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KASETOWA MARKIZA DAKOTA  

1. WSTĘP    

Markiza DAKOTA to kompaktowa markiza kasetowa. Wsporniki, rura nawojowa i ramiona są przymocowane do profilu 

nośnego. Standardowy typ (2 ramiona) umożliwia wysięg aż 3,5 m i szerokość 6 m. Przy 3 ramionach jest możliwe 

osiągnięcie szerokości aż 7 m. 

 

Markiza została zaprojektowana jako ochrona przed słońcem i z tego powodu nie może być używana przy 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W przypadku silnego deszczu lub wiatru, markiza musi być 

natychmiast zwinięta. Dlatego zalecamy używanie markizy razem z instalacją czujnika wiatru i deszczu. 

  

2. OGÓLNE OSTRZEŻENIA 

Aby zapewnić bezpieczny montaż, użytkowanie i konserwację tej osłony przeciwsłonecznej, należy podjąć szereg 

środków ostrożności. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, zawsze postępuj zgodnie z instrukcją! 

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 

Przy montażu zachowaj ostrożność i zawsze stój na równej powierzchni. 

Przy montażu należy zapewnić wystarczające oświetlenie. Usuń wszystkie przeszkody i zabrudzenia. Zadbaj o to, aby w 

trakcie montażu nie przebywały w pobliżu miejsca montażu markizy osoby nieupoważnione.  

 

Składane ramiona markizy są pod dużym naciągiem sprężyn i mogą, przy niewłaściwym obchodzeniu się spowodować 

uraz.  

Podłączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.  

 

Markiza powinna być instalowana w taki sposób, aby wszystkie elementy były zawsze dostępne w celu konserwacji i 

naprawy. Jeśli nie jest to możliwe, Isotra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty (np. rozbiórki 

ścian, naprawy elewacji i ścian wewnętrznych). 

  

Warunki gwarancji  

 Producent dokłada wszelkich starań, aby konstrukcja osłony przeciwsłonecznej spełniała europejskie normy 

oznaczone CE. Zawsze jednak upewnij się, że nasze oznaczenie odpowiada bezpiecznościowym standardom w twoim 

kraju. 

 Z tej instrukcji nie można wywodzić żadnych praw. Zmiany techniczne są możliwe bez wcześniejszego powiadomienia.  

 W przypadku większych projektów zaleca się, aby w pierwszej kolejności dokonać kompletnego montażu jednej 

markizy a następnie zainstalować pozostałe markizy. Tylko w ten sposób można wykryć wady i zawczasu naprawć 

błędy przy minimálních kosztach.  
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3. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA 

• Drabina 

• Narzędzia tnące 

• Taśma miernicza  

• Wiertarka 

• Płaski i krzyżakowy śrubokręt 

• Zestaw kluczy płasko oczkowych 

• Ołówek 

• Zestaw wierteł (zależnie od podłoża montażowego) 

• Poziomnica 

• Woltomierz, próbnik 220 V  

• Kabel  

• Zestaw kluczy imbusowych  

• Klucz imbusowy 7 (specjalna wielkość)  

  

4. INSTRUKCJA MONTAŻU  

4.1. OTWARCIE OPAKOWANIA   

Najpierw sprawdź opakowanie pod kątem zewnętrznych uszkodzeń. Następnie otwórz kartonowe pudełko. Przy 

otwieraniu za pomocą noża należy zachować szczególną ostrożność, aby nie porysować markizy. Jeżeli opakowanie 

zostanie otwarte nieprofesjonalnie może dojść do przecięcia tkaniny. Zalecamy usunąć folię tylko po bokach. 

Pozostawienie pozostałej folii ochroni przed zabrudzeniami i odciskami palców w czasie montażu.  

4.2. KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA     

Markiza DAKOTA jest dostarczana w stanie całkowicie zmontowanym bez elementów kotwiących. 

