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Tilslutning af markisen
Lad altid en autoriseret elektriker tilkoble din 
markise. Der må kun benyttes el-dele leveret eller 
godkendt af din sælger. Skal flere markiser kobles 
sammen, skal der bruges relæ.

Placér altid kontakten så markisen kan overvåges 
under brug.

BEMÆRK: Garantien bortfalder hvis motor eller 
automatik ikke er korrekt installeret. Skader der 
er opstået på motor eller automatik som følge af 
fejlmontering, skal rettes af den ansvarlige el-
installatør.

Tillykke med din nye markise! 
I denne vil folder vil du finde lidt gode råd der kan sikre dig mange 
gode timer under din markise. Vi anbefaler at du læser den grundigt 
igennem inden du bruger markisen og gemmer den et sted hvor du 
kan finde den igen.



Anvendelse af markisen
I regnvejr ...

Din markise kan godt anvendes i regnvejr, men der 
er nogle få retningslinier der skal følges.

Markisen skal have en hældning der gør at vandet 
kan løbe af. Kan vandet ikke løbe af, så kontakt din 
sælger som vil sørge for at det bliver rettet.

Kør altid markisen helt ud så dugen er helt spændt 
ud. 

Lad aldrig markisen stå ude i regnvejr uden opsyn. 
I tilfælde af at der samler sig vand på markisen, 
kan dette påføre markisen varig skade. 

I blæsevejr ...

De fleste af vores modeller er godkendt i 
vindklasse 2. Det svarer til 8-10 m/s. Den kan altså 
godt bruges i blæsevejr. 



Vær altid opmærksom på hvor meget vind netop din 
markise er godkendt til. 

Efterlad aldrig din markise uden opsyn da der kan 
opstå pludselige kastevinde som markisen ikke kan 
holde til. Hvis der er motor på din markise, kan den 
udstyres med en vindsensor der selv kører markisen 
ind når det blæser for meget. Men bemærk at det 
ikke er en garanti for at der ikke kan opstå skader. 
Det er blot en ekstra sikkerhed. 

I frostvejr ...

Hvis du ønsker at bruge markisen i frostvejr, skal du 
være meget opmærksom på om den fryser fast. Det 
kan ske hvis dugen ikke har været helt tør, eller hvis 
kondens får duglagene til at vokse sammen. Hvis din 
markise er udstyret med en sol eller vindsensor, er 
det en god ide at slå den fra i vinterperioden. Benyt 
aldrig markisen i snevejr.

Vedligeholdelse
Rengøring

Vi anbefaler at stellet og kassetten tørres af med en 
opvredet klud 1-2 gange årligt.

Dugen er imprægneret for at være smudsafvisende 
og kunne holde til klimaet. Hvis der kommer 
fugleklatter eller lignende på dugen, så kan disse 
fjernes med en stiv børste og rent vand. Brug 
evt. en mild sæbeopløsning. Hvis der bruges 
sæbe, kemikalier e.l., kan dette skade dugens 
imprægnering.



Det er altid godt at børste markisen ren for 
blade, insekter og lignende et par gange i løbet af 
sommeren.

Markisedugen

Hvis markisen er våd når den rulles ind, er det 
vigtigt at den rulles ud inden for få dage, så den har 
mulighed for at tørre ordentligt. Hvis dette ikke sker, 
kan man risikere at den bliver jordslået.

Dugen er fremstillet af de bedste materialer 
på markedet. På trods af den høje kvalitet kan 
der være små skønhedsfejl. Disse skønhedsfejl 
kan ikke teknisk undgås, og de er derfor ikke 
reklamationsberettigede. Kontakt din sælger hvis du 
ønsker mere information om dette. 

Hvis dugen er blevet falmet, kan den udskiftes på 
alle modeller. Kontakt os for at høre mere.



Serviceeftersyn

Vi anbefaler at markisen efterses én gang årligt 
af vores montører, for at sikre at alle bevægelige 
dele fungerer upåklageligt. Ved misligeholdelse 
bortfalder garantien.

Motor og sensorer

Motoren er en rørmotor som fungerer som en lukket 
enhed. I forbindelse med montering bliver den 
justeret, og der skal ikke justeres yderligere på den. 

Sensorer er justeret efter de givne specifikationer 
på markisen. Justér aldrig på motor eller sensorer. 
Dette kan medføre at garantien bortfalder. Nærmere 
vejledning kan fås hos din sælger.

BEMÆRK: Selvom din markise er udstyret med 
sensorer, kan der opstå skader som følge af ustadigt 
vejr. Specielt ved kastevinde kan markisen blive 
skadet inden sensoren når at reagere. Sensorerne 
kan også, som følge af strømsvigt eller fejlagtig 
indstillinger.

De kedelige forbehold
Garantien dækker ikke hvis fejlen kan 
henføres til følgende:

• Fejlagtig montering af andre end sælgerens
montører

• Fejlbetjening eller misbrug

• Reperationer udført af andre end dem som
sælgeren anbefaler

• Hærværk

• Skader som følge af unormale vejrforhold

• Stormskader

• Lynnedslag

• Frostskader

• Vandskader som følge af brug i regnvejr
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