MONTAGE HANDLEIDING MARKIES.
Leest u a.u.b. deze handleiding aandachtig door.
Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de
garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Monteren

1. Haal de Markies uit de verpakking.

OPGELET
Let op dat u niet in het product snijd, hierop zit geen garantie!

2. Plaats de buitenste montage steunen zover mogelijk naar buiten.

Aanwijzing: Dit voorkomt dat de markies gaat schuiven.

3. Meet de boven-kap op en verdeel de overige montagesteunen daartussen.

4. Plaats bij handbediende markiezen het enkele katrolwieltje op de laatste lat van de
markies. Het wieltje moet in de lijn van de koordgeleiders zitten.

5. Plaats vervolgens de zijkappen aan de boven-kap en zet deze vast.

6. Bevestig de boven-kap met de zijschotten op de steunen en zet het vast.

7. Plaats aan allebei de kanten de haakse hoekjes op de muur waaraan de zijkappen
van de markies worden bevestigd.

8. Gebruik bij de aluminium uitvoering de gaatjes in de zijkappen.

9. De markies kan nu in de steunen geplaatst worden.

10. Zet de markiespoot door middel van schroeven en pluggen vast in de muur.

Handmatige bediening
1. Rijg het koord door de katrollen en koordgeleiders. Leg onderaan een knoop
en snij daarna overtollig koord af.

2. Heeft uw markies 2 koorden, hou dan om de kikker een lus en rijg de 2
uiteinden door de dubbele katrol. Rijg ze daarna afzonderlijk door de enkele
katrollen en de koordgeleiders naar beneden.

3. Plaats aan de bedieningszijde de koordkikker op de muur

4. Maak de lus om de kikker niet te strak! Maak nu onderaan beide koorden
een knoop en snij overtollig koord af.

Elektrisch bediening

1. Onderaan de kap vind u een buis waarin de elektromotor gemonteerd is. Zet
het koord in het verschuifbare blokje vast door middel van een knoop.

2. Plaats het blokje ongeveer 10 cm links of rechts van de koordgeleiders en
wind het 3 of 4 slagen achterlangs. Als het goed is kan het blokje niet meer
verschuiven.

3. Rijg het koord van boven naar beneden door de koordgeleiders en maak
onderaan een knoop.

4. Heeft uw markies twee koorden, herhaal deze stap dan en zorg dat de
verschuifbare blokjes aan de buitenkanten zitten. Snij de overtollig koord niet
af.

5. Stel de elektromotor af en controleer of de koorden op de buis naast elkaar
oprollen. Corrigeer waar nodig. Bij dubbele koorden moeten de linker- en
rechterkant op dezelfde wijze oprollen, zodat de markies gelijkmatig
dichtklapt. U kunt de blokjes eventueel verschuiven.

Aanwijzing: Heeft u een rolluik met een motor die is uitgerust
met draaistiften en is de boven of onderafstelling niet juist. Kijk dan op
de site bij http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/ afstellen
boven en onder positie met draaistiften .

