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EM(inside)-angle
NB!
Læs brugsanvisningen før montering og brug af produktet. Opbevar instruktionen på
et sikkert sted for fremtidig brug
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Kære kunde,
Tillykke med at købe en markise fra E6100 serien. For din egen og for andre folks sikkerhed skal du
være opmærksom på følgende retningslinjer og følg sikkerhedsinstruktionerne.
Før du begynder at montere og bruge markisen, skal du være fortrolig med dette produkt. Sørg for, at
alle dele anført i nedenstående pakningslister er leveret og intakte. Hvis du opdager, at der mangler
eller findes beskadiges dele, skal du ikke installere markisen, men kontakt din forhandler.

Teknisk parameter:
1. Størrelse: 6x3m (Max) 2x1.5m (min)
(Noter: 6m × 3m betyder bredden er 6 meter, fremspring er 3 meter.)
2. Strømforsyning: 210 ~ 250VAC, 50 / 60Hz
3. Frekvens: 230 ~ 300W (forskellig fra forteltmodellen)

4.
Enhed
Beskyt
Markise
IP55
Modtager/sender
IP30 (Hvis installeret indendørs)
1. Sender frekvens: 433.92MHz
Sender batterier: 12V Li, CR23A
2. Rækkevidde: 30 meter (uden forhændringer)

Indhold
Uanset hvilken type markise i serien E6100 du har købt, skal følgende dele være i pakken:

Liste over dele

ILLUSTRATION

Antal

Markise enhed
1
Beslag med sekskanthoved
bolt og låsemut

Forankring med låsemøtrik,
spændeskive og låseskive.
Fjernbetjening

1

Justering motor

1

Instruktions manual

Bredde, markise
Beslag
Forankring

1

≤3.5m
2 stk.
8 stk.

3.6m-5.0m
3 stk.
12 stk.

Beskrivelse

2

5.5m-6.0m
4 stk.
16 stk.

1
2
3
4

Front stang
Stof skygge
Beslag
Øverste dæksel

5
6
7
8

Side dæksel
Folde arm
Folde arm holder
Nedre dæksel

9
10
11
12

Ruller
Motor kabel
Gear
Håndtag

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
WARNING – DET ER VIGTIG FOR PERSONENS SIKKERHED AT FØLGE
INSTRUKTIONERNE. GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Symbol forklaring

Denne advarselstriangel gør opmærksom på farer, som kan føre til død eller
alvorlige skader, eller som er vigtige for markisens funktion
Dette symbol gør opmærksom på vigtige bemærkninger.
Sikkerhedsinstruktioner

For at installere denne markise er teknisk viden nødvendig. Monter ikke denne
fortelt selv, hvis
• Du er usikker på, om markisen kan monteres på det sted, du valgte til
installation.
• Du forstår ikke brugsanvisningen eller dele af den.
• Du har ikke de nødvendige værktøjer til rådighed.
• Du har ikke den nødvendige tekniske viden.
Mindst tre voksne er krævet for at flytte og installere markisen, da produktet er
stort og tungt. Forsøg ikke at installere markisen alene. Hvis markisen falder, kan det
medføre alvorlige skader! Kontakt en autoriseret opsætter for at få hjælp.

Monter ikke markisen, når du finder skader eller dele der mangler.
Lad ikke børn lege i arbejdsområdet under montage og tilpasninger.
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Dette produkt er kun egnet til montering i cementvæg eller loft.
Ingen har lov til at ændre produktets design og struktur uden tilladelse fra
producenten eller anden autoriseret person.
Sørg for, at dine hænder er rene på samlingstidspunktet; ellers kan markisen og
rammen blive snavset.
Betjening af markise I kulde kan beskadige den.
Betjening af markise I snevejr kan beskadige den
I tilfælde af regn Træk markisen tilbage, hvis stigningsvinklen er mindre end 14 °.

Ingen må klatre på markisen; det er forbudt at hænge noget på markisen.
Plast blev brugt til at beskytte malingen. Dette skal fjernes bagefter.

