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 VS 100 Styrskena - Montera styrskenor + kassett

Använd de befi ntliga hålen i styr-
skenorna för att markera hålen på 
avsedd infästningsyta (fasad A eller 
nisch B) och borra till lämlig dia-
meter.

Skruva fast styrskenorna med för under-
laget lämpliga skruvar och kontrollera 
att de två profi lerna är vertikala, paral-
lella och sitter i samma höjd. Montera 
medföljande täcklock för skruvarna.

Innan du fortsätter, kontrollmät 
även att skenorna verkligen sitter 
med samma c-c mått som benen på 
kassettens gavlar. Om inte, måste 
detta justeras innan kassetten kan 
monteras på plats.

• Se till att underlaget är fast och sprickfritt, vid osäkerhet gällande glaspartiers
   eller fasadkonstruktioners krav kontakta leverantören för mer information.
• Kontrollmät eller prova så att produkten passar in på avsedd plats.
• Öppningsbara fönster eller dörrar kan begränsa möjligheten att montera screens.
• Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

Lyft kassetten på plats ovanför skenor-
na, tänk på att kabeln kommer rätt och 
inte kläms vid monteringen.

Styr in kassettgavlarnas ben ovanifrån 
och ned i styrskenorna, var noga med 
att kassettens gavlar vilar på styrskenor-
na och sitter rakt.

Vägg

N
is
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B

Vänster styrskena,
vy uppifrån

Borra hål genom väggen/fönstret enligt 
illustrationen till höger n14

30

30

 VS 100 Styrskena - Banddrag genom vägg

Dra bandet genom det borrade hålet

- montera kassetten på styrskenorna enl.
beskrivning

Dra hissbandet genom bandlåset och 
montera en knap i änden av bandet.

Skruva fast bandlåset i väggen - rakt ut-
anför hålet - se till att bandet löper fritt 
genom hålet vid manövrering.

Slutför installationen genom att försik-
tigt släppa ner bottenprofi len till önskat 
ändläge - fl ytta upp knapen till önskad 
höjd och gör en lämplig knut precis 
under knapen.

Klipp av överblivet band.

Rulla på och av duken några gånger för 
att säkerställa att den löper bra i styr-
skenorna.
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 VS 100 Styrskena - Montera kassettstöd (tillval)

Skruva fast kassettstödet (tillval) i väg-
gen

Övre spåret i kassettens baksida hängs i 
kassettstödet.

x x

90

16

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in markisens gränslägen - provkör 
markisen och se så att fungerar som 
den skall.

Centrera kassetten över fönstret. Märk var-
dera ände av kassetten.

Montera kassettens väggkonsoler 3-4 mm 
in från resp. ände av kassetten. Säkerställ att 
konsolerna sitter i våg. 

Skruva fast väggkonsolerna för kassetten i 
fönstret/väggen - använd, för underlaget, 
lämplig skruv och förborra vid behov.

Baksidan av kassetten hängs i ovankant kon-
solerna - vinkla sedan ner kassetten i konso-
lerna och skruva fast kassetten.

 VS 100 Wire - Montera Väggkonsoler + kassett
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Centrera kassetten över fönstret. Märk sedan 
ut änden och undersidan av kassetten på den 
sida där dragbandet skall sitta.

Montera kassettens väggkonsoler 3-4 mm in 
från resp.markering. Säkerställ att konsolerna 
sitter i våg. 

Skruva fast väggkonsolerna för kassetten i 
fönstret/väggen - använd, för underlaget, 
lämplig skruv och förborra vid behov.

Plocka ner kassetten och borra sedan hål 
genom fönstret/väggen enl. illustrationen ner 
till höger.

 VS 100 Wire -Banddrag genom vägg
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Rulla av duken till önskad längd, montera 
därefter spännvinklarna på rätt position. 
(Spännvinklarna monteras 16mm in från resp. 
ände av kassetten.)

Montera ihop linsträckarna och träd wiren 
genom centrumhålen. Skruva fast låsringen 
på rätt höjd på wiren - för in linsträckaren i 
öppningen i spännvinkeln - skruva fast lin-
sträckaren på spännvinkeln.

Säkerställ att wiren är förspänd.

 VS 100 Wire - Montera spännviklarna

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in markisens gränslägen - provkör 
markisen och se så att den fungerar som 
den skall.
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 VS 100 Wire - Banddrag

Slutför installationen genom att försik-
tigt släppa ner bottenprofi len till önskat 
ändläge - fl ytta upp knapen till önskad 
höjd och gör en lämplig knut precis 
under knapen.

Klipp av överblivet band.

Rulla på och av duken några gånger 
för att säkerställa att den löper bra i 
wirearna.
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 Skötsel och underhåll

Skötselanvisningar:

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en 
gång i kvartalet för att bibehålla sin höga fi nish. Detta är särskilt viktigt vid mera ut-
satta installationer, ex. havsnära miljöer.
Använd en mjuk borste eller trasa och ljummet vatten med milt rengöringsmedel.
Använd aldrig högtryckstvätt, det kan skada markisduken, rörliga delar, elektrisk ut-
rustning etc.
För mer detaljerad beskrivning av dukens rengöring hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte marki-
sen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även 
ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska 
bibehålla sin fi nish och funktion.

Varning!
Låt alltid en fackman utföra arbeten som innebär att kassetten måste öppnas.
markisens kassett behöver öppnas vid byte av motor eller duk. När kassetten öppnas kan andra 
delar skadas eller komma ur läge, och rörliga delar bli åtkomliga.
Inuti kassetten sitter även markisens motor och arbete med denna kräver rätt behörighet.        
Detta skall därför alltid utföras av en fackman.