 

4.3. KONTROLA SZEROKOŚCI 

Sprawdź czy szerokość markizy jest zgodna z szerokością zamawianą. Kąt nachylenia można sprawdzić dopiero po 

zamontowaniu markizy. 

4.4. POZYCJA UCHWYTÓW ŚCIENNYCH 

W przypadku tego rodzaju markizy ważne jest, aby wsporniki montażowe były umieszczone bezpośrednio za wspornikiem 

do mocowania ramion i również bezpośrednio za wspornikami łożyska. Odległość od boku kasety do boku wspornika 

ściennego musi wynosić 75 mm. Wyznacz położenie uchwytów na ścianie i zamontuj je, używając odpowiednich 

materiałów mocujących. 



  

 POMIAR I INSTRUKCJA MONTAŻU 
 

 

  

Platnost návodu: 1. 3. 2017      3  

  

    

Zwróć uwagę na następujące kwestie: 

a   Markiza musi być umieszczona tak, aby między lewym i prawym 
bokiem markizy i ramą okna była taka sama odległość (wycentrować) 

b Uchwyty muszą być idealnie poziomo i znajdować się w jednej lini prostej. W razie potrzeby użyj poziomnicy. 

c Markiza powinna być zamontowana wystarczająco wysoko, minimalnie 2500 mm od ziemi, aby zapewnić wystarczajacą 
wysokość przejścia (Y) pod rozwiniętą markizą (Y = min.2200 mm). Upewnij się, że kąt nachylenia markizy wynosi co 
najmniej 10° ale nie więcej niż 35° (patrz rys.1) 

d Jeżeli markiza montowana jest np. pod balkonem należy pamiętać, aby zostawić odpowiednią ilość miejsca nad górną 
krawędzią uchwytów ściennych, która umożliwi umieszczenie markizy na uchwyty. 

 

W pierwszej kolejności należy zamontować lewy uchwyt ścienny, wyrównać za pomocą poziomnicy i dokręcić śruby. 

Następnie należy zamontować prawy uchwyt na tej samej wysokości.  

Jeżeli będzie zastosowany trzeci uchwyt ścienny należy go umieścić dokładnie pośrodku. Uchwyt należy zamontować w 

taki sam sposób, jak dwa poprzednie. W przypadku markizy z trzema ramionami pozycja środkowego uchwytu różni się 

(patrz tabela 1) 

Upewnij się, że uchwyty ścienne mają odpowiednią długość i w razie potrzeby zainstaluj je głębiej. 
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 Ilość uchwytów ściennych, śrub blokujących i ramion przegubowych  

Szerokość markizy 2000–4000 mm  4001–6000 mm  6001–7000 mm  7001–8000 mm  8001–12000 mm  

Ilość i typ uchwytów  2 × 300 mm  
2 × 500 mm  

1 × 300 mm  
3 × 500 mm  

2 × 300 mm  

1 × 1000 mm  

2 × 300 mm  

2 × 500 mm  

1 × 1000 mm  

Ilość wierconych 

otworów  

4  6  6  8  12  

Ilość ramion 

przegubowych 
2  2  3  4  4  

  

 Ilość uchwytów ściennych   

Szerokość markizy  Odległość X  

Szerokość 

uchwytów (boczne) 

BX  

Odległość Y  

Szerokość 

uchwytów 

(środkowe) BY  

2000–4000  200 (225)  300 (325)  -  -  

4001–6000  
300 (325)  500 (525)  

Szerokość : 2  300 (325)  

6001–7000  Patrz tabela niżej  500 (525)  

 X i Y = odległość między bokami i środkiem uchwytu ściennego  

  

 Pozycja środkowego uchwytu ściennego z 3 ramionami* 

 (w mm)  

 

Szerokość / 

Wysięg 

 1500 / 2000  2500  3000  3500  

6001–6099   2913 (2928)  2886 (2901)  2386 (2401)  2072 (2087)  