Når udvidet, vil forskellige kræfter, herunder vind og regn, påvirke en markise. Disse
undertiden betydelige kræfter skal absorberes af markisen og overføres til den samlede
struktur via sine monteringsbeslag. Under ekstreme belastninger kan der udøves
overdreven kraft på forankringsboltene. Derfor skal monteringsbasisens bærende
kapacitet kontrolleres, og om nødvendigt træffes tilsvarende foranstaltninger for
at sikre en stabil montering af beslagene. Hvis monteringsbasis er ustabil, kan du
ønske at konsultere en specialist i nærheden.
Markiserne er kun beregnet til beskyttelse mod solen. Det må ikke bruges i
perioder med stærk vind, regn, hagl eller sne. I tilfælde af sådanne forhold
trækker forteltet straks tilbage.

Forberedelser
Fjern forsigtigt markisen fra kassen og fjern skum beskyttelsen fra markisen. Fjern plastikposer og
plastikafskærmninger fra forteltet og tag forsigtigt markisen væk for at undgå at blive beskadiget af
ridser eller på anden måde beskadiget eller snavset under montage. Kontroller antallet af dele i
emballagen, som pakkelisten kræver, kvaliteten af reservedele, hvis der er spørgsmål, kontakt venligst
leverandøren.
Vær opmærksom på, at pludselig udvidelse kan opstå under udpakning.

Nødvendigt værktøj:
ü Bor
ü Mur bor, 14 mm (masonry drill)
ü Vaterpas
ü Sekskantnøgle CR-V5mm og CR-V6mm

ü
ü
ü
ü

Montering
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Stige
Målebånd
Blyant (til makering)
Træhammer

Montering på betonvæg eller loft
Markiserne skal installeres i mindst 2,5 m højde på en forstærket betonvæg eller et loft. Spørg
fagfolk om hjælp, hvis du ikke er sikker.
Sørg for, at væggen / loftet er plan, så at beslaget sidder solidt.

NB! Tre voksne personer er nødvendige for at flytte og installere markisen
For sikker og jævn installation tænk på, hvordan du sikrer markisen på væggen på
forhånd.
Trin 1: Vælg installationsområdet
Sørg for, at du også tager højde for denne faldhøjde i din beslutning om hvor du skal installere markisen.
Faldvinklen kan stadig ændres efter montering. Den ideelle faldvinkel er dog allerede indstillet på
fabrikken og må kun ændres minimalt.
Omtrentlige samlede faldområde varierer afhængigt af typen. Vi anbefaler, at markisens frontlinje har en
højde på mindst 2,5 m, når den er helt udvidet.
Hvis du ønsker at montere den over en balkondør, skal du have en plads på mindst 20 cm over dørkarmen,
hvis der er plads nok over dørkarmen.
Den omtrentlige samlede fald af markisen adskiller sig fra den øverste højde.

Højde til toppen
A (fald)

2.5m～4m
30cm

4.5～6m
50cm

Tegning 1:
Sørg for, at du også tager højde for denne
faldhøjde i din beslutning om hvor du skal
installere markisen. Markisen skal have en højde
mellem 2,5 og 4 m.

Trin 2: Markér boringshuller
Efter valg af monteringsposition kan du markere hvor du skal bore huller til beslagene. Tegn en vandret
linje på højden af det ønskede sted. Brug et lang målebånd, et vaterpas og en blyant.
Vi har allerede markeret hvor og med hvilke breddebeslag der skal monteres. Mål bredden mellem
beslagene og kopier den til linjen på væggen / loftet.
Markér de tilsvarende steder på væggen ved at køre en markørpen gennem hullerne i bunden af
beslagene.
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Tegning 2:
Markér hvor du skal bore
huller til beslagene med en
blyant for at sikre, at
markisen er lige.
Beslag i væggen på
installationsstedet,
anbringer
markisens
målearm på sidepositions
størrelse. (2.2)
Bemærk: Mængden af
vægbeslagene er baseret
på markisbredden

Markise bredde

≤3.5m

3.6m-5.0m

5.5m-6.0m

beslag

2 stk.

3 stk.

4 stk.

