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DRIFT & SKÖTSELANVISNING
NIMEX SHADE – TERRASSMARKIS

GENERELLT 
Montageinstruktion gäller i första hand montage i träregel eller takstol. Vid montage i annat material, 
rådfråga alltid Nimex eller återförsäljare. Nimex AB eller dess återförsäljare kan ej ta ansvar för att 
produkten monteras på ett felaktigt sätt. Elektrisk installation skall alltid utföras av behörig elektri-
ker. Instruktion angående elektrisk inkoppling, inställningar mm bifogas separat med varje motorise-
rad markis.

MARKISDUKEN
Markisduken är tillverkad av 100% akryl samt behandlad mot röta och smuts. Vid rengöring av duk 
används ett milt tvättmedel samt ljummet vatten. Vid skarpare tvättmedel finns risk att vävens im-
pregnering 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 och smuts kan bilda en hinna 
på duken som kan röta eller missfärgas. 

Observera att markisduken är tillverkad att i första hand fungera som ett solskydd. Om din markis är 
utfälld vid regn och ärmvinkel är för hög finns risk att vattnet inte rinner av duken utan samlas i en 
”säck” mitt i duken. Vattnet kan då tränga igenom duken samt att konstruktionen utsätts för mycket 
stora påfrestningar. Observera att markisduken inte är vattentät.

STATIVET
Stativet är i stort sett underhållsfritt. Bussningar, leder, samt skruvar är tillverkade i icke korrosions-
aktivt material.

MARKISARMARNA 
Markisarmarna ligger i ett permanent högt fjädertryck från de inbyggda fjädrarna. Demontera eller 
flytta aldrig armar från sitt befintliga läge. Om detta skulle anses nödvändigt skall fackman anlitas. 
Vid demontering av armar eller andra delar av markisen finns stor risk för person- eller egendoms-
skada.

MANÖVRERING
Manövrera aldrig din markis så långt ut att duken riskerar att tappa sin spänst och slacka. Markisens 
armar är konstruerade att konstant arbeta med en uppsträckt duk. Markisduken når sin bästa spänst 
helt utfälld och ögonblicket innan armarna börjar vika sig. Vid markis körd halvvägs ut erhålles  
normalt inte samma spänst i duken.
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MONTAGET
Montage av markis utföres mestadels av fackman. Om du föredrar att sköta montaget själv, var  
mycket noga med att kontrollera att underlaget i väggen där markisen skall monteras kan bära  
konstruktionen. Vid väggmontage måste konsol monteras på regel bakom t.ex. träpanel för god  
infästning. Alternativ är montage i utskjutande takstol. Vid minsta tvekan skall du kontakta Nimex 
alternativt din återförsäljare.

VIND 
Använd inte markisen som vindskydd. Markisduken förvandlas till ett enormt vindfång som  
konstruktionen inte klarar att ta upp utan risk för person- eller egendomsskada. Garanti gäller  
för vindklass 2.

MOTORMANÖVRERING
Om markisen är utrustad med motorreglage skall alltid elektrisk installation utföras av behörig  
elektriker. Rekommendation vid motormanövrerad markis är att komplettera med sol- och vind- 
automatik.

SERVICE 
Vid eventuell service skall Nimex alternativt din återförsäljare kontaktas för råd. Service eller  
reparationer skall utföras av behörig personal. Om delar av markisen byts ut utan anmälan till  
Nimex gäller ej garanti. Garanti gäller endast under förutsättning att samtliga ingående komponenter 
är av Nimex AB:s originalkomponenter.
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