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Arm- og frontjustering 
for markise 
1. Kør markisen ud som billede 1. Se om armene rammer dugen eller om fronten af markisen er i

vater.

2. Hvis armene rammer dugen eller fronten ikke er i vater kræver det justering af markisen.

3. Justering sker via bolt 1 og 2, som er M12, og 3 som er M8.

4. Hvis armene rammer dugen, løsne da alle 3 bolte. Stram bolt 1 og læg mærke til hvornår armen er

fri af dugen og sidder korrekt. Når dette er tilfældet strammes først bolt 2 og dernæst bolt 1.

Armens position er nu korrigeret. Dette gentages i den anden side.

5. Hvis fronten er for høj, løsne da alle bolte. Bolt 3 strammes samtidigt med at fronten holdes i den

ønskede position. Når fronten står rigtigt strammes bolt 1 og 2. Frontens position er nu korrigeret.

Dette gentages i den anden side.

6. Hvis fronten er for lav, løsne da alle bolte. Løft fronten og stram bolt 1 og 2. Stram derefter bolt 3.

Frontens position er nu korrigeret. Dette gentages i den anden side.



Vedr. reklamation og fejlfinding 

Harald Nyborg tilbyder kørende service på alle markiser. De skal dog være opmærksom på 

følgende. (Selvforskyldte skader er ikke dækket af reklamationsretten). 

Selvforskyldt skade kan være følgende: 

a) Markisen er IKKE monteret med korrekte beslag.

b) Monteret på spær uden korrekte spærbeslag og derfor hænger/kører skævt.

c) Markisen er monteret skævt (Og kan derfor ikke køre helt ud/ind).

d) Markisen er ikke blevet justeret korrekt ved opsætning **. Dette indbefatter spænding af

diverse bolte og møtrikker.

e) Markisen er monteret med for få beslag.

f) Fjernbetjeningen virker ikke grundet brugerfejl (Se opsætningsvejledning på Harald

Nyborgs hjemmeside).

g) Markisen ikke monteret i vater.

h) Motoren er ikke justeret korrekt, og markisen kører således ikke helt ind.

** Iflg. vedlagte manual 

De kan kontakte Harald Nyborgs serviceafdeling på tlf. 63959508 ved reklamation eller andre 

spørgsmål. HUSK at have fakturaen klar. 

Ved oprettelse af reklamationssag vil De blive kontaktet af markiseteknikeren pr. mail eller telefon 

indenfor 5 hverdage. 

Der gøres opmærksom på at der ved selvforskyldt skade opkræves et servicegebyr på 1800,00 + 

moms. 











Arm- och frontjustering 
för markis 

1. Kör ut markisen enligt bild 1. Observera om armarna träffar duken och om markisens front är helt

vågrät.

2. Om armarna träffar duken eller om fronten inte är helt vågrät krävs det att markisen justeras.

3. Justeringen sker via bultarna 1 och 2 som är av typen M12 och bult 3 som är av typen M8.

4. Om armarna träffar duken lossas alla dessa 3 bultarna. Dra åt bult 1 och kontrollera när armen är fri

från duken och därmed när den har placerats korrekt. När detta är fallet spänns först bult 2 och

sedan bult 1. Armens position har nu korrigerats. Detta upprepas på markisens andra sida.

5. Om fronten sitter för högt lossas alla bultarna. Bult 3 dras åt samtidigt som att fronten hålls i den

önskade höjden. När fronten har placerats korrekt spänns bultarna 1 och 2. Frontens position har

nu korrigerats. Detta upprepas på markisens andra sida.

6. Om fronten sitter för lågt lossas alla bultarna. Lyft upp fronten och dra åt bultarna 1 och 2. Spänn

därefter bult 3. Frontens position har nu korrigerats. Detta upprepas på markisens andra sida.




