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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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• 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.
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Montering av kassett

a

Montera kassettens väggfäste. Se
till att väggfästena hamnar vågrätt i förhållande till varandra. Sätt
väggfästena ca 50 mm in från varje
gavel.
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Montering av styrskenor

a

Se till att väggfästena är fixerade
vid styrskenorna. Styr in styrskena i
gavel. Se till att även bussningen i
frontprofilen styrs in i styrskenan.
Loda in styrskena och markera för
avståndshållare i vägg.
Montera avståndshållare och styrskena.

b

Styr in andra styrskenan i gavel och
frontbussning.
Se till att avstånd mellan styrskenor
uppe och nere är samma.
Markera och montera avståndshållare och styrskena.

c

b

Den vertikala markisen körs upp
och ner några gånger, utseende och
funtion kontrolleras.

Häng kassetten på väggfästena. Lås
kassetten med skruv.

e
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