
Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner for 

Utvendig solskjerming 
Stativrengjøring: 

Stativet er av høy kvalitet og krever ikke noe spesielt vedlikehold for sin 

funksjon. Stativet er imidlertid utsatt for smuss og forurensninger og bør rengjøres 

minst en gang i året for best finish. Bruk en myk klut og lunkent vann. Ikke bruk 

høytrykksspyling da det kan skade markiseduken og ev. elektrisk utstyr etc.  

 

Fjerning av forteltfrakken: 

Pelsen er den mest utsatte delen av forteltet. For å øke pelsens levetid kan den 

oppbevares innendørs om vinteren. Løsne først venstre eller høyre endelokk på 

frontprofilen. Løsne deretter frakklåsen. Skyv pelsen til siden ut av frontprofilen. Sett 

på endelokket og oppbevar pelsen innendørs.  

 

Utskifting av markiseduk: 

Stativet er av høy kvalitet og har lengre levetid enn markiseduken. Før du bytter 

markiseduk anbefales det at du tar kontakt med firmaet du kjøpte markisen av for en 

inspeksjon av stativet. De kan informere om et tøyskifte og om noen 

tilleggskomponent må skiftes ut.  

 

Advarsel - Få alltid en fagmann til å justere foldearmene og fallarmene: 

Fallarmer og spesielt foldearmer har veldig sterke fjærer inne i aluminiumsprofilene 

på armen. Hvis armen løsner, kan det føre til alvorlig personskade og i verste fall 

død. Armene bør derfor alltid justeres av en fagmann.  

 

Advarsel - Få alltid en fagmann til å løsne enden av markisen: Enden 

av markisen må kanskje løsnes når du skifter gir, motor eller stoffskifte. Hvis enden 

av markisen løsnes uten at alle armene på markisen er sikret, kan armene forårsake 

alvorlig personskade og i verste fall død. Endene på markisen må derfor alltid løsnes 

av en spesialist.  

 

Advarsel - Fjerning av markisen: 

Ved vindusvask, maling av fasade, vedlikehold eller reparasjon av markisen er det 

fare for at stigen kan velte dersom markisen forlenges mens arbeid pågår. Gjør det 

derfor til en vane å alltid ha forteltet innfelt når det arbeides i nærheten av 

solskjermen. Automatikken på motoriserte markiser må slås av for å unngå utilsiktet 

drift. Vær også oppmerksom på at markisen også kan velte bærbare infrarøde eller 

gassvarmere.  

 



Advarsel - Innkjøring av markisen: 

Ved vinduspuss, maling av fasade, vedlikehold eller reparasjon av markisen er det 

fare for klemming dersom markisen kjøres inn mens arbeid pågår. Gjør det derfor til 

en vane å alltid ha forteltet innfelt når det arbeides i nærheten av 

solskjermen. Automatikken på motoriserte markiser må slås av for å unngå utilsiktet 

drift.  

 

Advarsel - Nedbør mot nedbør: 

Markisen er en solbeskyttelse og ingen regnbeskyttelse. Hvis markisen slås ut i regn, 

hagl eller snø, kan det dannes vannposer i duken som skader markisen på grunn av 

vekten. Foldearmsmarkiser er lettere å danne vannposer enn vindusmarkiser fordi de 

har en mindre helningsvinkel. Det er imidlertid ingen fare for å skade markisen hvis 

den blir utsatt under duskregn. En våt markiseduk bør tørke før den rulles 

sammen. Dersom dette ikke er mulig, f.eks. når markisen er trukket inn i sterk vind, 

skal markisen trekkes ut så snart været tillater det.  

 

Advarsel for sterk vind: 

Markisen er designet for å tåle vindhastigheter på opptil 10 m/s. Dersom markisen i 

uttrukket stilling, helt eller delvis, utsettes for høyere vindstyrker, er det fare for 

skader på solskjermen som i verste fall kan falle ned og forårsake 

følgeskader. Garantien gjelder ikke skader som er oppstått når solskjermen har vært 

utsatt for vindstyrker over 10 m/s.  