Trin 3: Bor huller
Brug 14 mm mur bor til at bore hullerne til beslagene ved passende mærker på væggen. Hullerne skal
være 9 cm dybe i væggen og skal bores gennem fast murværk eller beton. Bør ikke gennem mørtel, fordi
dette ikke giver den stærke nok støtte, der kræves ved montering af fortelt.

Tegning 3:
Brug 14 mm mur bor til at bore 9 cm dybe huller.

Trin 4: Insæt forankring in muren
Efter boring af hullerne kan du indsætte forankringen i væggen. Fjern låsemøtrik, spændeskive og
låsering, inden du sætter forankringen i. Gem disse dele, så du nemt kan nå dem i næste trin.
Det kan være nødvendigt at føre forankringen ind med en træhammer, fordi de ikke går let ind.
Brug ikke en metalhammer til dette formål, da dette kan beskadige gevindene på toppen af
boltene.
Hvis boltene føres køres ind i væggen med en hammer, anbefaler vi først at sætte møtrikken på
skruen løst (kun placere den løst på bolten), da dette undgår skader på boltens gevind.

Tegning 4:
Sæt forankringen ind i det borede hul som vist
på billedet til højre
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Trin 5: Fastgør beslagene
Placér beslaget på skruen, der rager ud fra væggen. Tilføj derefter låsering og spændeskive og fastgør
beslaget med låsemøtrikker. Stram dem godt.

Tegning 5:
Beslagene har været forberedt på at blive fastgjort
på en væg. Vælg det hul du har brug for at rette
dem i henhold til tegningen.

Skru boltene fast med en 17 mm skruenøgle: Det er bedst at bruge en skruenøgle med en
lukket ende snarere end en åben ende, fordi dette vil undgå at beskadige møtrikken, hvis
den skulle glide.
Når de korrekt monteret, skal beslagene sidde fast i væggen. Hvis de stadig bevæger sig i
nogen form, skal du stramme den yderligere. Sørg for, at vægbeslagene er skruet fast
på væggen, så de ikke under nogen omstændigheder kan ryge ud, når markisen er
installeret.
Forsøg ikke at fastgøre vægbeslagene til løse vægsten eller overflader, der ikke er helt faste.

Trin 6: installer markise
Når alle beslagene er monteret korrekt, kan du fastgøre markisen. Der kræves mindst tre stiger for at
installere markisen for at opnå den ønskede højde. Sørg for, at stigerne hviler godt på jorden, så du ikke
kan falde. Brug kun stiger, der er egnede til sådan montagearbejde.
Indsæt markisen i beslagene som vist i tegningen nedenfor. Sæt derefter sikkerhedsskruen ind og fastgør
den men lås ikke. Vedhæftningsbeslag til vægmontering:

Tegning 6:
Indsæt
markisen
til
beslaget som vist i 6.1.
Fastgør markisen med den
leverede låseplade og
sikkerhedsskruen (6.2) og
stram den korrekt.
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Hvis låsepladen ikke glider let i vægbeslagene, skal du løsne vægbeslagets møtrikker en smule
og prøve igen; Denne gang skub markise-enheden lidt bagud og fremad, indtil låsepladen glider
i position. Sæt straks sikkerhedsbjælkene foran på vægbeslagene og skru boltene op med en
sekskantet nøgle CR-V5mm. Sørg for, at vægbeslagets sikkerhedsbolte er godt sikret.
Når markisen er monteret korrekt og er tilstrækkeligt sikret, tag det beskyttende bånd, som du
kan finde på markisen, væk. Ellers kan den ikke åbnes. Opbevar beskyttelsesbåndet; Du kan
bruge den i fremtiden, når du opbevarer markisen.

NB: Manglende placering og forkert anvendelse af markisen kan medføre alvorlig fare. Monter kun
markisen selv, når du forstår monteringsvejledningen helt, og når du er sikker på, at væggen, du
vil montere forteltet på, passer til. For din egen og andre menneskers sikkerhed bedes du kontakte
en autoriseret assembler for at få hjælp.

