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Käyttöohje

Markiisia käytetään joko veivillä vaihdetta pyörittämällä tai sähkökäyttöisissä kytkimellä,
kaukosäätimellä tai automatiikalla.
Nivelvarsimarkiisi on ensisijaisesti tarkoitettu auringon- kuumuuden- ja häikäisyn estoksi.
Markiisikangas pitää myös vettä, mutta ei ole tarkoitettu jatkuvaksi ”sadekatokseksi”. Kangas on
käsitelty vettä, hometta ja likaa vastaan parhailla mahdollisilla suoja-aineilla.
Markiisiin asennusvaiheessa säädetään kaltevuuskulma veden juoksuttamiseksi pois.
Kaltevuuskulmaa on myös mahdollista muuttaa jälkikäteen, mikäli tarvetta ilmenee. Mikäli
kaltevuuskulmaa ei pystytä saamaan riittävän jyrkäksi esim. oven aukeamisen vuoksi on tärkeää,
että sateella markiisi on joko kiinni kelattuna, tai kokonaan auki asennossa.
Mikäli markiisia pidetään sateella vain osittain avoinna, on riskinä, että vesi ei pääse kankaasta
valumaan pois ja kankaaseen syntyy vesipussi. Huolehdi siis aina että markiisi on vesisateella
asennossa jolloin kankaan kireys on riittävä ja vesi pääsee valumaan pois kankaan päältä. Mikäli
kankaan päälle on kerääntynyt vettä, nosta kangasta varovasti altapäin jotta vesi valuu pois ja kelaa
kangas rullalle lisävaurioiden välttämiseksi.
Ilman tuuliautomatiikkaa varustettua markiisia ei saa jättää valvomatta auki asentoon tuulen
vuoksi. Artic -markiisit on testattu EN 1932 normin mukaisesti tuuliluokkaan 2, joka käytännössä
tarkoittaa myrskyn jälkeen korkeinta tuuliluokkaa. Tästä huolimatta kova tuulenpuuska voi
hetkellisesti yltää myrskylukemiin ja vaurioittaa mekanismia.
Mikäli automatiikkaan ei ole kytketty lumi/jää tunnistinta on automatiikka aina syytä kytkeä pois
käytöstä talven ajaksi em. vaurioiden välttämiseksi.

Kangas

Jokainen Artic-markiisi valmistetaan likaa ja vettä hylkivästä, homesuojatusta akryylikankaasta.
Kankaat ovat myös UV-sädesuojattuja joten ne pitävät väriloistonsa pitkään. Kankaiden
valmistuksessa ja pintakäsittelyssä on hyödynnetty uusinta nano-teknologiaa kankaan erinomaisen
likaa hylkivän lopputuloksen varmistamiseksi. Markiisikankaan teknisessä valmistuksessa ja
käsittelyssä noudatetaan mahdollisimman korkeatasoista tarkkuutta. Markiisikangasta
valmistettaessa kangasvuodat ommellaan yhteen reunoistaan joten liitoskohdissa on aina
kaksinkertainen kangas joka saattaa aiheuttaa pieniä ryppyjä sekä taittovekkejä kankaaseen kun
sitä kelataan. Tämä ilmiö on kuitenkin täysin normaali ja tavanomainen eikä aiheuta reklamaatio
oikeutta. Kankaan mahdollinen rypistyminen saumojen kohdalla ei kuitenkaan vaikuta kankaan
käyttöikään. Kankaiden ominaisuuksista ja teknisistä tiedoista löydätte lisätietoja toimittajien
sivuilta www.dickson.com tai www.sandatex.se
Kangas on hyvä kerran vuodessa pestä pehmeällä sienellä ja esim. mäntysuopaliuoksella.
Painepesurilla peseminen on kiellettyä. Huolehdi siitä, että kangas on kuiva kun se kelataan rullalle
talvisäilytystä varten. Mikäli kangas joudutaan kelaamaan märkänä rullalle, tulee se kuivattaa
mahdollisimman pian vesisateen loputtua. Markiisi ei kestä lumikuormaa.
Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää käyttöön, huoltoon tai asennukseen liittyen, käännythän
valmistajan tai myyjäliikkeen puoleen.
Moottoreista ja niiden ohjauslaitteista erilliset kytkentä ja käyttöohjeet.
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