få plats i skenan. Det nedr
3. Placera den högra sidoskenan på samma sätt och hålplacering som den vänstra.
Se till att skenorna sitter i våg i förhållande till varandra.
VIKTIGT! Sidoskenorna måste sitta exakt lodrätt, använda vatten eller laserpass!

Väggmontage

max

max

Y = skenhöjd (produkthöjd - 103 mm)
Antal skruv per skena
Y <= 77 cm :
2x
Y = 78-137 cm :
3x
Y = 138-197 cm : 4 x
Y = 198-257 cm : 5 x
Y = 258-317 cm : 6 x
Y > 317 cm :
7x
Märkning av montagehål
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60 cm

60 cm

Nischmontage

Montageanvisning
Zip Screen Z599 - Z540
1.2

Borrning
av hålen i sidoskenans
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(om ej förborrat är beställt)

.
1. Borra ett 6 mm:s hål genom båda lagren i skenan.
2. Därefter borra upp det innre 6 mm:s hålet till ett 10 mm:s hål, detta så att skruv och verktyg kommer igenom.

Väggmontage

max 60 cm

Nischmontage
max 60 cm

Borra monteringshål

1.3 Montera sidoskenan
1. Placera sidoskenans bakpr
Se till att skenan är absolut lodrät och markera sedan i hålen med en penna för ev. borrning.
2. Borra hålen och plugga om det behövs, se till att välja rätt borr & plugg för aktuell skruv.
3. Skruva fast skenorna men låt de översta skruvarna vara lite lös åtdragna. Detta gör det enklare
att montera dit kassetten.
Väggmontage

Nischmontage
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Montageanvisning
Zip Screen Z599 - Z540
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1.5 Hål för el-kabel (om el ej dras på utsidan)
1. Markera vart hålet för el-kabeln ska borras, notera på kassetten vart kabeln kommer ut för att få rätt position.
2. Kontr
3. Borra ett 10 mm:s hål som sluttar något snett uppåt, detta för att minska risken att fukt följer med kabeln in.

1.6 Montera kassetten på sidoskenorna
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lyft kassetten helst med 2 personer.
Om el-kabeln ska in i väggen, trä då i denna innan och samtidigt som kassetten sätts i skenorna.
Placera kassetens tappar i skenan och var försiktig då gavlarna är gjutgods som är känslig för brytningar.
Kontrollera att kassetten sitter vågrätt.
Skruva åt skenans över montageskruvar.
Kassetten är nu på plats och ytterligare låsning är inte nödvändig.

Montage av kassett

Montage nära tak eller i nisch!
Vid montage nära tak eller i en nisch så är det nödvändigt
att placera kasetten i skenorna innan skenorna skruvas
fast.
Var försiktig då kassettens tappar är gjutgods och är
känsliga för brytningar.
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Zip Screen Z599 - Z540
1.7

Installation - Rengöring

Montage

1. Håll zip-pr
2. Skjut upp zip-pr
Fortsätt skjuta upp zip-pr
3. Montera på lockpr
4. Montaget är nu nästan klart.
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1.8 Slutför montaget
Om elmontaget gjordes genom vägg och kassetten sitter på en öppen vägg så bör ovansidan och sidors bakkant
fogas med en transparent fog. Detta för att förhindra att fukt tar sig ner och in via kabeln.
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Drift- och underhållsinstruktioner markiser
Rengöring av stativ:
Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Stativet utsätts dock för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året
för bästa finish. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt
eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc.
Rengöring av markisduk:
Markisduken är utsatt för smuts och föroreningar och bör rengöras regelbundet för
bästa finish. För detaljerad beskrivning av rengöring av markisduken hänvisas till dess
bruksanvisning.
Byte av markisduk:
Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter
markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om någon ytterligare komponent behöver bytas.
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