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8 Drift- och underhållsinstruktioner markiser

 
Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Sta-
tivet utsätts dock för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året 
DÅP�@¶QR?�jLGQF���LT¶LB�KHSI�RP?Q?�MAF�JHSKKCR�T?RRCL���LT¶LB�GLRC�FÅERPWAIQRT¶RR�
eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc.

 
Markisduken är utsatt för smuts och föroreningar och bör rengöras regelbundet för 
@¶QR?�jLGQF��$ÅP�BCR?JHCP?B�@CQIPGTLGLE�?T�PCLEÅPGLE�?T�K?PIGQBSICL�F¶LTGQ?Q�RGJJ�BCQQ�
bruksanvisning.

 
)?NN?L�¶P�BCL�KCQR�SRQ?RR?�BCJCL�?T�K?PIGQCL��$ÅP�?RR�ÅI?�I?NN?LQ�JGTQJ¶LEB�I?L�BCL�
DÅPT?P?Q�GLMKFSQ�SLBCP�TGLRCPF?JT¸PCR��*MQQ?�DÅPQR�DPMLRNPMjJCLQ�T¶LQRP?�CJJCP�FÅEP?�
¶LBQIWBB��*MQQ?�B¶PCDRCP�I?NN?LQ�BSIJ¸Q��$ÅP�I?NN?L�¸R�QGB?L�SR�SP�DPMLRNPMjJCL��1¶RR�
RGJJ@?I?�¶LBQIWBBCR�MAF�DÅPT?P?�I?NN?L�GLMKFSQ�

 
1R?RGTCR�¶P�?T�FÅE�IT?JGRCR�MAF�F?P�CL�J¶LEPC�JGTQJ¶LEB�¶L�K?PIGQBSICL��'LL?L�BS�@WRCP�
markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en be-
QGIRLGLE�?T�QR?RGTCR��"C�I?L�GLDMPKCP?�MK�CRR�BSI@WRC�MAF�MK�L¸EML�WRRCPJGE?PC�IMK-
NMLCLR�@CFÅTCP�@WR?Q��

 
�PK?PL?�F?P�KWAICR�IP?DRGE?�DH¶BP?P�GLSRG�?PKCLQ�?JSKGLGSKNPMjJCP��-K�?PKCL�
lossnas kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall 
B¶PDÅP�?JJRGB�HSQRCP?Q�?T�CL�D?AIK?L�

 
+?PIGQCLQ�E?TCJ�I?L�@CFÅT?�JMQQ?Q�TGB�@WRC�?T�T¶VCJ
�KMRMP�CJJCP�BSI@WRC��-K�K?P-
kisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka 
allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid los-
sas av en fackman. 
 

 
Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger 
risk för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att 
?JJRGB�F?�K?PIGQCL�GLD¶JJB�L¶P�?P@CRC�N¸E¸P�G�QMJQIWBBCRQ�L¶PFCR���SRMK?RGICL�N¸�KM-
toriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även 
uppmärksam att markisen även kan välta portabla infra - eller gasolvärmare.

Originaldokumentet får inte i text eller utförande 
ändras utan medgivande av Turnils AB.
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1 Uppsättning av markiskassett

2 Montering väggfäste

q�1C�RGJJ�?RR�K?PIGQCL�D¶QRCQ�G�CRR�RGJJP¶AIJGER�Q¶ICPR�SLBCPJ?E�
q�4?PLGLE�DÅP�KSPICR�RP¶
�QÅLBCPTGRRP?B�NSRQ�CJJCP�RCECJ�MAF�RSLL?�N?LCJK?RCPG?J�
q�)MLRPMJJCP?�?RR�DÅLQRCP�I?L�ÅNNL?Q�CDRCP�K?PIGQKMLRCPGLECL�
q�+MRMP�MAF�CT��QRWPSRPSQRLGLE�QI?JJ�GLQR?JJCP?Q�?T�@CFÅPGE�CJCIRPGICP�

Markiskassetten sätts upp med 
väggfäste eller nischkonsol. 

Nischkonsolen används när väggfäs-
RCR�GLRC�N?QQ?P
�R�CV�L¶P�DÅLQRCPI?P-
mens bredd är för liten eller det är 
olämpligt att borra i väggen ovan-
DÅP�DÅLQRCPLGQAFCL��)MLQMJCP�jLLQ�G�
olika längder, från 45-185 mm.

Manövreringen placeras på olika 
sätt- inomhus eller utomhus respek-
tive vänster och höger sida.

Nischkonsol Väggfäste

a Borra hål för och fäst väggfästet på 
fönsterfodret, 100-150 mm in från 
markiskassettens gavlar och borra 
översta hålet 80 mm ovanför föns-
ternischen.

Skruva fast fästena.

&?I?�D?QR�K?PIGQI?QQCRRCL
�QGBMHSQ-
tera vid behov.

Trä i T-spårskruven i spåret och dra 
¸R�k¶LQKSRRCPL�N¸�T¶EED¶QRCR��

Ø 4 mm

b Borra hål för nischkonsolernas skru-
var så att översta hålet kommer ca 
20-30 mm från fönsterramens övre 
kant.

