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Sisältö: 

 
 
Asennusksessa käytettävät työkalut: 
 1. Jakoavain 10 mm 2. Ristipäämeisseli 3. Teippi 4. Vasara 5. Seinäpora (10 mm) 6. Merkkauskynä 7. 
Korkeuden säätölaite 
 
Asennusjärjestys: 

Vaihe 1: Seinään porattava reikä on piirrettävä seinään alla esitettyjen kokojen mukaisesti. Poraa sitten 
10 mm:n seinäporalla 50 mm syvyinen reikä. Aseta reikään muovitulppa 

 
Vaihe 2 :  Käytä itseporautuvia ruuveja ja kiinnitä kasetin seinäkiinnikkeet vaakasuoraan alla olevan 

kuvan mukaisesti. Kiristä ruuvit kunnolla. 
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Vaihe 3：Alla olevan kuvan mukaisesti: Pidä markiisin varret oikeassa asennossa. Kiinnitä varret 

seinään itseporautuvilla ruuveilla. Kiristä ruuvit ja varret kunnolla. Pidä varret vaakasuorassa samassa 
tasossa. 

 
Vaihe 4 : Nosta markiisi ja kiinnitä se seinäkiinnikkeisiin alla olevan kuvan mukaisesti. Kiinnitä kasetti 

joka sivultaan M5x12-ruuveilla ja kiristä ruuvit kunnolla. 
 

 
Vaihe 5: Kytke virta, paina kaukosäätimen painiketta, kangas on kokonaan ulkona, etukisko liittää varren 
ruuviin rei’än varrenpään kautta, kiristä mutteri, peitä koristetulpalla. 
 
Markiisin avaaminen ja sulkeminen moottoria käyttämällä 

1) Katkaise ensin markiisin virta. Paina kaukosäätimen takasivulla olevaa P2-painiketta,  
 
Paina sitten kaukosäätimen etupuolella olevaa pysäytyspainiketta ja sen jälkeen jälleen P2-painiketta. Varmista, 
että kuulet piippaavan äänen. 
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2) Kytke markiisi ensin pois päältä ja sen jälkeen jälleen takaisin päälle, varmista, että kuulet piippausäänen, 
paina sitten P2-painiketta kahdesti ja paina sitten painike kerran alas. Varmista, että kuulet piippaavan äänen. 
Paina sitten painike jälleen alas. Markiisin tulisi nyt avautua. 

 
 

 
Tuotteen käyttö: 
According to the remote control, the drop arm awning can be fully opened and recovered, if the 

awning in the process of opening or recovery in the process of stopping at any location, press the remote 
control of the middle of the stop button. 
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Varoitus: 

1. Tämä tuote ja sen kiinnittimet on tarkoitettu asennettaviksi vain tavalliseen sementtiseinään 
tai tukevaan käsittelemättömään tiiliseinään. Jos seinässä/muurauksessa on halkeamia, pyydä 
ammattilaisen apua.  

Pidä huolta siitä, että kätesi ovat puhtaat, kun kokoat markiisia, koska muutoin markiisin kangas ja 
kehys voivat likaantua. 

 
 

2. Markiisin asennuksen ja käytön aikana kätesi tai muut kehosi osat eivät saa joutua varren 
kiertoliikkeen tielle, koska voisit tällöin loukkaantua. 

3. Kun varren ulospäin suuntautuva liike alkaa, markiisin edessä ei saa olla henkilöitä tai esineitä, 
jotka voisivat estää markiisin etukiskon liikkeen, koska tällöin markiisin avautuminen voisi estyä ja sen 
edessä olevat henkilöt tai esineet voisivat vahingoittua tai markiisin normaali käyttö häiriintyä. 

Markiisin käyttö pakkasessa voi vahingoittaa sitä. 

Markiisin käyttö lumisissa olosuhteissa voi vahingoittaa sitä. 

Kelaa markiisi sisään sateella, jos sen kallistuskulma on pienempi kun 14°. 
Markiisin päälle ei saa kiivetä. Markiisin päälle ei saa asettaa esineitä. 
 

Suojapeitettä käytetään lakan suojaamiseen. Peite on poistettava jälkeenpäin. 
 

Kun markiisi avattu, erilaiset voimat vaikuttavat siihen, mukaan lukien tuuli ja sade. Jos tuuli 
on yli 30 m/s, markiisi tulee kelata sisään. Jopa voimakkaalla sateella voi olla vaikutusta 
markiisiin. Markiisi on pystyttävä absorboimaan nämä voimat ja välittämään ne markiisin 
rakenteeseen rakenteen kiinnikkeiden kautta. Äärimmäisissä kuormitustilanteissa 
ankkuripultteihin voi kohdistua voimakkaita ulospäin suuntautuvia voimia.  Siksi sinun ennen 
asennuksen aloittamista tulee tarkistaa asennusalustan kantokyky ja tarvittaessa ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voit olla varma siitä, että asennat kiinnikkeet 
lujarakenteiselle alustalle. 
Jos asennusalusta ei ole riittävän lujarakenteinen, kysy apua paikalliselsta asiantuntijalta. 

 

Markiisit on tarkoitettu ainoastaan antamaan suojaa auringolta. Markiisia ei saa käyttää kovan 
tuulen, sateen, raekuurojen tai lumentulon aikana. Jos olosuhteet ovat tällaisiset, kelaa markiisi välittömästi 
sisään. 
 