6100–6199   2962 (2977)  2962 (2977)  2485 (2500)  2122 (2137)  

6200–6299   3012 (3027)  3012 (3027)  2585 (2600)  2172 (2187)  

6300–6399   3062 (3077)  3062 (3077)  2685 (2700)  2222 (2237)  

6400–6499   3112 (3127)  3112 (3127)  2785 (2800)  2285 (2300)  

6500–6599   3162 (3177)  3162 (3177)  2885 (2900)  2385 (2400)  

6600–6699   3212 (3227)  3212 (3227)  2985 (3000)  2485 (2500)  

6700–6799   3262 (3277)  3262 (3277)  3085 (3100)  2585 (2600)  

6800–6899   3312 (3327)  3312 (3327)  3185 (3200)  2685 (2700)  

6900–6999   3362 (3377)  3362 (3377)  3285 (3300)  2785 (2800)  

7000   3412 (3427)  3412 (3427)  3385 (3400)  2885 (2900)  

 * Z lewym ramieniem mierzonym z lewej strony, z prawym ramieniem 

mierzonym z prawej strony 

 

Tabela 1: Liczba ramion przegubowych, śrub blokujących i uchwytów ściennych oraz ich położenie względem boków 
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 Przykład: umieszczenie uchwytów ściennych u markizy szerokiej 4850 mm 

Z tabelki odczytaj szerokość markizy (4001-6000) i znajdź odpowiednie odległości X i Y i szerokość uchwytów BX i BY. 

• Środek uchwytu skrajnego jest umieszczony 300 mm od boków a uchwyt ma szerokość 500 mm. 

• Środek uchwytu środkowego jest umieszczony w 2425 mm a uchwyt ma szerokość 500 mm. 

  

W przypadku ścian z gazobetonu lub z cegły dziurawki należy zastosować odpowiednie materiały kotwiące, 

kotwy chemiczne itp. Materiał kotwiący powinien być wybrany przez instalatora. Producent nie odpowiada za 

elementy kotwiące, które mają tendencje do luzowania się z powierzchni montażowej. 

Do montażu uchwytów ściennych nie należy stosować śrub z dużym łbem jak również grubych podkładek. Wystające łby 

śrub mogłyby uszkodzić zwiniętą tkaninę markizy. 

W przypadku, gdy ściany nie są wystarczająco mocne zaleca się zamówienie dodatkowych uchwytów 

ściennych i/lub wzmocnienie ściany.  

4.5. ZAWIESZENIE MARKIZY 

Umieść markizę w przygotowanych uchwytach ściennych. Skontroluj, czy markiza jest prawidłowo wycentrowana. 

Zabezpiecz markizę w uchwytach przy pomocy załączonych śrub. Umieszczenie klinów względem kasety: jeden klin 

należy umieścić pod wspornikiem łożyska, drugi klin pod wspornikiem ramienia tak, aby kaseta i oba wsporniki tworzyły 

jedną całość.  

Więcej w Tab.1 w której podana jest liczba wymaganych klinów dla markizy. 

Rys. 4 
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Jeśli wybrano wersję z oświetleniem LED, należy użyć specjalnych śrub blokujących, aby zainstalować profil LED. 

 

  

Przed otwarciem markizy należy przykrecić śruby na klinach! 

Markiza jest gotowa do kolejnych ustawień. 

  

4.6. REGULACJA KĄTA NACHYLENIA MARKIZY 

  

Rozwiń całą markizę i skontroluj kąt nachylenia. Markizy są dostarczane z fabrycznie ustawionym kątem nachylenia, około 

10 stopni. Zawsze będzie konieczne wyregulowanie markizy z powodu nierówności ściany, nawet jeśli minimalny kąt 

nachylenia jest dopuszczalny. Markiza jest wyposażona w dwa pochylne mechanizmy, do których są przymocowane 

ramiona (rys.7). Najpierw odkręć śrubę z gniazdem sześciokątnym oznaczonym literą A na dwóch pochylnych 

mechanizmach. Śruba regulacyjna znajduje się na spodzie uchwytu ramienia (pochylny mechanizm). Śruby regulacyjne 

blokują oba mechanizmy i utrzymują markizę w jednej pozycji. Gdy tylko śruba A zostanie usunięta, śruba regulacyjna B 

z wnętrznym gniazdem sześciokątnym zostanie zwolniona.  