Betjening af markise
Justering af stigningsvinkel
Markisen er allerede leveret med en optimalt justeret stigningsvinkel. For at kunne bruge normal, er
det dog vigtigt at justere produktets opmærksomhed på følgende:
◆ Hvis du installerer placeringen af markisen er mur eller et vindue, kan brugerne justere
stigningsvinklen inden for en rækkevidde på 6 - 15 grader efter ønske.
◆ Hvis du installerer placeringen af følgende er en dør eller gang, og bredden af døren eller gangen
er mere end bredden af markisen, kan brugerne justere stigningsvinklen inden for en rækkevidde på 6
- 35 grader som ønsket; Ellers er den justerbare stigningsvinkel inden for 6-15 grader.
Når du har opnået det højest mulige rækkevidde, kan løkken ikke længere vendes. Tving ikke
det! Manglende overholdelse af disse instruktioner kan beskadige flex-foldearmholderen og
annullere garantien.

Forlæng ikke markisen mere end 1/4 af sin fulde fremspring før justering. Ved hjælp af en anden,
der lidt løfter frontlinjen, skal du justere stigningsvinklen efter følgende:
Tegning 7:
Stigningsvinklen kan justeres
på
alle
arme
i
justeringsområdet (7.1).
Tag plastikkapperne ud. Brug
inden i CR - V6mm sekskantnøglerne i beslaget
på reguleringshullet til den
ønskede vinkel. (7,2).
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Følg samme procedure, indtil alle arme er justeret til det ønskede niveau.

Frontstangen skal altid være plan. For at sikre, at begge sider er helt niveau, anbefales et
vaterpas.
Placer plastikdækslerne på skruerne for at beskytte dem mod vejrbaseret rust. Fjern altid
fjernbetjeningen og opbevar den på et sikkert og tørt sted

Motor indstilling (til/fra)
Fabriksindstillingen er bedst for motoren.
Større indstillinger før brug skal derfor ikke være nødvendige. I følgende tilfælde skal motoren
dog justeres lidt, hvis:
1. Markisen lukker ikke helt.
2. Dækslet er løs.
3. Motoren kører ikke endnu, selvom markisen er helt lukket.
Skift markisen maksimale afstand ved hjælp af det medfølgende værktøj. Brug
motorjusteringsværktøjet til at justere motoren. Brug frontjusteringsskruen til at justere den
maksimale afstand (se figur M).

Drej justeringsskruen med værktøjet mod uret "+" for at øge den maksimale afstand.Turn the
Juster justeringsskruen med værktøjet 20 i retning med uret "-" for at reducere den maksimale
afstand.
Brug den bageste justeringsskrue til at justere minimumsafstanden (se figur N).
Drej justeringsskruen med værktøjet mod uret "+" for at øge mindsteafstanden.
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Drej justeringsskruen med værktøjet i urets retning "-" for at reducere minimumsafstanden.
BEMÆRK: Hvis motoren ikke starter efter gentagen indstilling, vent venligst 30 minutter og start

den igen bagefter. Overbelastning af motoren er ikke godt. Det kan forkorte levetiden.

Betjening af fjernbetjening
Bemærk: Der er lovlige begrænsninger for transmissionsområdet for radiobølger. Maksimal
rækkevidde er også begrænset af fysiske hindringer.

Før du installerer, skal du kontrollere, om fjernbetjeningen og markisen fungerer korrekt, inden
du installerer kroge. For at lade næsten hvert lodret område komme under.
Sørg for, at monteringen er på plads for at installere den tilsvarende foreskrevne beskyttelse
(IP 20) på fjernbetjeningen.
Må ikke monteres på metal eller magnetiske genstande for at undgå forstyrrelser.

Batteri/Brug
BEMÆRK: Sørg for, at kontakterne ikke er bøjet, når du sætter batteriet i.
Åbn batterirummet med nøglen i batterirummets låg i batterirummets retning og tryk på
batterirummets låg, så batterirummet glider.

Sæt batteriet i overensstemmelse med polerne og mærkning i batteriet.
Luk batterirummet ved at klikke på de to udvidelser af batterirumslåget i de to udskæringer på
batterirummet.
Tryk derefter spidsen på batterirumslågets låg i hullet i batterirummet. Batterirummet dækker
med et klik.
Hvis fjernbetjeningen ikke fungere, skal du kontrollere, om batterierne er sat korrekt i og sæt
dem i, igen, hvis det er nødvendigt.

