
Monteringsanvisning for vindusmarkise 

1:  
Start med å legge frem komponentene som følger med i esken. 
Kontroller at alle komponentene er tilstede.  

• Rullen
• 2 stk. armer
• Veggbrakettene og en motorbrakett i støpt

aluminium
• Motoren
• 2 ulike plastkroner til motoren

Småkomponentene som vises i bildet nedenfor til venstre 

2: 
Monter plastkronene til motoren. Velg den 
innerste først. Pass på at den sklir pent inn i 
det lille sporet på plastkronen og motor. 
Monter deretter den ytterste plastkronen. 
Denne sitter på tuppen av motor og vil 
klipse seg selv på plass.   
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3: 
Dytt nå motoren på plass inn i rullen. Her må sporene i plastkronene matche innsiden av rullen for å skli inn. 

4: 
Mål opp plasseringen av brakettene, og marker hvor skruene vil komme. Vi anbefaler å bruke vater for å få 
monteringen helt rett. Forbor hullene med et bor som har egnet diameter til dine skruer. Skru deretter til 
brakettene. Merk at brakettene vil ha noe justering sideveis. 
Tips: Dersom du har løftehjelp anbefaler vi å sette rullen på brakettene og holde produktet opp mot veggen for å 
markere. Se videre i veiledningen for hvordan innfesting av produktet i brakettene gjøres.  
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5: 
Monter motorbraketten til veggbraketten på den siden du skal ha motor. Skivene skal benyttes sammen med 
skruene slik som vist i det første bildet nedenfor; Den flate skiven skal ligge an mot anleggsflaten, med tannskiven 
i midten av denne og bolthodet. Dra deretter av klipset som sitter på motorbraketten (denne er allerede tatt av i 
bildene nedenfor) 

6: 
Nå kan rullen settes på veggbrakettene. Start med å plassere den hvite plastkomponenten du ser i bildet 
nedenfor. Denne gir opplagring til rullen og skal tres in på akselen.  

Løft deretter rullen opp og start med å tre den inn i braketten på motorsiden. Her kan du velge hvilken orientering 
motoren skal ha. Vi anbefaler at motorledningen peker ned- og bakover for å beskytte motor best mulig for fukt. 
Rull også duken noe ut før du setter den inn slik at du får litt slakk å jobbe med til de neste stegene.  

Deretter løftes den fint på plass på motstående side som vist i bildene nedenfor. 
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7: 
Lås nå rullen til brakettene. 

Gå først tilbake til motorsiden og sett på klipset som du tidligere tok 
av motorbraketten. Denne skal nå settes i sporene du finner på både 
braketten og motoren, slik at disse låses sammen. 

Deretter går du til den motsatte braketten. Her skal du skru inn sett-
skruen som fulgte med for å låse opplagringen fast i veggbraketten. 
Se bildet til høyre. 

8:  
Nå er du klar for å montere armene til markisen. Før 
du kan gjøre dette er det viktig å måle opp hvor 
armbrakettene vil havne slik at du kan forborre 
skruehullene. Den spesifikke høyden armbraketten 
skal festes er ikke angitt da frontprofilen har et 
slingringsmonn i høyden den kan ligge an. Se bildet 
til høyre. Frontprofilen skal ligge an mot rullens øvre 
halvdel når ferdig montert. Her ser du eksempel fra 
en typisk montering, men frontprofilen kan gjerne 
ligge rundt en centimeter høyere også.  

Om du vil slippe å måle deg frem til armbrakettenes 
plassering kan du gjøre følgende: 

1. Tre markisearmen inn i frontprofilen. Her må du løsne
noe på skruen på tuppen av armen.
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2. Armbraketten er fjerlastet og svært tung å holde i posisjon
for måling. For å unngå klemskader anbefaler vi derfor å
rotere den 180 grader som vist i bildet til høyre. Da vil
veggbraketten nesten ligge an mot monteringsflaten.

3. Løft og hold armen slik at frontprofilen ligger i korrekt høyde (som forklart ovenfor). Når frontprofilen
ligger riktig til, markerer du plasseringen til den øverste skruen, forborrer og skrur skruen delvis inn.
Etterlat nok plass til å akkurat kunne tre inn armbraketten mellom skruehodet og anleggsflaten. Se bildet
nedenfor til venstre.

Nå snur du armen tilbake 180 grader slik at den står riktig vei. Nå kan du snike den inn under skruen og
spenne armen opp. I denne posisjonen (se bildet til høyre nedenfor) kan du forborre for nedre skrue og
sette inn denne. Du kan nå stramme til begge skruene.

4. For å måle opp armen på den motsatte siden kan du repetere. Er derimot rullen i vater er det enklest om
du monterer den andre armbraketten i samme høyden som den første ved hjelp av vater her også.
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9: 
Nå skal armene låses i frontprofilen. Da sørger du for at armene står loddrett 
(rett opp og ned når du ser direkte mot veggen). Når den står rett kan du 
stramme skruen slik du ser i bildet til høyre. Repeter for begge armene.  

10: 
Nå er markisen skrudd opp. Avslutt ved å sette på mutterhettene til mutterne som holder motorbraketten og 
endedekslene til frontprofilen. Hvis endedekslene er tunge å få på plass kan det være nyttig å slå forsiktig på den 
med en gummihammer eller liknende. Legg isåfal en klut eller noe filt imellom for å hindre skade og riper.  

Gratulerer! Du har nå montert din vindusmarkise. 
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