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markilux viktige henvisninger
Viktige henvisninger for brukere av markilux markiser

1. Fabrikasjonsnummer

Hver markilux markise ble produsert individuelt etter dine opplysninger og har et fabrikasjonsnummer som gjør dette produktet til et 
identifiserbart unikat.

2. Markering av viktige sikkerhetshenvisninger

Med denne varseltrekanten er henvisninger markerte som 
gjelder farer som kan føre til alvorlige skader eller til og med 
dødsfall. I tillegg kjennetegner den viktige 
funksjonshenvisninger for markisen!

5. Luftmotstand klasse

3. Lese "Viktige henvisninger" og "Bruksanvisninger"

4. Forskriftsmessig bruk av en markise

Med denne varseltrekanten er henvisninger markerte som 
gjelder farer på grunn av strømstøt, som kan føre til alvorlige 
skader eller til og med dødsfall.

Veiledningene som overleveres av markilux fagforhandler må leses før markisen brukes første gang. Det er viktig at alle henvisninger følges for 
personers sikkerhet. Alle veiledninger skal oppbevares av kunden, og de må leveres videre ved et eventuelt bytte av eier til den nye eieren.

0-14°

Markisen er et anlegg for beskyttelse mot 
solen. Ved misbruk kan det oppstå alvorlige 
farer. 

Hvis hellingen til markisen er mindre enn 25 
% = 14°, målt fra vannrett posisjon, eller 
markisen ikke er kjørt helt ut, så må den ikke 
belastes av regn. Det er fare for at det dannes 
en vannpose i markiseduken som kan skade 
markisen eller føre til at den styrter.

Endringer, som tilbygg og ombygging, som 
ikke er tiltenkt fra produsenten, får kun 
utføres med skriftlig tillatelse fra markilux 
produsenten. Ekstra belastninger på 
markisen, som påhengte gjenstander eller 
taustramminger kan føre til skader eller at 
markisen faller ned, og er derfor ikke tillatte.

Luftmotstand klasse 0 1 2 3

Vindhastighet V (km/t) maksimalverdier < 28 28 38 49

Vindhastighet V (m/s) maksimalverdier < 7,8 7,8 10,6 13,6

Vindmotstandsklasse 2
markilux svingarmmarkiser: 6000 / 5010 / 3300 / 970 / 990 / 1700 / 1710 / 
1600 / 1650 / 930 / 1300 / MX-1 / MX-1 compact / MX-3 / ES-1

markilux 625 (størrelsesavhengig) 710 / 810, 720 / 820, 730 / 830, 740 / 840, 
750 / 850, 893, 776 (størrelsesavhengig), 
876 (størrelsesavhengig), 779 (størrelsesavhengig), 879 
(størrelsesavhengig), 8850

Vindmotstandsklasse 3
markilux 620, 625 (størrelsesavhengig), 
776 / 776 (størrelsesavhengig), 876 (størrelsesavhengig),  
779 / 779 (størrelsesavhengig),  
879 / 879 tracfix (størrelsesavhengig), 770, 870, 8800 , 
pergola, pergola compact, markant

Markisen oppfyller kravene i den ovennevnte vindmotstandsklassen. Forklaring se 
«Overleveringsprotokoll fra fagforhandleren». CE fastslår at det er påvist at kravene i 
gjeldende europeiske direktivene er oppfylt, den relevante ytelses- og EF-
samsvarserklæringen kan fås av markilux-forhandleren.

markilux 790

markilux.com
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7. Løv, snø og fremmedlegemer

9. Motor ved strømsvikt

6. Bruk ved snø, is, torden, storm og fravær, også med automatisk styring

8. Hindringer

Markisen får ikke kjøres ut ved snø eller fare for frost. Det er fare for at markisen skades eller 
styrter. Ved torden eller dårlige værfronter kan det oppstå plutselige vindkast som til og med 
en styring ikke kan reagere øyeblikkelig på. En automatisk styring gir mer komfort for 
markisen, men den erstatter ikke aktsomhetsplikten! Ved lengre fravær, f.eks. ferie eller om 
natten, er en automatisk styring ingen garanti for en permanent feilfri funksjon av markisen 
din.

