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MARKÝZA PRO ZIMNÍ ZAHRADY GARDENA 300
JEDNODÍLNÁ
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Poznámka: Hmotnost je orientační, může se měnit v závislosti na provedení markýzy
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MONTÁŽNÍ NÁVOD
K tomuto návodu

Montáž této markýzy může probíhat pouze dle návodu a přiložených
dokumentů. Pracovní postupy, které jsou specifické pouze pro určité typy
markýz, jsou v návodu blíže popsány nebo označeny.
Tento návod předejte budoucímu uživateli.

Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí.
Tento symbol poukazuje na důležité poznatky.

Bezpečnostní pokyny

Při montáži a užívání zohledněte náš přiložený
dokument
“Climax: Bezpečnostní pokyny”

Markýza slouží jako ochrana před sluncem a je zatížitelná větrem dle
technické třídy 2 (EN 13561+A1:2009 silou větru do max. 70 N/m2 nebo
38 km/h). Výrobce doporučuje, při silném větru nebo dešti markýzu
zatáhnout již při rychlosti větru 29 km/hod. Neodborné změny nebo
přestavby markýz jsou zakázány! Markýzy skladujte tak, aby byly chráněné
před poškozením. Dodržujte předpisy od výrobců spojovacích materiálů!
Montáž může být provedena pouze odborníkem proškoleným odbornou
firmou na montáž markýz. Je nutné zohlednit předpisy pro prevenci úrazů.
Zajistěte, aby žádné elektrické přípojky nebyly v průběhu montáže pod
elektrickým napětím. Montážní místo zabezpečte uzavřením, tak aby
poskytovalo dostatek místa pro montáž!

Před montáží

Spojovací materiál není součástí dodávky!
Pro jednodílnou markýzu si pro montáž připravte:
�� • Montážní (zkušební) kabel pro elektromotor
�� • Nářadí jako například:
Imbusový klíč 6 / 8 / 10mm
Očkoploché kliče 10 / 13 / 17 / 19 mm
Křížový šroubovák
Torx šroubovák
Pro spojované markýzy si pro montáž připravte navíc:
�� • Nýtovací kleště, kladivo, vrták ø4 mm

Kontrola balení

�� • Ochranné folie a transportní zabezpečení odstraňte teprv až u
patřičného pracovního kroku!
�� • Obalový materiál svědomitě zlikvidujte.
�� • Zkontrolujte, jestli je obsah balení kompletní.
�� • Při škodách způsobených transportem okamžitě informujte Vašeho
dodavatele!
Nemontujte žádné poškozené zařízení!

Kontrola montážního místa

�� • Souhlasí údaje (rozměry) v montážní dokumentaci s rozměry přímo na
montážním místě, tak aby bylo možné montáž uskutečnit?
�� • Je zajištěn dostatek místa a prostoru pro samotnou montáž?
�� • Jsou dodrženy míry šířky a výsuvu?
Pokud se vyskytly nějaké odchylky, informujte Vašeho dodavatele.

Kontrola montážního místa (elektro)

�� • Jsou připraveny elektrické přípojky?
�� • Pokud ještě nejsou elektrické přípojky vyvedeny, musíte o této
skutečnosti informovat kompetentní osobu a tato místa patřičně
označit.
Nebezpečí života! 230 V Elektropřípojky mohou být položeny a
zapojeny pouze kvalifikovaným odborníkem!
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Montáž

Dodržujte montážní kroky:
�� • Připravte a namontujte držáky vodicích lišt.
�� • Namontujte vodicí lišty a nasaďte box.
V případě potřeby:
��• Nastavte elektropohon.
Kontrola funkce:
��• Proveďte zkušební provoz.
��• Zkontrolujte funkčnost obslužných elementů neboli ovládání.
Montáž probíhá za dodržení těchto pracovních kroků. Pokud okolnosti
nedovolují provést pracovní krok tak jak je předepsán, je povoleno tento
krok pozměnit, ale jen v případě, že nový krok je jednodušší a vede
ke stejnému výsledku. Výsledkem je docílení optického bezchybného
vzhledu a funkce.

Přehled dílů:
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1. Horní část boxu - revizní klapka
2. Spodní část boxu
3. Hřídel
4. Bočnice
5. Držák lišt
6. Vodicí lišta
7. Výsuvný profil
8. Koncovka výsuvného profilu
9. Koncovka vodicí lišty / kladka
10. Pružinový paket
11. Motor
12. Kluzák / držák boxu
13. Uložení hřídele
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Konzoly pro markýzu GARDENA 300
Držák lišt, typ
G3-80 / 180 / 280 / 430 mm

Držák lišt s možností
nastavení rozteče lišty,
typ G35-100 mm

Držák lišt s možností nastavení výšky,
rozteče lišty a
úhlu naklopení, typ
GW35-150-160 / 200-250 / 250-350 / 350-500 mm
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Držák lišt pro řadovou montáž,
typ G3D-80 / 180 / 280 / 430 mm