Brug
Udfoldelse/tilbagetrækning
Markisen kan forlænges og trækkes tilbage af en fjernbetjening inkluderet i levering.

Betjening af fjernbetjening
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Tegning 8:
Tryk på
forlængerknappen "EXT"
til forteltudvidelsen. Rullen
bevæger sig op og forteltet
bliver udvidet.
Tryk på
tilbagetrækningsknappen
"RET" for at lukke
markisen. Rullen bevæger
sig ned og markisen
trækkes tilbage.
Tryk på stopknappen
"STOP" for at stoppe
forlængelsen/
tilbagetrækningen
af
markisen.

Strømsvigt af markise
Indsæt håndtaget ved løkken. (se tegning 8)
Drej håndtaget med uret og forteltet bliver udvidet.
Drej håndtaget med uret for at trække markisen tilbage.
For at undgå beskadigelse af stoffet, skal markisen derfor altid være korrekt rullet op.
Markiserne er kun beregnet til beskyttelse mod solen. Det må ikke bruges i perioder
med stærk vind, regn, hagl eller sne. I tilfælde af sådanne forhold trækker forteltet straks
tilbage.
Lad aldrig børn lege med markisen.
Vær sikker på at stoffet er spændt. Hvis stoffet ikke er spændt under forlængelsen, skal
du dreje mod uret, indtil stoffet er spændt.
Sæt ikke genstande eller dele af din krop e. g. hænder i forteltet, mens de strækker
sig og trækkes tilbage. Fare for at knuse!
Når frontlinjen rører rullen som vist i nedenstående figur under tilbagetrækningen, må du
ikke forsøge at gøre dem tættere, ellers kan produktet blive beskadiget
Tag fjernbetjeningen ud efter at have justeret forteltet efter ønske og læg den et sted,
der ikke kan nås for børn, for at undgå at de leger med markisen.

Bemærkninger angående materialer
Markisens stof er højtydende produkter. Ikke desto mindre er der endda grænser til perfektion, selv
i betragtning af nutidens nyeste teknologi og de krav, der stilles af miljøbeskyttelse. Visse optrædener
i stoffet, som undertiden er imod, er stadig mulige trods sofistikeret produktions- og
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forarbejdningsteknologi.
Grundlæggende forekommer disse virkninger i forskellige grader i næsten alle forteltstoffer. De
mindsker imidlertid ikke kvaliteten af stofferne på nogen måde.
For at undgå irritation ønsker vi udtrykkeligt at henlede opmærksomheden på følgende egenskaber
med hensyn til forbrugeruddannelse:
• Skrækninger skabes under fremstilling og ved foldning af markisen. I løbet af denne proces,
især i lysere farver, kan overfladeeffekter skabes i krøllen (pigmentforskydninger), der fremstår
mørkere med baggrundsbelysning (som stribe snavs). De mindsker ikke værdien eller
præstationen af markisen.
• Kalkeffekter er lyse striber, der skabes ved forarbejdning af raffinerede varer og kan ikke helt
undgås selv med største omhu. Således udgør de heller ikke en grund til klage.
• Regnomtrækningsevne: Akryl og polyester solbeskyttelsesmarkeringsmaterialer er
imprægneret med vandafvisende midler, og ved en minimumsvinkel på 14 grader modstår en
let, kort regn. I stærkere eller længere regn skal markiser trækkes tilbage for at undgå skade.
Markiser, der rulles op våd, skal forlænges igen så hurtigt som muligt for tørring.
• Krusninger i søm-, og panelområder er forårsaget af flere lag af stoffet og forskellige
viklingsstyrker i rullerøret. Den således frembragte stofspænding kan forårsage krusninger (for
eksempel vaffel- eller sildbenmønstre).
• Stoffets garn behøver ikke at have samme farve som den del af stoffet, der indeholder sømmen.