 OBS! Det anbefales å kjøre markisen inn i rett tid før frost, før torden eller dårlige 
værfronter kommer eller dersom du reiser bort. En eventuelt eksisterende automatikk må 
koples ut!

Løv og annet på markiseduken, i markisekassen og fremmedlegemer i føringsskinnene må fjernes øyeblikkelig. Det er fare for at markisen 
skades eller styrter. Opphopning av snø bak markisen må unngås ved at det monteres en snøstopper (snøfanggitter e.l.) eller ved at snøen 
fjernes regelmessig.

I markisens utkjøringsområde må det ikke være noen hindringer. Det er fare for at personer 
kan havne i klem. For å unngå dette, må det overholdes en sikkerhetsavstand på min. 50 cm.

En motordreven markise kan ikke kjøres inn uten strøm. I områder med mye vind og hyppig strømbrudd bør man vurdere å ha en 
nødstrømforsyning. Ellers må markisen alltid kjøres inn før strømmen kuttes!

 OBS! Ved arbeid i kjøreområdet (f.eks. rengjørings- og vedlikeholdsarbeid) skal det garanteres at markisen er i strømløs tilstand (f.eks. 
sikring slått av, ta ut kontakten fra motorkabel,...).

10. Ukontrollert betjening ved rengjørings- og vedlikeholdsarbeid

Det er fare for innklemming og styrt. I tillegg må betjeningsveiven henges ut ved manuell betjening og oppbevares sikkert. Hvis markisen 
brukes av flere brukere, så må en prioritert låseinnretning som koples inn betjenes (kontrollert strømavbrudd utenfra), som gjør en hver inn- 
eller utkjøring av markisen umulig. Personer som ikke er kjent med riktig bruk av markisen får ikke betjene denne.

1. 2.

min. 50 cm

markilux 790
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11. Reparasjon og reservedeler

Markisen må undersøkes regelmessig for tegn på slitasje eller skade på spenning, stativ og fastgjøringene (ved elektrisk forbindelse: også på 
strømledningene). Fastgjøringenes holdbarhet bør kontrolleres årlig gjennom inspeksjon eller gjennom et årlig vedlikehold av markilux 
fagforhandler. Dersom det oppdages skader, skal reparasjonen gis i oppdrag til en markilux fagforhandler. Det får kun brukes reservedeler 
som er godkjent av produsenten.

 OBS! Fare for skade! Prøv aldri å fjerne feil på egenhånd! Markiser som trenger reparasjon, skal ikke brukes. Kontakt din markilux 
fagforhandler for en vedlikeholdskontrakt!

12. Områder med fare for innklemming og kutting

 OBS! Alt etter markisetype er det områder med fare for innklemming og kutting, f.eks. mellom stang og kassett og mellom bevegelige 
deler. Klesplagg eller kroppsdeler kan henge fast i anlegget og trekkes inn! Dersom en markise monteres i en høyde på under 2,5 meter over 
tilgjengelige trafikkveier, så får markisen kun beveges med en tastebryter med sikt på de bevegelige delene. Elektriske styringer, 
fjernkontroller med låsebrytere, låsebryter osv. er ikke tillatt i dette tilfellet.

13. Metallic- og perlebelegg til markisestativet

Plastbelegg på metall- og plastdeler i metallic- eller perlefarger varierer i utseende. Disse visuelle forskjellene gjelder spesielt intensiteten og 
karakteristikken til metallic effekten, hvor det også kan oppstå en endret oppfatning av grunnfargen.

14. Demontering og deponering

 OBS: Fare for skade! Ved demontering og deponering av skyggesystemet må delene som står under spenning (f. eks. svingarmer, 
mottrekk systemer eller servodrev) sikres mot utilsiktet utkjøring eller slakkes komplett på forhånd. En profesjonell markilux bedrift skal 
bestilles for dette!

