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Enhed Tætheds klasse
markise IP55

Fjernbetjening og modtager IP30 (installering indendørs)

Modtager frekvens: 433.92MHz Modtager, batteri: 12V Li, CR23A

Antal

1

Monteringsbeslag med skruer
og bolte

Fjernbetjening 1

Motor justerings værktøj 1

Vi anbefaler at mindst 2-3 personer arbejder sammen om at sætte denne
markise op. Når I samler de øvre dele på markisen, brug da en stige.
De medfølgende bolte er beregnet til at sætte ind i en betonvæg eller mur. 

Strøm:210~250VAC, 50/60Hz, 230~300W
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12Forankring I murværk
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1 Front 5 Endcap 9 Rulle
2 Dug 6 Arm 10 Strømkabel
3 Beslag 7 Arm beslag 11 Krog til manuel ud-/oprul
4 Kassette, øverst 8 Kassette, nederst 12 Svingarm

Symbol forklaring

Dette tegn viser: Vigtige noter.

Hellukket kassette markise i kraftig dug af 
imprægneret polyester, med motor og svingarm.

• Farve: Grå
Mål: B. 500 cm x D. 300 cm•

• Beslag (3 stk.) til montering på væg medfølger
Fjernbetjening medfølger•
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Montering på betonmur
Det anbefales, at installere markisen minimum 2,5 meter over jorden, når markisen 
er rullet helt ud, mindst 20 cm ved installation over dørkarm og mindst 10 cm luft i 
hver side.

Trin 1: Hvor skal markisen hænges op?
Sørg for, at tage faldhøjden i betragtning i din beslutning om, hvor at markise skal hænge. 
Faldvinklen kan stadig ændres efter ophængning. Faldvinkelen er allerede indstillet mest optimalt 
fra fabrikkens side.
I tilfælde af, at du gerne vil montere den over en altandør, bør du efterlade et mellemrum på mindst 
20 cm over dørkarmen.

Højde fra top 2.5m～4m 4.5～6m
(A): Total fald 30cm 50cm

Tegning 1:
Anbefalet højde for ophængning af markise er 
mellem 2,5 og 4 meter. Vær også OBS på 
hvor meget fald der er på markisen.

Montering
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Tegning 2:
Lav en linje på væggen, 
hvor markisen skal hænge, 
med et målebånd, eller 
noget tape.
Denne linje udgør hvor top 
beslagene skal hænge.
Linjen skal være lige og i 
vatter.

Trin 3: Murbor
Brug 14 mm murbor. Hullerne skal være ca. 9 cm.

Trin 4
Isæt bolt i murværk. Gevindet skal flugte med ydervæggen.

Trin 2
Der skal minimum være 40 cm fra toppen af markisen og ned 
til noget fast inventar, som f.eks. dør eller vindue



6

Trin 5: Fastgør/efterspænd 
beslag
Sæt beslaget på og fastspænd 
med låsebolte.
Ved ekstra fald på markise, kan 
man med fordel vippe beslaget, 
ved at sætte f.eks. en kile 
bagved beslaget.

Trin 6: Isæt markise

Tegning 6:

Isæt markisen i 
beslagene, som vist på 
tegning 6.1.
Fastgør markisen med 
låseplade og sikkerheds 
skruer (6.2).
Efterspænd godt.
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Indstilling af hældningsvinkel

OBS!! Rul ikke markisen længere ud en 1/4, ved justerings af hældningsvinkel.

Markisen er opsat optimalt fra fabrikkensside. Kan dog justeres til en hældning mellem 
6 - 35°.
Løsen låsemøtrikkerne. Drej stilleskruen i urets retning for at mindske hældningsviklen. 
Drej stilleskruen imod urets retning for at øge hældningsvikelen. Når man har indstillet 
den ønskede hældningsvinkel, spænder man sikkerhedsmøtrikkerne.

Sørg for at front stangen altid er helt i vatter.

Tegning 7:
Hældningsvinklen kan justeres på 
alle arme (7.1).
Tag plastik cap af og juster beslag til 
den ønskede vinkel (7.2).



Motor opsætning (off/on)

Motoren er fra fabrikken sat op for bedste opsætning. 

Større indstillinger, bør derfor ikke være nødvendig!!  Søg råd hos en erfaren, 

teknisk kyndig person, FØR justering. Autoriseret elektriker eller montør.

Forsøg aldrig at reparere eller adskille markisen i perioden med reklamationsret.

Drej "OPEN" (åben) justeringsskrue med værktøjet i retning mod uret "+" for at øge den 
maksimale afstand.
Drej "OPEN" (åben) justeringsskrue med værktøjet i urets retning "-" for at reducere den 
maksimale afstand.
Den bageste justeringsskrue justere den minimale afstand (se figur N).
Drej "CLOSE" (luk) justeringsskrue med værktøjet i retning mod uret "+" for at reducere den 
minimale afstand.
Drej "CLOSE" (luk) justeringsskrue med værktøjet i urets retning "-" for at øge den minimale 
afstand.

