
Information

Stativ
Markisen är uppbyggnad på en stålprofil  40x40 mm, galvaniserad och lackerad.
Övriga profiler i strängpressad lackerad aluminium
Detaljer till arm i pressgjuten lackerad aluminium

Väv
Väv av 100% spinnfärgad acryl anpassad för utomhusbruk
Vävens trådar är genomfärgade vilket innebär maximal resistens mot blekning
Väven är röt och mögelfri

Reglage
Markisen regleras med motor och fjärrkontroll.
Motorn är försedd med nödreglage, markisen kan vevas in och ut även vid strömavbrott
Som tillbehör finns automatisk styrning med sol och vindvakt

Motor.
Spänning 230V AC
Varvtal 12 varv/m
Vridmoment 50 Nm
Effekt 205 W
Strömförbrukning 0,85 A
Skyddsklass  IP44

Skötsel
Väv kan rengöras med milt tvättmedel och ljummet vatten.

Markisen skall fällas in vid kraftig blåst och regn.
Risk finns att markisväven samlar vatten i utfällt läge.
Lutningsvinkel bör justeras till minst 150 lutning för vattenavrinning
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Montage
Medföljande  väggkonsoler monteras mot vägg enligt 
figur.
Sök upp den träregel som ligger närmast markisens ar-
minfästning.
De två yttre konsolerna skall placeras så nära arminfäst-
ningen som möjligt. Resterande konsol/konsoler placeras 
jämnt fördelad. Viktigt är att konsolerna skruvas i väggre-
gel och får en bra infästning.
Använd fransk träskruv 10x100 mm eller likvärdig.
Markisen monteras sedan i väggfäste enligt figur.
Lås fast markisen i fäste med bult och mutter.
OBS! markisen får aldrig köras ut förrän den är låst i 
väggkonsolen.

Justerskruv Låsskruvar

Injustering av lutningsvinkel
Kör ut markisen i utfällt läge.
Lösgör med något varv de tre låsskruvarns.

Sänk markisarmen genom att skruva ut juster-
skruven.

Höjning av arm. 
Lyft armen manuellt och skruva in ljusterskruven.

När önskad lutning erhållits,  dra fast de tre lås-
skruvarna.

Upprepa på den andra armen.

Väggkonsol Låsskruv

Installation
Motorkabel ansluts till 230V AC
OBS! All elektrisk installation skall utföras av elektriker 
med behörighet

Handsändare

Handsändare är från leverans programmerad och klar att 
användas efter att markismotorn anslutits till elnätet.
Ett kort tryck på upp eller nerknappen tar markisen till 
motorns inbyggd gränsläge.
Stanna markisen där så önskas genom att trycka på mitt-
knappen (Stoppknappen)
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Justering av gränslägen
Efter en tids användning kan det finnas behov av att 
justera motorns inbyggda gränslägen.

Efterjustering av övre gränsläge (Inläge).
Justera på den övre vita justerskruven.
Skruva åt + och markisen går längre in. Skruva åt - och 
markisen stannar tidigare.
Justera med endast något eller några varv åt gången och 
testa sedan inställningen

Efterjustering av nedre gränsläget (Utläge).
Justera med samma princip som övre gränsläget men 
justera med den nedre röda skruven. Skruva åt + och 
markien går längre ut, skuva åt - och markisen stannar 
tidigare

Tillbehör
Automatisk styrning med sol och vindvakt finns som tillbehör.
Markisen går ut på sol och dras in automatiskt vid molningt väder 
alternativt om vinden överstiger inställt värde.

För vikarmsmarkis, ställ vindvärde på max 2

Vindautomatik har prioritet, vilket innebär att om vindstyrka 
överstiger inställt värde fälls markisen in oavsett om solen är 
framme

Automatik skall anslutas tll 230V AC
Installation skall utföras av elektriker med behörighet

Setknapp

Justering av
solvärde

Justering av
Vindvärde

Programmering av automatik

1. Ta bort locket på handsän-
darens baksida.
Tryck två gånger på setknap-
pen på den redan inpro-
grammerade fjärrkontrollen

2. Tryck en gång på
setknappen på automatiken

3. Installationen är klar

Setknapp

Justering övre gränsläge

Justering nedre gränsläge
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