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DRIFT & SKÖTSELANVISNING
NIMEX SHADE – SCREEN

GENERELLT 
Denna drift och skötselanvisning gäller generellt för samtliga typer av Screens. Flera olika modeller 
skiljer sig i första hand åt genom designmässiga skillnader medan funktion, skötsel, användande och 
risker är lika. Denna drift och skötselanvisning gäller Screen SC 75, SC 100 och Zip-screen.
Generellt är Nimex Shades screenmarkiser helt underhållsfria. Screenmarkiserna är uppbyggda av 
underhållsfritt material. Kassett, sidogeider och bottenlist av aluminium. Upprullningsrör för väv av 
aluminium alternativt av galvaniserat stål. Kassettgavel till SC 75 och SC 100 av galvaniserat stål. 
Kassettgavel till Zip i gjuten aluminium. Plastmaterial av hög kvalitet, anpassat för svenska  
förhållanden. Skruv för utomhusmontage generellt av rostfritt material. Bästa solskyddseffekt  
uppnås då gardinen är helt nere och helt skuggar fönstret.

ANVÄNDANDE, MANUELLT REGLAGE 
Nimex Shades screenmarkiser regleras till önskat läge med vev, motor alternativt band eller lina.
Zip-screen regleras endast med motor.

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 MED AUTOMATIK
Vid styrning med sol- och vindautomatik finns inga specificerade användarkrav. Rekommenderade 
värden på solkänslighet och vindkänslighet ställs in vid leverans och skall vid behov endast ändras 
av behörig installatör. Se även bruksanvisning för automatik. Viktigt är att värdet för vindkänslighet ej 
ställs in över rekommenderat värde. Rekommenderat maxvärde för Screen SC 75 och SC 100 är 8 m/s.
Rekommenderat maxvärde för Zip-screen är 17 m/s. Dock kan lägre värden erfordras på speciellt 
känsliga ställen med oregelbundna kastvindar eller Screens som är monterade på hög höjd samt i 
stora format.

Om automatiken ställs om för handkörning, dvs om automatiken kopplas från eller om separat  
manuell brytare användes gäller instruktioner enligt ovan ”Motoriserad med strömbrytare”.  
Ställ alltid om till automatik när rummet lämnas för dagen.

ANVÄNDANDE, GENERELLT.
Nimex Shades screenmarkiser skall ej lämnas utan tillsyn i nedfällt läge och skall aldrig lämnas  
nedkörd under natten. Ett hastigt oväder kan orsaka person- och/eller egendomsskada. Screen- 
markiserna skall köras upp vid kraftig blåst eller vid risk för dåligt väder.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Väven kan rengöras med ett milt tvättmedel och ljummet vatten. Aluminiumprofiler bör torkas av 
någon gång per år då nedfallande smuts har en förmåga att fräta fast på profiler.

FÖRSIKTIGHET
Vid arbete på fasaden, t.ex. fönsterputs måste motoriserade screenmarkiser stängas av. Matningen 
till solskydden skall brytas via säkerhetsbrytare eller annan godkänd säkerhetsanordning. Inga  
arbeten på fasaden bör utföras utan garantier att solskyddsanläggningen är avstängd. Inställda 
värden på automatik skall aldrig ändras utan att behörig installatör/återförsäljare rådfrågas. Felaktigt 
inställda värden kan orsaka skada på produkten med person- och/eller egendomsskada som följd.

Screenmarkiserna måste kunna löpa fritt hela vägen ner i sina sidoskenor. Produkten kan skadas 
om den hindras att fritt löpa i sidostyrningen till sitt ändläge. Eventuella fel eller reklamationer skall 
anmälas till leverantör/återförsäljare. Notera att Nimex Shades screenmarkiser skall användas som 
ett solskydd.

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