Bemærk: Hvis motoren ikke starter, vent da 30 minutter og prøv igen. Overbelast ikke 
motoren. Dette kan forkorte dens levetid.

I de tilfælde, hvor motoren bør justeres er hvis:
1) Markisen kan ikke åbnes helt (figur M)
2) Markisen kan ikke lukkes helt (figur N)
3) Dugen er løs (figur N)
4) Motoren kører stadig, selvom markisen er lukket (figur N)

Håndtering af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er godkendt til opbevaring indendørs, når den ikke er i brug.
Må ikke monteres på metal eller magnetiske genstande. Fjernbetjeningen transmitterer via 
radiobølger.
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Tegning 8:

Tryk "EXT" for at 
rulle markisen ud.

Tryk "RET" for at 
rulle markisen ind.

Tryk "STOP" for at 
stoppe ind- eller udrulning.

Inkl. fjernbetjening

Svingarm

Krog

Sørg for at alle bolte er korrekt opsat og efterspændt.
HARALD NYBORG A/S vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, baseret på 
ukorrekt installation, forsøg aldrig at reparere eller skille markisen ad.

Sørg altid for at markisen er rullet ind ved udsigt til vindstød, kraftig vind, regn og når den 
ikke bruges.

Tænd ikke åben ild, grill eller terrassevarmer under markisen.

Vedligeholdelse

Tjek jævnligt om der forefindes nogen løse skruer eller bolte. Hvis der er nogle løse, skal disse 
strammes.

Ramme
Rengør med varmt vand eller en mild blanding af opvaskemiddel. Brug aldrig hårde redskaber 
eller produkter med slibemiddel. Vask efter med rent vand. Sørg for at det tørrer grundigt.
Ekstra pleje: Påfør en kvalitets autovoks efter hver vask. Vi anbefaler autovoks til plastik.
Sørg altid for at rammerne er tørre, før markisen lukkes til.
Markise dug
Aftør mindre pletter med mild blandning af opvaskemiddel og evt. damp. I de fleste tilfælde er det 
tilstrækkeligt at børste dugen af, med en blød børste.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og 
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må 
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes 
direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.
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Enhet Täthetsklass
M IP55

IP30 ( )

Mottagningsfrekvens: 433.92MHz Mottagare, batteri: 12V Li, CR23A

Antal

1

1

1

Vi rekommenderar att min st 2-3 personer arbetar ihop när markisen skall 
sättas upp. Använd en stege när de övriga delarna av markisen monteras. 
Bultarna som medföljer är avsedda för betongväggar eller murverk. 

Str m:210~250VAC, 50/60Hz, 230~300W

3

12 i mur



3

1 Framsida 5 Ändlock 9 Upprullningsrör 
2 Duk 6 Arm 10 Strömkabel
3 Fästen 7 Armfäste 11 Krok för manuell ut-/inrullning
4 Kassett, överst 8 Kassett, nederst 12 Svängarm 

Symbolförklaring 

Detta tecken innebär: Viktig information.

Sluten terrassmarkis i kassett tillverkad av tjock duk av impregnerad polyester, med motor 
och svängarm.  

•
•
•

Färg: Grå
Mått: B 500 cm x D 300 cm
Fästen: (3 st) för montering på vägg medföljer 
Fjärrkontroll medföljer•
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Montering på betongvägg 
Det rekommenderas att montera markisen minst 2,5 meter ovanför marken när markisen 
är helt utdragen, minst 20 cm vid montering över en dörrkarm och minst 10 cm luft på 
varje sida. 

Steg 1: Var skall markisen monteras?
Det är viktigt att ta hänsyn till fallhöjden när det bestäms var markisen skall monteras. Fallvinkeln 
kan fortfarande ändras efter montering. Fallvinkeln har redan ställts in på det mest optimala sättet 
från fabrik. 
Om markisen skall monteras ovanför en balkongdörr bör du lämna ett utrymme på minst 20 cm 
över dörrkarmen. 

Höjd mätt från 
markisens ovansida 2.5m～4m 4.5～6m

(A): Totala fallet 30cm 50cm

Ritning 1:
Rekommenderad höjd för montering av 
markisen är mellan 2,5 m och 4 m. Var även 
uppmärksam på hur mycket markisen lutar.

Montering
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Ritning 2: 
Rita en linje på väggen där 
markisen skall monteras 
med ett måttband eller med 
tejp. 
Denna linje representerar 
där de översta fästen skall 
monteras. Linjen skall vara 
rak och vågrät.

Steg 3: Tegelborr  
Använd 14 mm tegelborr. Hålen skall vara ca 9 cm djupa. 

Steg 4:
Sätt i bulten i murverket. Gängorna skall ligga på samma nivå som ytterväggen.  

