
                SUNDECOR-MARKIISIDE  KASUTUSJUHEND!
Palju õnne hea markiisiostu puhul!
Siin on mõned näpunäited, kuidas Sundecor-markiis teenib sind kõige parimal 
moel ning kuidas selle kasutusiga on võimalikult pikk.

CLASSIC, MARCESA, FLEXI - TERRASSIMARKIISID

Käsi- ehk väntkasutus
¤ Kontrolli, et toode on paigaldatud vastavalt juhendile.
¤ Juhul kui markiisi ulatuvus on üle 200 cm ning tuulekiirus on üle 8 m/s või kui 
tuul  on  tugevalt  puhanguline,  tuleb  markiis  kindlasti  kerida sisse.  Garantii  ei 
hõlma tuulest tingitud vigastusi.
¤ Classic mudelis kalle peab olema vähemalt  25 cm/m, et vihmaga vesi voolaks ära 
ning kangas oleks piisavalt pingul.
¤ Kui tahad seada markiisi kallet, siis tuleb kruvid alati peale seadmist hoolega kinni 
keerata (mitte Flexi puhul).
¤ Seades markiisi kallet, võib ühte liigendvart tõsta / langetada maksimaalselt 40 cm 
korraga, mille järel tuleb ka teist liigendvart liigutada. 
¤ Kalle muutmise ajaks on markiis soovitatav kerida poole peale. 
¤ Kui teleskoopvarred on kinnitatud seinale, pea meeles, et liigendvarre seadekruvid 
peavad  olema  lahti.  Kui  markiis  on  varustatud  ilmastikuautomaatikaga,  ei  ole 
teleskoopvarte kasutamine soovitatav.
¤ Ära jäta vihmasel ajal vänta välja rippuma.
¤ Kui lased markiisi maksimaalselt välja, pinguta kangast sissepoole pool ringi, 
et vedru hoiaks kanga pingul. 

                      ¤ Kui kerid kanga sisse, kontrolli, et lehti vms ei jääks kanga vahele.
¤Markiis  tuleb  alati  kerida  kinni,  kui  oled  pikalt  kodust  ära 
(ilmastikuautomaatikaga varustatud markiis töötab isegi kui sind pole kodus).
¤ Ära keri markiisi sisse, kui kangas on niiske.

                      
                      Mootorkasutus

¤ Kui installatsiooni teostab paigaldaja ning elektrik, toode on valmis kasutamiseks. 
Ühendamisjuhendit tuleb kindlasti järgida! Mitut mootorit ei tohi ühendada kõrvuti. 
Sellisel juhul tuleb kasutada releed.
¤ Kui sinul on tavaline kasutuslüliti, tee kindlaks, et markiisi võib vabalt kasutada. 
Markiisi alla laskumine peab olema vaba ning markiis ei tohi olla seotud kuskile.
¤ Tee  kindlaks,  et  markiisi  mootorisse  on seadistatud piirid  lahti-  ja  kinni-olekute 
jaoks.  Piiride  seadistamine  on  väga  tähtis.  Markiis  saab  viga,  kui  neid  ei  ole 
seadistatud (Päikesedekoori OÜ paigaldatavates markiisides seatakse piirid paigalduse 
käigus).

Ilmastikuautomaatika
¤ Kehtib eeltoodud juhend.
¤ Kui automaatikat kasutatakse talvel, tuleb kontrollida, et sulanud vesi ei ole jäänud 
kanga peale. Markiisi kasutamine on keelatud, kui markiisi peal on lund või jääd. 
Lumi tuleb ära pühkida.
¤ Tuuleautomaatika tuleb seada nii, et markiis keritakse sisse tuulekiiruse ületades 8 
m/s.
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Kõikide kasutamisvõimaluste puhul tuleb markiisi valvata 
tuule, vihma ja lumesaju tõttu!                 

                 

WIENNA, K4000, BARON JA GRAND WIENNA AKNAMARKIIS

 1. käsijuhtimine (nööri või vändaga, tavaliste külgvartega, kasutamine väljast)
 ¤ Tee kindlaks, et markiis liigub ilma takistusteta üles ja alla.
   ¤ Vedrude koormus on suurim siis, kui külgvars on 90 kraadise nurga all võrreldes
                      seinaga.
  2. mootorjuhtimine

¤ Juhend sama nagu terrassimarkiisil.

KANGA PESEMINE           
     
¤ Kangas hülgib kõiksuguseid vedelikke, ka. vesi- kui ka õlipõhiseid. Kui vedelikku 
on surutud või hõõrutud kanga kiududesse, siis pleki eelmaldamiseks piisab tavaline 
puhastusaine (keemiliselt puhastatud bensiin või tricloretüleen).
¤ Pese kangas (käsipesu/vesipesu) sügiseti neutraalse pesuvehendiga (nt. nõudepesu 
jaoks mõeldud vahend) leiges vees (mitte üle 50 kraadi).  Loputa rohke veega. Nii 
kanga pinnal olev mustus ei ”põle” kinni.
Markiisikangale mõeldud pesuvahendiga saab mustuse kõige kindlamalt lahti.
 ¤  Pesuvahendina ei EI TOHI kasutada kõva harja, nagu näiteks juurharja või 
 survepesurit, kuna need kahjustavad kangas olevat teflonpinda. Pesta tuleks väga 
 pehme harjaga, nagu näiteks autoharja või käsnaga. 
 ¤  Suvel, kui õhus on palju õietolmu, on kangast hea puhastada tihedamini, näiteks
 kergelt harjaga või kangast altpoolt ”koputades”.
 ¤  Raami võib pesta vee ja pesuainega.
 ¤  Pea meeles, et sügisel tuleb kangas kuivatada enne sisse kerimist.
 ¤  Kanga teflonpind säilib ka peale mitut pesu ja kangas püsivad kõik algupärased 
omadused.
   
ÜLDINE

On hea meeles pidada, et markiisi avab liigend- ja külgvartes olev vedru ning vänt või 
mootor kerib selle sisse. Tee alati kindlaks, et ükski välistegur ei takista markiisi vabat 
liikumist. Kui kasutad Sundecor-markiisi õigesti, selle kasutusiga pikeneb ja sellest on 
kasu võimalikult  kaua.  Sundecor-markiisidel  on kahe (2)  aastane garantii.  Garantii 
kehtib materjalivigadele (sh raam, liigendvars, külgvars ja kangas).
Garantii ei hõlma:
¤ Välise takistuse põhjustatud vigastust mehhanismile. 
¤ Paigalduspinna lagunemisest tingitud vigastusi markiisile.
¤ Vandalismi ja loodusjõudude, nagu näiteks tormi, paduvihma, maavärina, tule,   
äikese vms tekitatud kahjusid.
¤ Valest kasutamisest või paigaldamisest või kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud
vigastusi.
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Hooldust ja puhastust puudutavates küsimustes on hea võtta ühendust otse müüjaga,
kelle kontaktandmed on järgnevad:

          
         PÄIKESEDEKOORI OÜ                      Tel 6562641                                info@sundecor.ee
         Mustamäe tee 50 A                                  Faks 6563722                            www.sundecor.ee
         10621 Tallinn
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