MONTERINGS ANVISNING
‐ Kassett/Fönstermarkis

Viktigt att tänka på före montering!
•

•

Se till att markisen fästs i ett tillräckligt säkert underlag. VARNING för
t ex murket trä, söndervittrad betong eller tegel och tunna
panelmaterial.
Kontrollera att dörrar och fönster kan öppnas efter monteringen.

Verktyg för montering:
•
•
•
•

Ringnyckel storlek 10 och 13
Torx mejsel T15
Borrmaskin med 3mm borr (vid montage i trä)
Slagborrmaskin med 5,5mm borr (vid montage i betong)

Montage av väggfäste/konsol
En kassettmarkis kan monteras på två olika sätt, antingen med väggfäste
eller med Nischkonsol. Nischkonsolen används när väggfästet inte passar,
t ex när fönsterkarmens bredd är för liten eller det inte går att borra i
väggen ovanför fönsternischen. Konsoler finns i justerbar längd från 50‐
170mm.

Väggfäste

Nischkonsol

Montage av Väggfäste
1. Borra hål för väggfäste i samma höjd, ca 100‐150mm in från
markisens ytterkant och ca 80mm till översta hålet ovanför
fönsternischen.
2. Skruva fast väggfästena.
3. Haka fast markis kassetten och justera i sidled vid behov.
4. Trä i T‐skruv i spåret och dra åt muttern på väggfästet.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Montage av Nischkonsol
1. Borra hål för nischkonsolernas skruvar, minst 15mm från ovankant
och 20mm från sidan.
2. Skruva fast och justera djupet på Nischkonsolerna.
3. Haka fast markis kassetten och justera i sidled vid behov.
4. Trä i T‐skruv i spåret och dra åt muttern på väggfästet.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Montage av Armar
1. Skruva fast skruv för armfäste i väggen. Mått från undersida av
kassett till nedersta skruven är = totala armlängden minus 10mm.
Den övre skruven ska sitta 85mm ovanför den nedersta skruven.
Skruva in skruven så den sitter 10mm från väggen.
2. Haka fast armen, dra först åt den övre skruven, fäll sedan försiktigt
upp armen tills du kommer åt att dra fast den nedre skruven.
3. Trä in T‐skruv i frontprofilen, fäll upp armen och skruva fast den i
frontprofilen. OBS! För att undvika att armen lossnar och orsakar
skada, måste den hållas fast tills den är fastskruvad i frontprofilen.
4. Kontrollera så att frontprofilen inte tar i kassetten när den är i övre
läge, om armen är rätt placerad ska mått mellan frontprofil och
kassett vara 10mm.

Bild 1

Bild 3

Bild 4

Montage av Hissband

Monteringsplatta för Brytbeslag
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