Uwaga! Użyj klucza imbusowego 7.  
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Jeśli śruba regulacyjna zostanie odkręcona w prawo, zmniejszy się kąt nachylenia markizy, jeżeli w lewo – kąt nachylenia 

się zwiększy. Śruba odkręci się znacznie łatwiej, gdy podtrzymywane są ramiona markizy.  

Aby sprawdzić, czy belka przednia jest ustawiona w poziomie należy stanąć przed markizą. Spójrz przez przednią belkę w 

stronę kasety, aby sprawdzić czy oba profile są równoległe. Gdy kąt nachylenia jest ustawiony prawidłowo należy 

zabezpieczyć oba mechanizmy. W tym celu należy dokręcić obie śruby A.  

Mechanizm regulacyjny pozwala na płynną regulację markizy. System umożliwia precyzyjną, dokładną i łatwą regulację. 

Dokładna regulacja pochylnego mechanizmu jest bardzo ważna, aby zapewnić płynne działanie markizy. Niepoprawne 

ustawienia mogą powodować błędy systemowe. Zwróć szczególną uwagę na ustawienie markizy w idealnie poziomej 

pozycji. Prawidłowo wyreguluj oba pochylne mechanizmy, aby zapewnić, że resztę instalacji można wykonać bez żadnych 

problemów. 

  
 4.7. USTAWIENIE BELKI PRZEDNIEJ 

Odległość między belką przednią i kasetą zależy od kąta nachylenia ramion. W celu zmiany odległości między profilem i 

kasetą i prawidłowego ustawienia belki przedniej, oba ramiona markizy są wyposażone w system obrotowy, który 

umożliwia prawidłowe ustwienie belki przedniej.  

 

 Należy postępować w następujący sposób:  

Zwiń markizę. Sprawdź położenie belki przedniej i oceń jaka regulacja jest potrzebna, aby profil znajdował się w 

prawidłowej pozycji.  

Uwaga! Prawidłową pozycję belki przedniej można ustalić za pomocą pokrywy bocznej. Kontur belki przedniej musi być w 

takim samym położeniu jak kontur pokryw bocznych. Kontur części wprowadzającej belki przedniej pasuje do 

odpowiednika na profilu montażowym. 

Rozwiń markizę tak, aby łatwo było wyregulować śruby w systemie obrotowym. Aby ustawić belkę przednią należy 

odkręcić śrubę C systemu obrotowego na obu ramionach. 

Tip: Tkanina będzie mniej naprężona, gdy ramiona będą złożone a tym samym łatwiej będzie je wyregulować. 

Gdy tylko śruby zostaną poluzowane, naprężenie tkaniny obróci belkę przednią górną stroną w kierunku ściany. Belkę 

przednią można następnie wyregulować obracając ją. Następnie dokręć śrubę C. 

Belka przednia jest teraz ustawiona w prawidlowej pozycji!  

  

  

4.8. STEROWANIE ZA POMOCĄ KORBY 

Standardowym urządzeniem sterującym jest korba z przekładnią 7:1. Korba nie wymaga specjalnych ustawień. 
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Należy wziąć pod uwagę następujące:  

 Korba przy obracaniu powinna znajdować się co najbliżej urządzenia do podnoszenia. 

 W przypadku tego rodzaju markizy upewnij się, że tkanina odwija się do góry. 

 Rozwiń całkowicie markizę, aż ramiona znajdą się w lini prostej.   