15. Vedlikehold og pleie, egenskaper duk og markisestativ

Om en rengjøring er nødvendig eller ikke er sterkt avhengig av påvirkningene fra omgivelsene (trafikk, luftforurensning, industrigasser osv.). 
Alt etter tilskitning kan en regelmessig rengjøring anbefales.

 OBS! Bruk alltid en egnet oppstigningshjelp og du må aldri støtte deg eller holde deg fast i markisen! 

15.1 Markiseduk i våt tilstand
Markisen kjøres helst inn i tørr tilstand, dersom det er mulig! Dersom markisen må kjøres inn i våt tilstand, så må denne kjøres ut igjen så raskt 
som mulig for å tørke. Gjennom dukens egenvekt er det mulig med sig i duken, noe som økes i våt tilstand. Dette påvirker ikke funksjonen 
eller kjøreegenskapene til markisen.
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15.2 Rengjøring av markiseduken
Markiseduken er utstyrt med en spesiell impregnering som reduseres ved hver rengjøring. For en senere impregnering kan det brukes vanlig 
impregnering for telt. Med en ny impregnering blir ikke stoffet som nytt.
Støv fjernes regelmessig med en myk børste i tørr tilstand. Fjern løv og andre forurensninger umiddelbart. Små flekker på markiseduken kan 
fjernes med vanlig, helst flytende mildt vaskemiddel i vann (vanntemperatur ca. 30 °C, såpeløsning 5 %). Skyll grundig med vann etterpå til alt 
vaskemiddel er fjernet.

15.3 Rengjøring av markisestativet
For rengjøring av markisestativet skal det brukes vanlig rengjøringsmidler for ømtålige overflater (pH-verdi mellom 5 og 8). Aggressive syrer og 
skrapende materialer (som fleece som inneholder slipemidler, sandpapir, sand, pimpstein, osv.) er ikke tillatte, for de kan endre overflaten 
mye.

15.4 Kjennetegn fra produksjon og konfeksjon av markisestoffer
Markiseduker består av tekniske stoffer som er dekorative i tillegg til den funksjonelle oppgaven. På tross av at det kun brukes kontrollerte 
stoffer av beste kvalitet under produksjonen, er det begrensninger for perfeksjonen. Bestemte fenomener i duken blir av og til klaget på, 
dersom det ikke opplyses om disse. Mangler som kan klages på er kun de som påvirker levetiden til duken. Følgende beskrevne skjønnhetsfeil 
påvirker ikke på noen måte holdbarheten og bruksevnen til markiseduken.

• Knekk- og rynkefolder
Under bearbeidelse, som f. eks. tilskjæring, 
sying og påtrekk av duken på markisestativet 
kan det oppstå uunngåelige knekk- og 
rynkespor. I motlys registreres disse som 
mørke striper.

• Kritt- og skriveeffekt
Som ved de nevnte bearbeidelsene kan det 
oppstå en lys fargeendring 
(pigmentforskyvelse) på foldede steder, noe 
som oppstår ved å bøye fibrene.

• Folder / bølgedannelse 
Dette oppstår gjennom permanent opp- og 
nedrulling av duken på dukakselen. Duken 
legges dobbelt i området til sidesømmene og 
sømmene, dermed oppstår forskjellige 
opprullingsdiametere, og slik forårsakes 
bølgedannelse eller folder. Denne effekten 
kan oppstå både direkte ved siden av 
sømmen, men også i midten av stoffbanen.

• Andre uregelmessigheter
Uunngåelige små uregelmessigheter 
dokumentert i produksjonsprosessen, for 
eksempel
• knutesteder, fiberfortykkelser og 

-fortynninger som oppleves i duken som 
lette flekker eller nupper,

• fargeavvik ved duker som er 
konfeksjonert i baner (f.eks. ved 
trekantsjatteringer),

• enkelte fiberbrudd samt strekk i 
sømmene og at disse dermed henger 
ned,

• sig i duken fra dukens egenvekt eller 
etter "vannposedannelse"
kan oppstå og er ikke til å unngå under 
produksjon.

