Bruksanvisning & skötselråd för markiser
! VIKTIG INFORMATION !
1.
2.
3.

Man får ej lämna markisen utfälld utan tillsyn vid stark vind, regn, snöfall eller vid annan nederbörd.
Kontrollera en gång per år att infästningarna sitter ordentligt fast.
Kontrollera att erforderliga ändskydd sitter på frontprofilen och ev. andra profiler, så att inga skarpa kanter uppstår. Detta är speciellt
viktigt om markisen sitter på låg höjd inom gångtrafikerade områden.

!VIKTIG INFORMATION!
MOTORISERADE och /eller AUTOMATISERADE MARKISER!
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elanslutningen får endast göras av en behörig elektriker. Elinstallatören skall noga läsa genom medföljande Montage-& driftmanual
före installation. Medföljande kopplingsschema måste följas. Endast medlevererade elkomponenter får användas.
Strömbrytaren skall monteras på ett sådant sätt att man vid manövrering kan ha uppsikt över markisen.
Kablarna skall monteras på ett sådant sätt , att dessa inte under några som helst omständigheter kan komma att vidröra markisens
rörliga delar.
Läs noga genom Montage- & driftmanualen som medföljer automatiken innan anläggningen tages i bruk.
Rör ej markisen under dess gång. Klämrisk!
Vid alla fasadarbeten skall man bryta strömmen på hela markisanläggningen, så att markisen ej kan gå ut t.ex. när någon står på en
stege framför markisen.

Service & underhåll
10. Markisarmarna har en kraftig fjäderspänning och måste därför säkras före alla arbeten på markisen, så att markisarmarna ej kan
komma i rörelse under arbetets gång. Osäkrad markisarm kan medföra livsfara och/eller skada på egendom.
11. Motorns gränslägesjustering får endast utföras av en fackman.
12. Markisväven stöter ifrån sig varje typ av vätska, både vatten och oljebaserade. Om en vätska genom tryck eller gnidning tränger in i
fibrerna, räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller tricloretylen).
Tvättinstruktion
13. Teflonbehandlingen förblir effektiv även efter upprepade tvättar. Tyget behåller alla ursprungliga egenskaper. EJ maskintvätt eller
maskintvättmedel! Handtvätt/vattentvätt med mjuk borste i ljummet vatten ej över 50° C. Tvättmedel av hand-disktyp. Skölj rikligt med
vatten.