  Jeżeli nadal będziesz kręcić korbą tkanina opadnie na ramiona. W tym przypadku należy obrócić lekko korbą w 

przeciwnym kierunku, aż do momentu w którym tkanina będzie prawidłowo naprężona.  

  

  

5. SPRZĘŻONE MARKIZY 

 
  

  

Istnieją dwie opcje łączenia markiz DAKOTA: łącznik kardana bez zakrycia tkaniną połączonych markiz lub łącznik 

kardana z zakryciem szpary połączonych markiz. W obu przypadkach każda część ma swoją tkaninę.  

Dostarczone są dwie kompletne markizy, z których jedna jest wyposażona we wspólny mechanizm napędowy, a druga 

część w łącznik. Umieść uchwyty ścienne w ten sam sposób jak w przypadku jednej markizy i umieść w nich markizę 

z mechanizmem napędowym.  

Następnie umieść na uchwyty drugą markizę. Zainstaluj łącznik. Wsuń łączniki do belki przedniej, aby rowki pasowały do 

siebie. Za pomocą dostarczonych śrub przymocuj je do siebie. 
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Jeśli markiza jest wyposażona w zakrycie szpary łączonych 

markiz, profil nośny będzie wyposażony w dwa łożyska które 

przenoszą bęben nawijający w pobliżu sprzęgła. Na lewym 

łożysku znajduje się okrągłe wycięcie. Łożysko po prawej stronie 

ma wydłużone, zaokrąglone wycięcie, w które wpasowuje się oś 

sprężyny. 

Umieść oś sprężyny i tkaninę w łożyskach. W razie potrzeby 

przesuń łożysko, aż rolka odbiorcza się zablokuje. Materiał na 

osi sprężyny zawsze musi się odwijać od góry do dołu. 

Odpowiada to kierunku wskazywanemu przez strzałki na osi.  

Napnij sprężynę poprzez obracanie o około 7 obrotów, a następnie pociągnij koniec tkaniny do przodu profilu 

wypadowego. Następnie wsuń tkaninę w rowek urządzenia łączącego profil wypadowy. Zabezpiecz obie strony tkaniny.  

W przypadku przedłużenia o 350 cm zakładka szczeliny jest obracana 28 razy, aż sprężyna osiągnie maksymalne 

napięcie. 

Gdy wszystko zostanie prawidłowo zamontowane, mały kawałek tkaniny na spodzie będzie służył do pokrycia szczeliny 

między powierzchniami tkaniny, gdy profil wypadowy porusza się do przodu i do tyłu. 

  

6. OŚWIETLENIE LED 

6.1. MONTAŻ PROFILU LED 

Zatrzaśnij profil LED w specjalnych mocowaniach. W przypadku pojedynczych markiz kabel profilu LED znajduje się po 

stronie sterowania. W markizach połączonych (sprzężonych) wyloty znajdują się w bocznych osłonach. 

  

  

6.2. PODŁĄCZENIE TAŚMY LED 

Zdejmij boczną osłonę po stronie sterowania (u sprzężonych markiz po obu stronach markizy). 

Podłącz złącze (Rys. 13). 

Załóż pokrywę boczną i upewnij się, że kable nie są ściśnięte. Przymocuj logo ISOTRA do wnęki (Rys. 14). 
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6.3. PODŁĄCZENIE ZASILANIA 

Podłącz przewód zasilający oświetlenia LED do sieci. W standardowej wersji bez odbiornika konieczne jest podłączenie 

własnego przełącznika sterowania oświetleniem LED. W przypadku oświetlenia LED kontrolowanego przez RTS lub 

dwukierunkowy odbiornik postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z pilotem. 

W przypadku markiz połączonych (sprzężonych) należy podłączyć drugi zasilacz. Po stronie sterowania znajduje się 

kabel, który podłącza się do drugiego źródła. 