 

Advarsel for innkjøring når forteltets frontprofil er godt forankret: 

Unngå å betjene solskjermen hvis frontprofilen er godt forankret i bakken, f.eks. med 

forstag eller teleskopstag. Garantien gjelder ikke dersom markisen har blitt skadet 

hvis den er kjørt inn når frontprofilen er godt forankret. 

 

Advarsel for blonder: 

Markisen er utviklet for vårt nordiske klima. Imidlertid kan snøring skade 

forteltet. Unngå derfor å bruke forteltet og eventuell solcelleautomatisering dersom 

det er fare for snøring. 

 

Advarsel ved manglende drift: 

Dersom solskjermen er utfoldet og av en eller annen grunn ikke kan kjøres inn, må 

fagperson umiddelbart kontaktes for å utbedre feilen. Dersom det er fare for at 

markisen utsettes for vindstyrker over 10 m/s, må området innenfor 10 m fra 

markisen sperres av for å unngå personskader. 

 

 



Advarsel - La alltid en foldearm og fallarmsmarkise 

demonteres av en spesialist: Ved fjerning av foldearms- og fallarmsmarkiser er det 

fare for alvorlig personskade og i verste fall død. For å unngå å bli skadet av 

markisens armer, må solskjermen først trekkes helt ut. I denne posisjonen har 

armene lav fjærspenning og kan da ikke forårsake kroppsskade. Når armene slippes 

kan solskjermen tas av fasaden. Vær forsiktig når du håndterer markisen for å unngå 

løfting, klem- eller fallskader. 

 

Kun motoriserte markiser - tilkobling og service: 

Motoriserte markiser skal tilkobles med fast installasjon til eiendommens elektriske 

nett. Ved lov skal tilkobling og service av elektriske komponenter kun utføres av en 

kvalifisert elektriker. For å hindre barn i å manøvrere markisen, anbefales det at 

aktuatorer plasseres utilgjengelig for barn. Unngå å bruke solskjermen hvis du har 

mistanke om feil på elektriske komponenter eller kabling. For en detaljert beskrivelse 

av tilkobling av motorer og automatikk, se bruksanvisningen til markisemotoren. 

 

Kun motoriserte markiser - fare for strømbrudd: 

Unngå å bruke solskjermen når det er fare for strømbrudd da solskjermen kan bli 

skadet hvis den utsettes for vindstyrker over 10 m/s når den er forlenget, helt eller i 

del. 

 

Kun motoriserte markiser - endring av endeposisjon: 

Motoriserte markiser har en ytre endeposisjon (markisen helt uttrukket) og en indre 

endeposisjon (markisen helt sammenslått). Ettersom markisen strekker seg over tid, 

kan det hende at den indre grenseposisjonen må justeres slik at markisen går helt 

inn. For terrassemarkiser kan det hende at den ytre grenseposisjonen også må 

justeres når helningsvinkelen til markisen endres. For en detaljert beskrivelse av 

hvordan endeposisjonen justeres, se bruksanvisningen til markisemotoren. 

 

Kun markiser med automatikk - endring av innstillinger: 

Markisens garanti gjelder for vindhastigheter opp til 10 m/s. Siden vindhastigheten 

ikke er konstant, må vindfølsomheten settes til maks 8 m/s på automaten. Etter å ha 

brukt forteltet en stund, kan du justere innstillingene for sol- og vindfølsomhet for å få 

mest mulig ut av forteltet. For en detaljert beskrivelse av hvordan følsomheten 

justeres, se den automatiske bruksanvisningen for markisen. 