Vedligehold
Regelmæssig vedligeholdelse hjælper ikke kun med at holde en lang holdbarhed, men er også
vigtig for dig selv og for andre menneskers sikkerhed
• Undersøg regelmæssigt, at vægbeslagene er stramme.
• Undersøg gearkassen en gang hver halve år. Hvis du finder nogen skader, skal du stoppe med at
bruge markisen, indtil gearkassen er repareret eller fornyet.
• Undersøg bolte og møtrikker en gang hver halve år, fastgør dem hvis de er løse.
• Stop med at bruge markisen straks, hvis det er beskadiget, eller det ikke strammer ordentligt.
Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation.
Normalt er det ikke nødvendigt at smøre bevægelige dele af markisen. Men hvis det bliver
nødvendigt om dagen, må du ikke bruge smøremidler, der er baseret på olie.
Brug et rør fastgjort til sprøjtedysen. Smør generøst området mellem enden af rullerøret og
endebeslaget (svingtappen). Pas på at smøremidlet ikke kommer på stofmaterialet

Rengøring
Over tid samles støv og snavs på rammen og kræver regelmæssig rengøring for at bevare udseendet.
En mild sprøjte rengøringsmiddel eller vand / vaskemiddel blanding kan påføres rammen og derefter
tørres rent. I de fleste situationer bør det ikke være nødvendigt at smøre de bevægelige komponenter
på din markise.
Rengør stoffet en gang hver halve år.
Brug altid en naturlig sæbe til rengøring. Vand skal være koldt til lunken. Lad stoffet tørre helt. Brug ikke
varmeapparater f.eks. hårtørrer til tørring, lad det tørre af naturligt luft.

Opbevaring
Når du ikke vil bruge markisen i længere tid, anbefales det at tage markisen ud af beslagene og
opbevare den.
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• Sørg for, at stoffet er helt tørt inden opbevaring. Opbevaring af et vådt stof kan forårsage pletter
og skader.
• Træk forteltet helt op.
• Bind markisens arme med en beklædningsgenstand, så markisen ikke kan udfolde sig utilsigtet.
Dette kan forårsage skade. Du kan bruge beskyttelsesbåndet, som du kunne finde på armene,
efter at du har købt dette produkt.
• Fjern markisen ved hjælp af trin 6 af monteringsvejledningen i omvendt rækkefølge.
• Opbevar forteltet på et tørt og sikkert sted, der ikke er tilgængeligt for børn

Afmontering
Hvis du ikke længere vil bruge markisen, eller hvis du vil bortskaffe det, skal du afmontere det.
• Træk markisen helt tilbage, før du begynder med demontering. Bind markørets arme
sammen for at undgå utilsigtet udfoldning. Dette kan forårsage skade og skade. Du kan bruge
beskyttelsesbåndet, der blev fastgjort på markisen, når du køber det.
• Følg monteringsvejledningen i omvendt rækkefølge for at afmontere markisen.

Opmærksomhed! Sikkerhedsanvisninger og instruktioner skal følges ved afmontering

Bortskaffelse
u Emballagen er miljøvenlig.
u Du kan bortskaffe materialer på din lokale genbrugsstation.
Smid ikke elektriske produkter i husholdningsaffaldet!

Problem løsning
Fejl

Årsag

løsning

Markisen reagerer ikke på fjernbetjeningen..
Ingen strøm.
Kontroller stikket in en korrekt kontakt. Hvis dette er korrekt, kontakt en professionel.
FI-kontakten er indstillet til "slukket" (ud).
Kontakt en professionel.
Spændingen er for lav.
Kontakt en specialist for at kontrollere, om spændingen opfylder kravene.
Batteriet af fjernbetjening er opbrugt.
Udskift batteriet i overensstemmelse med kapitel "Batteri / brug”.
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Markisen reagerer ikke på fjernbetjeningen, selvom signalet fra markisen høres.
Markisen er slukket, eller linjen fra 7 til motorstikket er ikke tilsluttet.
Kontroller begge drejeknapper og skruer.
Motoren er slukket på grund af overophednings beskyttelse.
Efter ca. 20 minutter kommer motoren automatisk i drift igen.
Markisehænger er løs, selvom de er blevet forlænget.
Forkert maksimal og minimale afstand.
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