Uwaga na polaryzację!  2: brązowy  

  4: niebieski 

7. PODŁĄCZENIE 

7.1. PODŁĄCZENIE PRZEŁĄCZNIKA KLAWISZOWEGO 

Na wstępie należy podłączyć kabel zasilający do kabla testowego. 

Cztery przewody wychodzące z silnika: żółto-zielony (zero ochronne), niebieski (zero robocze), brązowy i czarny (kierunek 

góra/dół). Trzy przewody wychodzące ze skrzynki bezpieczników: żółto-zielony (zero ochronne), niebieski (zero robocze) i 

faza.  

Przewody wychodzące należy podłączyć według schematu. Podłącz przewód fazowy ze skrzynki bezpieczników do 

zacisku P. W razie potrzeby zmień brązowy i czarny przewód silnika w przełączniku, tak aby strzałki w przełączniku 

odpowiadały kierunkowi zwijania i rozwijania markizy. 

Za pomocą zacisku kablowego połącz oba niebieskie przewody w przełączniku. Powtórzyć to samo w przypadku 

przewodów uziemiających. 



  

 POMIAR I INSTRUKCJA MONTAŻU 
 

 

  

Platnost návodu: 1. 3. 2017      11  

  

 

  

  

  

7.2. NASTAWIANIE PUNKTÓW KRAŃCOWYCH 

Krańcowe ustawienia są nastawione fabrycznie, ale może być konieczna zmiana ustawień.  

W tym celu wykonaj następujące czynności: 

 Usuń żółtą osłonę z przycisków regulacji.  

 Wciśnij oba przyciski do oporu. Ustawienia krańcowe wyzerują się.   

 Następnie wysuń markizę do żądanej pozycji. 

Uwaga!  
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Nigdy nie wysuwaj ramion do całkowicie wyprostowanej pozycji, ale zatrzymaj 

je trochę wcześniej. Następnie ustaw przycisk w pozycji neutralnej.  

 Wciśnij biały lub żółty przycisk (w zależności od instalacji) tak, aby lekko się 

podniósł. Następnie zwiń markizę i zatrzymaj ją 10 cm przed zamknięciem 

markizy.  

 Następnie wciśnij niebieski przycisk ustawień. Przez kilka sekund słychać 

szum silnika a następnie zatrzyma się (aby skompensować ewentualną 

późniejszą dyletację tkaniny). 

 Zwiń całkowicie markizę. Silnik będzie przez kilka sekund szumieć a następnie zatrzyma się automatycznie 

 Załóż osłonę przycisków. 

Wyłączniki krańcowe silnika są ustawione. 

  

7.3. DLACZEGO KORZYSTAĆ ZE SKRZYNKI PRZEKAŹNIKOWEJ MRI 2?  

  

                                                                        

 

Jeżeli ten sam przycisk steruje różnymi silnikami, zawsze konieczne jest użycie skrzynki przekaźnikowej. 

Jeżeli nie jest zastosowana skrzynka przekaźnikowa, wbudowane wyłączniki krańcowe silnika bardzo szybko spalą się ze 

względu na wysokie elementy indukcyjne i pojemnościowe napięcia generowanego między nimi.   

Zawsze stosuj przełączniki i dostarczane przez nas skrzynki przekaźnikowe.   

  

  
Rys. 16 
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7.4. INNE NAPĘDY  

Markiza DAKOTA jest dostępna z napędami Orea WT, Orea RTS lub Sunea IO.  

Podczas podłączania i obsługi tych napędów należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją napędu i/lub pilota 

zdalnego sterowania.  

  

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Markizy firmy ISOTRA podlegają 100% kontroli a usterki występują tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach, gdy na 

przykład po zamontowaniu markizy nie działa napęd. Przed skontaktowaniem się z naszym działem serwisowym 

zalecamy zapoznanie się z poniższymi punktami.  