Sätt skruvarna i hålet och drag dem 
så de sticker ut ca 5 mm. 

Haka på konsolerna och drag fast 
skruvarna. 

Lägg markiskassetten på konsoler-
L?
�QGBMHSQRCP?�TGB�@CFMT�

Trä i T-spårsskruven i spåret och dra 
¸R�k¶LQKSRRCPL�N¸�LGQAFIMLQMJCL��

Ø 4 mm

3 Uppsättning av  markisen utan kassett

Mät dukrörets bredd inkl. buss-
ningar.

Borra hål för och fäst monterings-
konsolerna med rätt avstånd i för-
hållande till markisens bredd.

Fortsättning på nästa sida.
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Placera först rörbussningen med 
D?QR�R?NN�G�QGL�IMLQMJ��2PWAI�GL�BCL�
DH¶BP?LBC�R?NNCL�N¸�BCL�?LBP?�
DÅP@SQQLGLECL�KCB�R�CV��CL�RSLL�
QIPSTKCHQCJ
�MAF�DÅP�GL�PÅP@SQQLGLE-
en i konsolen så att tappen är mitt 
för sin bussning. Dra därefter ut 
QIPSTKCHQCJL��1¶ICPQR¶JJ�?RR�R?NNCL�
DH¶BP?R�GL�G�QGL�@SQQLGLE��

4 Montering av markis

�LQJSR�?PKCLQ�DH¶BCPQN¶LLGLE�EC-
nom att fästa wiren i ett av hålen 
på armfästets baksida. Det översta 
F¸JCR�ECP�QRÅPQR�DH¶BCPQN¶LLGLE� 
 
�LQJSR�?PKCLQ�DH¶BCPQN¶LLGLE�EC-
nom att fästa wiren i ett av hålen 
på armfästets baksida. Det översta 
F¸JCR�ECP�QRÅPQR�DH¶BCPQN¶LLGLE�

Skruva därefter fast armarna i väg-
gen. Dra först åt den övre skruven, 
fäll försiktigt  upp armen något så 
att du kommer åt, och dra fast den 
nedre skruven. 
 
Ta ett stadigt grepp om markisar-
KCL
�QMK�¶P�DH¶BCP@CJ?QR?B��$ÅP�
SNN�?PKCL�KMR�DPMLRNPMjJCL
�F?I?�
fast och skruva fast armen i front-
NPMjJCL� 
     

�$ÅP�?RR�SLBTGI?�?RR� 
armen lossnar och orsakar person- 
skada måste den hållas fast till den 
¶P�Q¶IP?B�G�DPMLRNPMjJCL� 
 
Om armen är rätt placerad skall det 
T?P?����KK�QNCJ�KCJJ?L�DPMLRNPMjJ�
och markiskassett när armen är i 
uppfällt läge.

5 Montering av armar
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Standard 
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Dragning av hissband - utvändig 
KMLRCPGLE�ECLMK�@PWR@CQJ?ECR
�
som är fastsatt under markiskasset-
ten. Drag bandet genom bandlåsets 
övre hål.

Sätt fast bandlåset på väggen rakt 
under hålet i markiskassetten och 
N¸�J¶KNJGE�FÅHB�

Träd på bandknoppen och lås den 
med en knut på bandet.

6 Dragning av hissband 

 PWR@CQJ?E�$?QR  PWR@CQJ?E�4PGB@?PR

a

b Dragning av hissband - invändig 
montering av reglage. Borra hål ø 
11-13 i väggen eller fönsterbågen. 
Placering av hålet beror på hur du 
R¶LICP�BP?�@?LBCR��4¶JH�P?I�GLE¸LE
�
QLCB�GLE¸LE�CJJCP�QGBMDÅPQIHSRLGLE�
av hissbandet, beroende på var 
det är lämpligast att borra genom 
väggen. 

Borra hålet ø 11-13 mm från insi-
dan av huset. 

&¸JJ?PC�����������$¶QRNJ?RR?������ PWR@CQJ?E�$?QR�����2¶AI@PGAI?���������4¶EED¶QRC������������,GQAFIMLQMJ

 ?LBJ¸Q����������� PWR@CQJ?E�4PGB@?PR�� 1GBMDÅPQIHSRLGLE�KCB�T¶EED¶QRC��
4PGB�@PWR@CQJ?ECR�Q¸�?RR�@?LBCR�JÅNCP�DPGRR�� 
Sätt på bandknopp och lås den med en knut på 
bandet. 

Rak eller sned ingång med väggfäste 
eller nischkonsol. 

1GBMDÅPQIHSRLGLE�KCB�LGQAFIMLQMJ

�� 1JSRHSQRCPGLE

"P?E�K?PIGQCL�SNN�MAF�LCB�L¸EP?�E¸LECP�MAF�HSQRCP?�B¶PTGB�?PK?PL?�Q¸�?RR�BSICL�
rullas upp perfekt. Kapa hissbandet när markisen är fullt utfälld/nedfälld. 
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