 

Rengjøring av markiseduk:  

Alle akrylduker gjennomgår overflatebehandlinger, som gjør at stoffene er smuss- og 

vannavstøtende. Under normale værforhold kan det oppstå noen mikrohull som følge 

av mekaniske bevegelser i kombinasjon med skitt, grus og vind. De vannavstøtende 



egenskapene til våre behandlede stoffer kan bli svekket hvis de blir angrepet av 

mugg. 

 

Våre anbefalinger: 

 Vask kluten regelmessig. Hvis det er mye pollen i luften, skyll 

markiseduken med vannslangen. 

 Fjern enklere flekker med en myk børste. Resterende smuss kan 

deretter vaskes av med en enkel mild såpeløsning og lunkent 

vann. (Merk: Ikke maskinvask) Ikke bruk Yes vaskemiddel eller 

såpe. For mer alvorlige flekker og mugg, vask med en løsning som 

inneholder 1 kopp (240 ml) blekemiddel (unngå midler med peroksider) 

og ¼ kopp (60 ml) mild såpe fortynnet med 4 liter vann. Skyll deretter 

grundig for å fjerne eventuelle såperester. La deretter stoffet tørke 

utendørs. 

 Bruk aldri andre kjemiske produkter enn de som er nevnt ovenfor. 

 Kjør opp forteltet ved regn og sterk vind. 

 Ikke rull opp forteltet når det er vått med mindre det er absolutt 

nødvendig. Hvis den tross alt har blitt rullet sammen våt, kjør den ut 

igjen så fort som mulig for å tørke. 

 Unngå dannelsen av vannpytter på stoffet ved å holde riktig helning på 

forteltet. Rådfør deg med forhandleren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner for 

Innvendig solskjerming 
Rullegardin, plissé & Duette 

Rengjøring:  

Vask i mildt vaskemiddel ved ca. 30 °C, skyll grundig, komprimer stoffet og klem ut 

vannet. Gardinen skal ikke dryppe vann. Heng opp fuktig og hold lukket under 

tørking. Åpne og lukk gardinen flere ganger under tørkingen for å unngå at foldene 

fester seg sammen. Ikke bruk strykejern.  

For motoriserte eller sveivstyrte gardiner er det viktig å sikre at de mekaniske delene 

ikke utsettes for vaskemiddel eller vann.  

 

MERK! Disse vasketrådene gjelder ikke-metalliserte tekstiler og overflatebehandlede 

blendingsgardiner.  

 

Viktig! Ikke bruk etsende eller alkaliske midler ved rengjøring av vindusrammer og 

glass dersom disse kan komme i direkte eller indirekte (kondens)kontakt med 

gardinen. Kondens kan oppstå hvis ventilasjonen blir utilstrekkelig (instruksjoner om 

hull finner du i monteringsanvisningen). Vi tar ikke ansvar for tekstilskader som 

oppstår som følge av vanndråper eller insektekskrementer.  

 

Plissé og Duette er kun beregnet for bruk i oppvarmede rom og er ikke designet for 

bruk utendørs eller i badehus. Motoriserte gardiner er ikke egnet for fuktige steder 

(badehus, drivhus, bad). Garantien gjelder ikke for slike installasjoner.  

  

Lamellgardin 

Rengjøring: 

Polyester - Rengjør med børste og tørk av med en fuktig klut.  

Glassfiber / PVC - Tørk av med en fuktig klut.  

Vedlikehold: 

Maskinvaresystemet er vedlikeholdsfritt.  

Persienner 

Rengjøring:  

Persienner rengjøres best med en myk støvsuger eller et feiebrett. Hvis du skal 

vaske lamellene, så bruk vaskemiddel og rikelig med lunkent vann. Det er viktig å 

deretter tørke lamellene forsiktig.  



Rengjør aldri persiennene med kjemikalier. Overflatene på lamellene blir harde, 

lamellene blir fortere skitne. Sett aldri persiennene i vannbad, trinnbåndene kan 

krympe med skrå lameller som resultat.  

 