  

8.1. NAPĘD NIE ZATRZYMUJE SIĘ LUB ZATRZYMA SIĘ ZA WCZEŚNIE  

Wyreguluj silnik według instrukcji wyżej.  

W przypadku napędu SLT należy pamiętać, że około 5 sekund po dotarciu do kasety silnik wyłączy się automatycznie. 

Można to ustalić za pomocą szumu, który po krótkim czasie nadal słychać w kasecie.    

8.2. NAPĘD NIE ZWIJA LUB NIE ROZWIJA TKANINY 

 Czy przełącznik jest pod napięciem 230 V? 

• Sprawdź za pomocą woltomierza lub lampy testowej.  

 Sprawdź, czy nie aktywował się bezpiecznik termiczny.  

• W takim przypadku wystarczy odczekać 15 minut, aż 

silnik ostygnie.  

 Upewnij się, że napęd osiąga położenia krańcowe.  

 Sprawdź, czy kabel między silnikiem a przełącznikiem nie został uszkodzony. 

 Przetestuj silnik za pomocą kabla regulacyjnego. 

  

Uwaga: Jeśli silnik jest uszkodzony, ważne jest, aby określić, czy silnik jest przeznaczony do montażu z lewej, czy z 

prawej strony. Silniki nie mogą być zamieniane. 

  

8.3. BELKA PRZEDNIA NIE ZNAJDUJE SIĘ W POZIOMIE  

 Może to być spowodowane tym, że tkanina nie została zwinięta równomiernie, ale ukośnie.   
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 Sprawdź, czy tkanina na rurze nawojowej i profilu wypadowym jest założona równolegle.  

 W razie potrzeby wyreguluj tkaninę.   

 Tkanina na profilu wypadowym jest przymocowana uchwytem. 

 Jeżeli tkanina nadal zwija się nierówno, dodaj kawałek tkaniny do jednego z bocznych szwów.  

  
8.4. RAMIONA NIE ZGINAJĄ SIĘ RÓWNOCZEŚNIE 

 Jeżeli punkty mocowania ramion na belce przedniej nie są ustawione w odpowiednich odstępach, wtedy jedno ramię 

markizy złoży się o nieco wcześniej niż drugie.  

  

Ramiona są pod dużym naprężeniem i mogą sie przesuwać w rowku!  

  

 Zwiń tkaninę, ale nie do końca, tak aby zostało miejsce na włożenie klucza imbusowego na płytkę mocującą.  

 Zwiń markizę trochę więcej i przesuń ramiona tak, aby przeguby ramion były w jednej lini.  

 W razie potrzeby, przesuń cały profil wypadowy na środek obu bocznych płyt. 

 Za pomocą klucza imbusowego dokręć śruby na płycie zaciskowej.  

  

8.5. Z MARKIZY SŁYCHAĆ SKRZYPIENIE 

Dokręć boczne śruby mocujące.   

8.6. RAMIONA W KASECIE NIE SĄ RÓWNOLEGLE 

Zdarza sie to najczęściej, gdy uchwyty nie są umieszczone w pionie. Obracając uchwyt, możesz przywrócić ramię do 

właściwej wysokości. Uchwyty ścienne są ustawione wzdłuż uchwytów ramion i są zbyt wąskie. Zmień położenie 

uchwytów ściennych lub jeśli to konieczne przesuń kasetę w uchwytach. 

8.7. KILKA PRZYKŁADÓW MONTAŻU 

  

Nieprawidłowo: nie ma symetrii, odległość A nie jest proporcjonalna do odległości B.  
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Nieprawidłowo: punkty przegubowe nie znajdują się w jednej lini.  

  

  

Prawidłowo: punkty przegubowe znajdują się w jednej lini a odległość A równa się odległości B.  

  

  

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji w dowolnym momencie bez konieczności 

wcześniejszego informowania klienta, a zatem bez konieczności adaptacji istniejących instalacji. 

  

  

  

  

  




