Montagevoorschrift Markiezen
Lees eerst dit voorschrift geheel door.
Monteren:
❏ Haal de markies uit de verpakking en laat alleen het plastic om de
poten heen zitten.
❏ Meet de afstand tussen de latten en zorg ervoor dat de buitenste
steunen zover mogelijk naar buiten geplaatst worden om schuiven
van de markies te voorkomen. (Foto 1)
❏ Verdeel de overige steun(en) daar tussenin.
❏ Plaats het enkele katrolwieltje op de laatste lat van de markies en
zorg ervoor dat het wieltje in de lijn van de koordgeleiders zit. Bij
linkse bediening enkele centimeters naar rechts indraaien en bij
rechtse bediening enkele centimeters naar links indraaien. Bij
uitvoering met 2 koorden worden er twee geplaatst.
(Niet bij electrisch.) (Foto 2)
❏ Plaats de bovenkap op de zijkappen en schroef deze vast. Eerst
voorboren ! (Foto 3)
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Bij aluminium uitvoering worden de zijkappen vanaf de buitenkant vastgeschroefd.
❏ Plaats een enkel katrolwieltje (dubbel katrolwieltje bij uitvoering
met 2 koorden) aan de bedieningskant zover mogelijk naar de
buitenkant en zover mogelijk naar achter onder in de bovenkap.
(Niet bij electrisch.) (Foto 4)
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Bij aluminium uitvoering geschiedt dit in de muur.
❏ Plaats nu de bovenkap met de zijschotten op de steunen en zet
deze vast.
❏ Plaats aan beide zijden de haaksje hoekjes op de markies en de
muur. (Foto 5)
Bij aluminium uitvoering gebruikt u de gaatjes in de zijkappen.
❏ Plaats de markies in de steunen en haal het plastic van de
markiespoten en laat de markies voorzichtig zakken.
❏ Boor aan de onderzijde van de markiespoten een gat en zet deze
vast in de muur. (Foto 6)
❏ Plaats aan de bedieningskant de koordkikker op de muur. (Niet bij
electrisch.) (Foto 7)
Reigen van de koorden bij handmatige bediening:
❏ Reig het koord door de katrollen en koordgeleiders en leg
onderaan een knoop en snij overtollig koord af. (Foto 8)
❏ Bij uitvoering met 2 koorden dient u om de kikker een lus te
houden en de 2 uiteinden door de dubbele katrol te reigen
alvorens afzonderlijk door de enkele katrollen en de
koordgeleiders naar beneden te reigen. Zorg ervoor dat de lus om
de kikker niet te strak is ! Leg nu 2 knopen en snij overtollig koord
af.
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Reigen van de koorden bij electrische bediening:
❏ Onderaan de kap bevindt zich een buis met daarin de
electromotor gemonteerd. Zet het koord vast in het verschuifbare
blokje d.m.v. een knoop. (Foto 9)
❏ Zet het blokje ± 10 cm links of rechts van de koordgeleiders en
wind 3 of 4 slagen achterlangs zodat het blokje niet meer kan
verschuiven. (Foto 10)
❏ Reig nu het koord van boven naar beneden door de
koordgeleiders en leg onderaan een knoop. Bij uitvoering met 2
koorden bovenstaande herhalen.
Zorg ervoor dat de verschuifbare blokjes bij uitvoering met
2 koorden aan de buitenkanten zitten. Snij overtollig koord nog niet af !
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❏ Stel de electromotor af en controleer of de koorden op de buis
naast elkaar oprollen en corrigeer waar nodig. Bij dubbele
koorden dienen linker- en rechterkant op dezelfde wijze op de
rollen om gelijktijdig dichtklappen van de markies te
bewerkstelligen. (De blokjes zijn te verschuiven.)
Snij na controle overtollig koord af !
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