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Mät dukrörets bredd inkl rörbussningar och växel 
alternativt motorfäste. 
 
Märk upp monteringskonsolernas position över 
fönstret med uppmätt avstånd från insida till insida 
av konsolen. (Lägg till några millimeter för att få 
ett litet spel. ) 
 
Borra hål och skruva fast monteringskonsolerna 
med lämpliga fästelement avsedda för den aktuella 
väggen/takets material. 
 
För in dukröret på sin plats mellan konsolerna och 
skruva fast växel alternativt motorfäste. Skruva se-
dan fast lagertappen på motstående sidas konsol. 

Markisen sätts upp med väggmonteringskonsol 
eller takmonteringskonsol. 

Manövreringen placeras på vänster eller höger 
sida.

Uppsättning av markis

• 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.!

Montering vägg/takmonteringskonsol

Takmonteringskonsol

Väggmonteringskonsol

3
Skruva fast armarna i väggen. Dra först åt den övre skru-
ven. För att komma åt den nedre skruven måste armen 
fällas upp.

Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbelas-
tad. För upp armen mot frontprofilen. Trä igenom T-spår-
skruven och dra åt muttern.

Varning: För att undvika att armen lossnar och orsakar 
personskada måste den hållas fast tills den är säkrad i 
frontprofilen.

Om armen är rätt placerad skall frontprofilen placeras 
framför dukröret när armen är i uppfällt läge.

 

4
Veva in och ut markisen några gånger och justera  
därvid armarna så att duken rullas på perfekt.

 Slutjustering
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5
Skyddstaket sätts upp innan dukröret monteras.

Montera takhållarna på väggen. Takhållarna fördelas jämt 
över markisens bredd. Max avstånd mellan varje takhållare 
är 1500 mm.

Montering av skyddstak

6
Skjut i T-spårskruvarna i skyddstaket och placera dessa
i samma läge som takhållarna på väggen. Det skall vara
2 skruvar per takhållare.

7
Lyft upp skyddstaket på takhållarna. Var försiktig så 
att skruvarna inte glider ur. Styr in skruvarna i hålen på 
takhållarna och drag åt muttrarna löst så att taket går 
att justera.

Justera taket i sidled och mot väggen. Drag sedan åt 
muttrarna.

8
Gavlarna skruvas fast i takets skruvfickor efter att taket 
är monterat.




