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Montering av fönstermarkis
Detta behöver du för monteringen:

1. Montering av markisfäste:
a. Mät markisens totala bredd och markera ut denna på väggen/fodret.
b. Markera sedan ut väggfästets båda skruvhål ca 10 - 15 cm innanför markisens
ytterkant. (bild 1-2)
c. Borra 2 hål vid skruvhålsmarkeringarna för ditt väggfäste. (bild 3)
d. Skruva dit väggfästet. (bild 4-5)
e. Upprepa moment a-d på andra sidan.
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2. Montering av låsskruvar:
a. För in båda låsskruvarna från samma håll i skenan på kassetten. (bild 6 & 7)
b. Placera en låsskruv i vardera ända av markisen för att dessa ska kunna fästas i
respektive väggfäste. (bild 8)

3. Montering av markis i fästen:
a. Haka fast markisen i de uppmonterade väggfästena. (Bild 9)
b. För in låsskruvarna i respektive väggfäste vid kassetens underkant. (Bild 10)
c. Dra åt låsskruvarna med 10 mm skiftnyckel/blocknyckel. (Bild 11)
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4. Sträckning av fjäder i markisarm:
Markisens armar levereras med osträckta fjädrar (Bild 12)
a. Ta tag i vajern som sticker fram i markisarmens undre del och lås vajern i
önskat läge (mittenläget vanligast). Vajern reglerar sträckningen av markisens
duk. (Bild 13)
b. Upprepa moment a på båda markisarmarna.

5. Montering av markisarm:
a. Mät upp och markera för markisarmens fäste enligt tabellen nedan. Exempel:
Är utfallet/armlängden på din markis 70 cm ska markisarmen monteras 61 cm
nedanför markiskassettens underkant. (Bild 14)
b. Borra två skruvhål för fästet.
c. Skruva fast markisarmen. (Bild 15)
d. Fäll sedan upp markisarmen och placera denna i markisens frontprofil
e. Skruva åt markisarmens låsskruv. ( Bild 16)
f. Upprepa moment a-e på andra sidan.
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Mått för montering av modell Java

Markisarmens mått/utfall Mått från kassettens underkant

60 cm

51 cm

70 cm

61 cm

80 cm

71 cm

90 cm

81 cm

100 cm

91 cm

Mått för montering av modell Bali

Markisarmens mått/utfall Mått från kassettens underkant

60 cm

49 cm

70 cm

59 cm

80 cm

69 cm

90 cm

79 cm

100 cm

89 cm
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Montering av reglage
Gå nu vidare med montering av det reglage du beställt. För invändigt och utvändigt
bandreglage se nedan. Om du beställt en markis med vevreglage är monteringen av din
markis nu klar. Vid beställning av motordriven markis ska en behörig elektriker ta över
monteringen och inställning av markisens motor.
Montering av utvändigt bandreglage:
1. Montering av bandlås & banduppsamlare:
a. Montera bandlåset ca 30-50 cm (eller enligt eget önskemål) under kassetten
på den sida där bandet sitter. (Bild 17)
b. För markisens band genom bandlåset.
c. Skruva sedan fast banduppsamlaren ca 50 cm nedanför bandlåset. (Bild 18)
2. Montering av bandknopp:

a. Fäll ner markisen helt.
b. Trä på bandknoppen på markisbandet och för upp den längs markisbandet.
(Bild 19)
c. Slå en knut på markisbandet ca 10 cm
nedanför bandlåset och släpp ner
knoppen så att den vilar på knuten.
d. Klipp av överskottet av markisbandet.
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Montering av invändigt bandreglage:
För invändigt bandreglage krävs ett långt borr för att kunna borra genom ytterväggen.
Välj då Ø 12 mm.
1. Montering av invändigt bandlås
a. Mät ut för borrhålet. Markisbandet ska dras in genom väggen ca 20 cm
nedanför underkanten av kassetten. Borra sedan med ett långt 12 mm borr
genom väggen. (Bild 20)
b. Dra igenom bandet genom utvändigt brytrullebeslag. (Bild 21)
c. Dra igenom markisbandet genom ytterväggen till insidan av väggen. Skruva
fast utvändiga brytrullebeslag rakt framför det borrade hålet.
d. Dra bandet genom bandstyrningsbrickan och fortsätt sedan att dra bandet
genom det invändiga bandlåset.
e. Skruva fast bandlåset samt bandstyrningsbrickan tillsammans rakt över hålet i
väggen.

2. Montering av invändig bandknopp:
a. Fäll ner markisen helt.
b. Trä på bandknoppen på markisbandet och för upp den
längs markisbandet.
c. Slå en knut på markisbandet ca 10 cm nedanför
bandlåset och släpp ner knoppen så att den vilar på
knuten. (Bild 22)
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