Steg 2:
Det behöver vara minst 40 cm mellan markisens ovansida 
och fastsittande inventarier som t.ex. dörr eller fönster. 
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Steg 5: Fäst/spänn efter 
fästen 
Sätt fast fästet och spänn efter 
med låsbultar. 
Vid extra mycket fall på 
markisen är det en fördel att 
luta fästet genom t.ex. att 
placera en kil bakom det. 

Steg 6: Isättning av markisen

Ritning 6:

Placera markisen i 
fästena enligt ritning 6.1. 
Fäst markisen med en 
låsbricka och 
säkerhetsskruvar (6.2). 
Spänn efter ordentligt.  
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Inställning av lutningsvinkel

OBS!! Rulla inte ut markisen längre än 1/4 vid justering av lutningsvinkeln. 

Markisen har ställts in optimalt från fabrik men går ändå att justera till en lutning mellan 
6 – 35°. 
Lossa låsmuttrarna. Vrid inställningsskruven medurs för att minska lutningsvinkeln. 
Vrid inställningsskruven moturs för att öka lutningsvinkeln. Efter inställning av önskad 
vinkel måste säkerhetsmuttrarna spännas efter. 

Se till att stången på framsidan alltid är vågrät. 

Ritning 7: 
Lutningsvinkeln kan justeras på 
varje arm (7.1).
Ta av plastlocket och justera 
fästena till önskad vinkel (7.2). 



Motorsetup (off/on)

Motorn har ställts in optimalt från fabrik. 

Större inställningar bör därför inte vara nödvändiga!! Fråga en erfaren och tekniskt 

kunnig person om råd INNAN justering. Auktoriserad elektriker eller montör. 

Försök aldrig att reparera eller ta isär maskinen under garantiperioden. 

Vrid ”OPEN” (öppen) justeringsskruven moturs ”+” med verktyg för att öka det maximala avståndet. 
Vrid ”OPEN” (öppen) justeringsskruven medurs ”-” med verktyg för att minska det maximala avståndet. 
Den bakre justeringsskruven justerar det maximala avståndet (se figur N).
Vrid ”CLOSE” (stäng) justeringsskruven moturs ”+” med verktyg för att minska det minsta avståndet. 
Vrid ”CLOSE” (stäng) justeringsskruven medurs ”-” med verktyg för att öka det minsta avståndet. 

Observera: Om motorn inte startar, vänta 30 min och försök igen. Överbelasta inte 
motorn då det kan minska dess livslängd. 

Motorn behöver endast justeras i följande fall: 
1) Markisen kan inte öppnas fullständigt (figur M)
2) Markisen kan inte stängas fullständigt (figur N)
3) Duken sitter löst (figur N)
4) Motorn är fortfarande igång, även om markisen är stängd (figur N)

Hantering av fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen är godkänd för förvaring inomhus när den inte används. 
Den får inte monteras på metall eller magnetiska föremål. Fjärrkontrollen transmitterar via radiovågor. 
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Ritning 8:

Tryck ”EXT” för 
att rulla ut markisen. 

Tryck ”RET” för att 
rulla in markisen. 

Tryck ”STOPP” för att 
avbryta in- eller utrullning. 

Inklusive fjärrkontroll 

Svängarm 

Krok

Se till att alla bultar har satts fast och spänts efter korrekt. 
HARALD NYBORG A/S ansvarar inte för eventuella skador baserade på felaktig 
installation. Försök aldrig att reparera eller ta isär maskinen. 

Se alltid till att markisen har rullats in vid risk för vindstötar, kraftig vind, regn och när den 
inte används. 

Placera inte öppen eld, grillar eller balkongvärmare under markisen.  

Underhåll

Kontrollera regelbundet om det finns några lösa skruvar eller bultar. Om så är fallet måste 
dessa spännas efter. 

Ram
Rengör med varmt vatten eller en mild lösning av diskmedel. Använd aldrig hårda redskap eller 
produkter innehållande slipmedel. Skölj med varmt vatten och se till att det torkar ordentligt. 
Extra omtanke: Smörja på en kvalitets bilvax efter varje tvätt. Vi rekommenderar bilvax för plast. 
Se alltid till att ramarna är torra innan markisen rullar in. 

Markisduk 
Torka bort mindre fläckar med en mild lösning av diskmedel och eventuellt ånga. I de flesta fall 
räcker det att borsta av duken med en mjuk borste. 

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara 
farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfall från elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaffas på rätt sätt. 
Produkter som är märkta med en ”överkryssad soptunna” enligt bilden är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall från elektriska och elektroniska produkter 
inte får kastas bland osorterade hushållssopor utan måste insamlas separat. 
För detta syfte finns etablerade insamlingsordningar i samtliga kommuner där avfall från elektriska och 
elektroniska produkter kan lämnas kostnadsfritt på återvinningscentraler, på andra insamlingsområden eller 
samlas in direkt från hushållen. Detaljerad information erhålls från kommunernas tekniska förvaltning.  
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