
StyRa® Markisolette M740

Skötselanvisningar 
Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin 
höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer Använd mjuk trasa och 
ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc.  

Rengöring av markisduk  
Markisduken bör rengöras regelbundet för bästa finish. För detaljerad beskrivning av rengöring av markisduken 
hänvisas till dess bruksanvisning.  

Byte av markisduk 
Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter markisduken rekommenderas 
du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om 
någon ytterligare komponent behöver bytas.  

Motorisering (om utrustad med motor)  
En produkt som är motoriserad kan behöva justeras med åren. Se separata bruksanvisningar för motorinställningar 
eller kontakta din återförsäljare som levererat produkten.  

VARNING! 
Låt alltid en fackman justera armarna: Armarna har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen 
lossas kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en 
fackman.  

VARNING! 
Låt alltid en fackman lossa markisens gavel: Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller 
dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig 
personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.  

VARNING! 
Utkörning av markis: Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risk för att 
stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete 
pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig 
manövrering. Var även uppmärksam att markisen även kan välta portabla infra - eller gasolvärmare. 

VARNING!  
Låt alltid en behörig elektriker göra fasta elinstallation. Skulle det misstänkas ett fel på elektriska komponenter eller 

kablage kontakta behörig elektriker eller fackman för bedömning och eventuell service. 
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