15.5 Bøying av markisestativet
På brede anlegg kan det også hende at profilene til markisestativet bøyes på grunn av egenvekten. Dette påvirker ikke funksjonen eller 
kjøreegenskapene til markisen.

16. Testet markiseduk

Sertifikatet «STANDARD 100 by OEKO-TEX®» garanterer at markilux markiseduker av sunsilk snc og sunvas snc ikke inneholder noen 
helseskadelige fargestoffer eller kjemikalier.

UPF = Ultraviolet Protection Factor
Stoffer av sunsilk snc og sunvas snc oppnår høyest mulig solbeskyttelsesfaktor for tekstiler, UV-beskyttelse UPF 50+. En markiseduk med en 
solbeskyttelsesfaktor UPF 50+ muliggjør rent artimetisk 50 ganger lengre solbad, med hensyn til hudens egenbeskyttelse.
Maks. varighet av solbad under markisen din = egenbeskyttelsestid x 50

Godkjenning "Selfcleaning inspired by nature"
Markiseduker av sunvas snc og sunsilk snc har en selvrensingseffekt ved regn (minst14° 
hellingsvinkel av markisen er nødvendig for at regnet dreneres).

17. Ansvarserklæring

Grafer og tekster i denne produkthåndboken er nøye utarbeidet. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil og følger av disse! Vi forbeholder oss 
retten til å gjøre tekniske endringer på produktet og i produkthåndboken! Produkthåndboken inneholder informasjon som er beskyttet av 
opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes! Produkt- eller merkenavn som er nevnt, er beskyttede varemerker.

markilux 790
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1.  Lese bruksanvisningen

 OBS!
Les bruksanvisningen en og alle dokumentene som hører til produktet (overleveringsprotokoll, viktig informasjon osv.) nøye og 
fullstendig før du bruker produktet.

markilux 790

Bruksanvisning

2.  Kjøre markisen inn og ut
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1. Håndtaket (4) til trekkprofilen (3) 
holdes godt fast og duken trekkes rett ut 
av kassetten (1) til holdestolpen.

2. Håndtaket (4) trykkes på låsetappen (9) på holdestolpen (5) og låses sikkert fast 
ved å slippe håndtaket (4) forsiktig.

4

12

11

3. Innkjøringssikringen (11) skyves helt 
opp. Fingerskrue (12) trekkes til. 
Håndtaket kan nå ikke tas utilsiktet av 
holdestolpen.

 OBS!
Ved monteringstypene veggholder med veggplate og holder håndred er ikke 
innkjøringssikringen (11) tilgjengelig.

Innkjøring av markisen skjer i omvendt rekkefølge.

 OBS! 
Trekkprofilen må føres slik under innkjøring at duken kan vikles opp rett inn i 
kassetten!

 OBS! Fare for skade!:
Under inn- og utkjøring må håndtaket til trekkprofilen alltid holdes godt fast, for 
duken står under spenning.

3.  Ombygging eller ettermontering
Følgende ombyggingsmuligheter kan senere utføres på markisen din av din markilux fagforhandler:

• Skifte av markiseduken

markilux 790
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4.  markilux mobilfix (alternativ)
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5 For å garantere feilfri funksjon og optimal 
dukføring må mobilfix holdestolpe (1) og 
kassetten (2) være loddrett og dukkanten 
(3) være horisontal.

Når mobilfix holdestolpe monteres på et 
nivå med helling:

• mobilfix holdestolpe (1) må ha 
underlag (4), slik at den står loddrett.

• Håndtaket (5) på utfoldingsprofilen (se 
bilde 1) eller kassetten (2) (se bilde 2) 
løsnes, og forskyves så mye at det 
garanteres at duken (3) går horisontalt.

Bilde 2

Bilde 1

markilux 790
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