Älä anna lasten koskaan leikkiä markiisin kanssa 
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Varmista, että markiisin kangas tulee kireälle. Ellei kangas kiristy silloin, kun markiisia avataa, 
käännä vastapäivään, kunnes kangas on kiristynyt. 
 

Älä vie mitään esineitä tai kehosi osia, kuten esimerkiksi käsiäsi, markiisin, kun avaat sitä tai 
kelaat sitä sisään. Murskautumisriski! 
 

Kun etukisko koskettaa rullaa seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla silloin, kun markiisi kelautuu 
sisään, älä yritä viedä niitä lähemmäksi toisiaan, koska tuote voi vaurioitua. 
 

Poista kampi silmukasta, kun olet säätänyt markiisia, ja aseta se paikkaan, johon lapset eivät pääse, 
jotta he eivät voisi leikkiä markiisin kanssa. 
 
Huolto 
 
Markiisin säännöllinen huolto pidentää sen käyttöikää, ja se on myös tärkeää sekä omasi että muiden 
turvallisuuden kannalta. 

 
♦ Tarkista säännöllisesti, ovatko seinäkiinnikeet tiukasti seinässä kiinni. Jos ne ovat löystyneet tai vain 

höllästi kiinni, kiinnitä ne uudelleen. 
♦ Tarkista vaihdelaatikko kerran puolessa vuodessa. Jos havaitset vaihdelaatikossa vaurioita, älä käytä 

markiisia ennen kuin vaihdelaatikko on korjattu tai vaihdettu. 
♦ Tarkista pultit ja mutterit puolivuosittain ja kiinnitä ne uudelleen, jos ne ovat irronneet tai vain löysästi 

kiinni. 
♦ Lopeta markiisin käyttö välittömästi, jos se on vahingoittuntut tai jos se ei ole tarpeeksi kireällä. 
 
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos markiisia on korjattava tai jos sinulla on lisäkysymyksiä.  
 
Normaalisti markiisin liikkuvia osia ei tatvitse voidella. Mutta jos esimerkiksi markiisin avaaminen 
osoittautuisi vaikeaksi tai kuulisit epänormaaleja ääniä, käytä vain muovituotteille tarkoitettuja 
voiteluaineita. Älä käytä öljypohjaisia voiteluaineita. 
Käytä suuttimeen kiinnitettyä pilliä. Levitä voiteluainetta runsaasti markiisin rullan ja päätykiinnikkeen 
(niveltapin) väliselle alueelle. Varo, että et suihkuta voiteluainetta liikaa kangasmateriaalille. 
 
Puhdistus 
 
Kehys: Ajan myötä kehykseen kerääntyy pölyä ja likaa, minkä vuoksi kehyksen siistin ulkonäon 
ylläpitäminen vaatii säännöllistä puhdistusta. 
Voit käyttää kehyksen puhdistukseen mietoa sumutettavaa pesuainetta tai vettä/astianpesuaineen seosta. 
Pyyhi pöly kostealla rievulla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita esimerkiksi öljyjäämien poistamiseen. 
Kangas: Puhdista kangas joka kuudes kuukausi. 
Käytä vain saippuaa, mutta ei koskaan kemiallisia puhdistusaineita. Veden tulee olla joko kylmää tai haaleaa. 
Anna kankaan kuivua kokonaan. Älä käytä lämmönlähteitä, kuten hiustenkuivaajaa kankaan kuivattamiseen. 
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Purkaminen 
 
Kun et enää käytä markiisia tai haluat hävittää sen, pura se. 
 
Huomaa! Tähän vaiheeseen tarvitaan vähintään kaksi hyväkuntoista aikusta. 
 
♦ Kelaa markiisi kokonaan sisään, ennen kuin alat purkaa sitä. Sido markiisin varret toisiinsa markiisin 

tahattoman avautumisen välttämiseksi. Tästä voi aiheutua vaurioita ja henkilövahinkoja. Käytä 
suojahihnoja, joilla markiisi oli sidottu, kun ostit sen. 

♦ Pura markiisi noudattamalla asennusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. 
♦ Varmista, että seinän rei’ät on peitetään ammattimaisella tavalla. 
Huomaa! Turvavihjeitä ja ohjeita on noudatettava myös markiisia purettaessa. 
 
Säilytys 
 
Jos et käytä markiisia pitkään aikaan, on suositeltavaa, että poistat markiisin konsoleista ja varastoit sen. 
 
♦ Varmista, että kangas on täysin kuiva, enen kun varastoit sen. Kosteaan kankaaseen syntyy tahroja tai 

vaurioita. 
♦ Säilytä markiisi kuivassa ja varmassa paikassa, johon lapset eivät pääse. 
 
 
Jätteenkäsittely 
 
Älä hävitä markiisia talousjätteiden mukana. Jotta markiisin kontrolloimattoman hävittämisen seurauksena 
ympäristölle tai ihmisille aiheutuvat haitat voitaisiin estää, yksikkö on kierrätettävä vastuullisesti ja näin 
edistää materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Jätä loppuun käytetty yksikkö keräyspisteeseen 
tai ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä varmistaa, että tuote kierrätetään 
ympäristön kannalta turvallisella tavalla. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten ohjeiden mukaisesti. 
 

 


