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DRIFT & SKÖTSELANVISNING
NIMEX SHADE – MARKISOLETTE MS 105

GENERELLT 
Generellt är Markisolette MS 105 helt underhållsfri. Markisen är uppbyggd av underhållsfritt material. 
Kassettprofil, brytrör och frontprofil i aluminium, upprullningsrör av galvaniserat stål. Skruv för  
utomhusmontage generellt av rostfritt material. Plastmaterial av hög kvalitet, anpassat för svenska 
förhållanden. Bästa solskyddseffekt uppnås då så stor del av fönstret som möjligt skuggas av  
markisväven.

ANVÄNDANDE, MOTORISERAD MED STRÖMBRYTARE 
ELLER HANDSÄNDARE (FJÄRRKONTROLL)
Markisen regleras till önskat läge med strömbrytare alternativt handsändare. I både upp och nedfällt 
läge är markismotorn försedd med inbyggda gränslägen. Dessa lägen ställs in vid installation av 
behörig installatör. 

ANVÄNDANDE, MOTORISERAD OCH AUTOMATISERAD
Markis som är motoriserad och styrs med automatik skall ”sköta sig själv” och inga speciella användar- 
krav finns.Rekommenderade värden på solkänslighet och vindkänslighet ställs in vid leverans.  
För ytterligare information, se bruksanvisning för automatik. Viktigt är att vindkänslighet ej ställs in 
över rekommenderade värden. Om automatiken ställs för handkörning, dvs solautomatiken kopplas 
ifrån, gäller instruktion motoriserad med strömbrytare. Ta för vana att alltid ställa om automatiken  
till ”auto” när markisen inte är under uppsikt under en längre tid.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL  
Markisväv är av 100% acryl. Färgäkthet 7-8 på en 8-gradig skala. Väven kan om så önskas rengöras 
med ett milt tvättmedel och ljummet vatten. Vid skarpare tvättmedel finns risk att vävens  
impregnering förstörs och väven förlorar då sin styvhet och smutsavvisande förmåga samt att  
vattentätheten försämras. Även vid normal användning bryts impregneringen ned med tiden och 
duken blir ”sladdrig”. Detta förändrar ej dukens hållbarhet, ej heller dess solskyddsförmåga. Väven är 
helt rötfri. Man skall dock vara medveten om att nedfallande partiklar, smuts, rök från t.ex grill mm 
kan bilda en hinna på duken som kan röta eller missfärgas. Inga speciella skötselkrav finns på  
komponenter och profiler. Dock bör profiler torkas rena med jämna mellanrum med ljummet vatten 
och ett milt tvättmedel. Nedfallande smuts mm har på sikt en förmåga att ”fräta” fast på profilerna. 
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FÖRSIKTIGHET
Demontera aldrig delar av markisen. Armar är kraftigt fjäderspända. Felaktigt handhavande kan leda  
till person eller egondomsskada. Markisen bör alltid vara i infällt läge under natten eller vid längre 
frånvaro och generellt hållas under uppsikt. Detta gäller i första hand manuellt reglerade med vev eller 
motoriserad med strömbrytare/handsändare. Ett hastigt oväder kan orsaka skador på markis och egen-
dom. Vid arbete på fasaden, se till att automatiserad markis är avstängd. En motoriserad markis kan ha 
kraft nog att knuffa iväg t.ex en stege. Se även till att inga hinder finns där automatiserad markis fälls 
ut. Ändra aldrig inställda värden på automatik utan att rådfråga leverantör. Notera att markiser i första 
hand är ett solskydd och inte ett regnskydd. 

SERVICE
Vid eventuell service eller reparation skall din markisleverantör kontaktas för råd. Service eller  
reparationer skall utföras av behörig återförsäljare. Vid ingrepp i elinstallation skall alltid behörig 
fackman anlitas. Fråga din markisleverantör om råd. Om delar av markisen bytes ut utan anmälan 
till leverantör gäller ej garanti. Garanti gäller även endast under förutsättning att samtliga ingående 
komponenter är av Nimex AB originalkomponenter.


