Willab Garden 2020-10

Monteringsanvisning

Zip Screen-takmarkise

VIKTIG!
Les hele monteringsanvisningen
før du begynner monteringen!
Hvis anvisningene ikke følges,
vil kanskje ikke produktet
fungere optimalt, og garantien
vil ikke gjelde.

Willab Garden AB forbeholder seg retten til å endre materialer, konstruksjon og design.
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Viktig å tenke på før montering
• Ved montering av takmarkiser er det alltid veldig viktig at diagonalmålene stemmer. Vær derfor ekstra oppmerksom på 		
dette under montering.
• Kontroller at leveransen er komplett. Noter eventuelle transportskader før du pakker opp varene.
• Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen!

Til monteringen trenger du følgende:
Du trenger følgende:

1.

x

2.

1. Drill med bor og bits
2. Vater
3. Skrujern
4. Målebånd
5. Skrue (beregnet på det bakenfor

3.

4.

liggende materialet (reisverk, gulv).

Følger med i leveransen:

Glideprofil

Markisekonsoll
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Dekklokk

Støtteben som kan heves
og senkes

ZIP-profil

5.

1.0 Plassering av støtteben

1.1

Løsne litt på de to mutrene som klemmer sammen
klemplaten, som vist på bildet.

1.2

Før deretter støttebena inn i glideprofilen, som vist
på bildet.

OBS!
Løsne mutteren for å heve og
senke støttebenet.
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1.3

Plasser støttebena 300 mm fra hver ende av
glideprofilen. Dersom det er flere enn to støtteben,
fordeler du de øvrige jevnt. Se bilde.

1.4

Lås støttebenet ved å skru fast de to mutrene. Se
bilde.

2.1

Sett skinnene på konsollen for å få riktig
avstand mellom skinnene.

4

2.2

Mål opp yttermålene og diagonalmålene på markisekonsollen når den er plassert på taket, slik at du vet
hvor støttebena skal skrus fast.

2.3

Tegn opp støttebena på underlaget, og løft bort hele
markisen.

2.4

Ta bort støttebenet fra glideprofilen, og plasser i henhold
til markeringene.

2.5

Skru fast støttebenet i henhold til markeringene, bruk
skruer som er egnet for det bakenforliggende materialet.
Se trinn 3 hvis du har glasstak fra Willab Garden.

2.6

Monter tilbake hele markisen på de fastmonterte støttebena igjen, og trekk til mutrene ordentlig.
OBS! Vær nøye med yttermålene og diagonalmålene.

3.0 Innfesting mot glasstaket

Tips: Mål ut midten på glasstakets dekklokk, slik at
skruen havner i midten av klemprofilen.
OBS! Sørg for at du ikke treffer eksisterende skruer i
klemprofilen.
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4.0

Plasser skinnene i henhold til bildet.

5.0

Plasser dekklokket i henhold til bildet.

5.1

Skru deretter for hånd fast dekklokket på glideprofilen via de klargjorte hullene i dekklokket, i
henhold til bildet.
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6.0 INSTALLASJON AV MOTOR
1. Koble strøm på motoren.
2. Senk duken noen centimeter.
3. Tre duken gjennom ZIP-profilen på de to sidene, og monter ZIP-profilen i føringsprofilene.

OBS! Kontroller at duken er riktig montert i ZIP-profilen hele veien!

6.1

Rull markisen helt ut. Se bilde.
TIPS: Hjelp markisen ned for hånd ved å legge litt tyngde på endeprofilen.

6.2

Tre inn pluggen i den pluggen som sitter i endeprofilen nederst på glideprofilen, slik som vist på
bildet.
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Senk markisen til det laveste punktet, og følg anvisningen for programmering av Somfy Sunilus IO,
som følger her.

Manual for innstilling av motoren
med fjernkontroll
1. Koble til motoren i strømuttaket. Når markisen gjør en
kort bevegelse, har den nådd endeposisjonen.
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2. Endeposisjon er innstilt (motoren reagerer).
A. Trykk på opp- og nedknappen samtidig – markisen vil
da gjøre en kort bevegelse.
B. Programmere fjernkontroll: Trykk på Prog-knappen.

2A

3. Endeposisjon er ikke innstilt (motoren reagerer ikke).
A. Trykk på opp- og nedknappen samtidig – markisen
vil da gjøre en kort bevegelse.
B. Kontroller motorens rotasjonsretning. Dersom rotasjonsretningen er feil, trykk du inn «My»-knappen i
3 sekunder til markisen beveger på seg.
C. Still inn nedre endeposisjon. Gå til ønsket nedre
endeposisjon.
D. Trykk på «my»- og opp-knappen samtidig.
E. La duken gå til punktet hvor endeprofilen lukkes mot
kassetten.
F. Bekreftelse av sluttgrensene. Trykk inn «my»-knappen
i 2 sekunder.
G. Programmering av fjernkontroll: Trykk på
Prog-knappen.

3A

my

3B

my

my
3 sek

3D

3C

my

my

3E

2 sek
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PROG

2B

3F

my

PROG

4. Legge til en ekstra fjernkontroll:
A. Trykk inn Prog-knappen på den allerede programmerte fjernkontrollen i 3 sekunder.
B. Trykk på Prog-knappen på fjernkontrollen som skal
legges til.
Obs! Hvis du bruker en multifjernkontroll, må du
kontrollere at du bruker riktig kanal.

4A

5. Legge til en vind- eller solsensor:
A. Trykk på Prog-knappen på fjernkontrollen.
B. Trykk på Prog-knappen på sensoren.

5B

Avanserte innstillinger:

6. Back impulse = dukens stramhet etter at markisen
er åpnet.
Slik aktiverer du denne funksjonen:
A. Sett markisen i nedre endeposisjon.
B. Trykk inn opp- og «My»-knappen samtidig i
5 sekunder.
C. Juster dukens stramhet.
D. Bekreft ved å trykke inn «My»-knappen i
2 sekunder.

7. Back release = frigjøring av dukens stramhet etter
at markisen er lukket.
Av sikkerhetsgrunner kan denne funksjonen bare
aktiveres eller deaktiveres via IO-kontrolleren i tre
scenarioer:
• Etter 2 sekunders innstillingsvalideringsstopp og før
du programmerer den første Somfy IO-kontrolleren.
• Etter programmering av den første Somfy IO-kontrolleren og for de kommende fire syklusene.
• For de neste fire syklusene etter et strømbrudd.
Slik aktiverer du denne funksjonen:
A. Sett markisen i øvre endeposisjon.
B. Trykk inn ned- og «my»-knappen samtidig i
5 sekunder.

PROG

4B

PROG

3 sek

6B

6A

5 sek

my

6C

my

6D

my

my
2 sek

7A

my

7B

5 sek

my
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Råd om vedlikehold
Profiler
• Rengjør alle profiler med lunkent vann og såpe eller 		
oppvaskmiddel på en myk svamp eller fille. Ofte holder det
med bare vann.

Duk
• Tørk av duken med en myk børste, og rengjør den med
lunkent vann og en myk svamp.
• Vær nøye med å la duken tørke helt før du ruller den inn
igjen, ellers kan duken begynne å mugne. Det gjelder også
om duken har blitt våt av regn. Da er det viktig å kjøre ut
hele markisen og la duken tørke ordentlig.
• Bruk bare milde rengjøringsmidler for å fjerne flekker 		
på duken. Vær nøye med å skylle grundig bort rengjøringsmiddelet etterpå, og la deretter duken tørke.
• Dersom duken på markisen har krøllet seg, skal du la den
stå nede slik at den strekker seg ut igjen.
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