80

Rozměr

Výška držáku

Rozměr

A (mm)

80 180 280 430

B (mm)

Nastavitelná výška držáku
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12. Aufteilung und Befestigung der Montagekonsolen auf dem Wintergarten

Rozdělení a upevnění montážních konzol na markýze pro
zimní zahradu

n auf dem Wintergarten

en rechten Montagekonsolen ist gleich dem
Markisenhersteller
Werk
umgebaut
ierzu können
nur bis zuim 20
mm
durchwerden.
die
ie die Schrauben nur so fest an, dass sich die

13. Vorbereitung der Führungsschienen

výsuv

Při zohlednění předepsaných předpisů pro správné užití
spojovacího materiálu, upevněte montážní konzoly do
konstrukce zimní zahrady. Při tom dodržte zobrazené
min. 80
min. 300
minimální a maximální odstupy. Osová rozteč mezi osou levé
m a x . 5 0 0 m a x .1 6 0 0
m a x .1 6 0 0
max. 500
a pravé montážní konzoly je stejný, jako je rozměr objednávky
(viz objednávkový protokol) markýzy. Rozdíl v rozměru zde
šířka
30 objednací
30 korrekten Befestigungsmittel vorgegebenen VerarbeiBefestigen Sie unter Berücksichtigung
der
für die
může být maximálně ±10 mm, který může být vyrovnán
tungsvorschriften die Montagekonsolen auf dem Wintergarten. Halten Sie hierbei die dargestellten Minimal- und
podélnými otvory v montážních konzolách. Dotáhněte šrouby
Maximalmaße ein. Das Stichmaß zwischen den linken und den rechten Montagekonsolen ist gleich dem
jen tak pevně, aby se ještě montážní konzoly daly v podélných
Bestellmaß (siehe Lieferschein) der
Maßdifferenzen hierzu können nur bis zu 20 mm durch die
OBJ.Markise.
ŠÍŘKA + 60 mm
otvorech posouvat. Pokud by manipulační prostor pro posunutí
n Befestigungsmittel
Langlöcher der vorgegebenen
Montagekonsolen Verarbeiausgeglichen werden. Ziehen Sie die Schrauben nur so fest an, dass sich die
markýzy neměl stačit, tak je markýza příliš široká nebo úzká a
noch in denMinimalLanglöchern
alten SieMontagekonsolen
hierbei die dargestellten
undverschieben lassen. musí se přímo u výrobce nechat upravit.
Sollte der Verstellbereich nicht ausreichen, so ist die Markise zu breit oder zu schmal und muss beim

Legen Sie die Führungsschienen auf zwei bereitgestellte Böcke.
e zu breit
oder zu schmal und muss beim

Schieben Sie nun die Klemmzylinder (1) in die untere Kammer der Führungsschienen.
100

1

Böcke.
er Füh-

Příprava vodicích lišt

1

Položte vodicí lišty na dvě připravené kozy. Vsuňte následně
do spodní části vodicích lišt upínací válečky (1).

14. Montage der Führungsschienen

Befestigen Sie die Führungsschienen auf den Montagekonsolen.
Ziehen Sie nur die Schrauben der oberen Konsolen fest, die tiefer
liegenden Konsolen lassen Sie bitte locker. Lassen Sie dabei das obere
Ende ca. 100 mm über die Mitte der obersten Montagekonsole vorstehen.
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Montáž vodicích lišt
Upevněte vodicí lišty na montážní konzoly. Nyní pevně
dotáhněte šrouby vrchních konzol, hlouběji položené konzoly
ještě nechejte povolené. Při tom nechejte horní konec o cca
100 mm přečnívat přes střed nejvrchnější montážní konzoly.

00

Příprava markýzové kazety

sen Sie mit
Lösen Sie
hrauben
(1) mit
schrauben (1)

2

1

2

Položte markýzovou kazetu na dvě připravené kozy. Křížovým
šroubovákem o velikosti 2 uvolněte upevňovací šrouby (1)
revizní klapky (2) a tuto nadzvedněte.

1

Montáž markýzové kazety

e
enihn oben
Sie
Drehen Sie
en
n Sie den
Sie
Achten Sie
Kasten
nd
und

1
2

1
2

Vyzdvyhněte markýzovou kazetu na zimní zahradu a položte
ji před konce vodicích lišt (viz vyobrazení vlevo). Vyšroubujte
křížové šrouby (1) z vodicích lišt. Markýzovou kazetu nasuňte
na vodicí lišty. Dávejte při tom pozor na to, aby upínací oko
(2) směřovalo dopředu! (ve směru výsuvu) Kolečko na čepu
výsuvného proﬁlu vložte do zadní drážky - viz obrázek.
Sešroubujte kazetu dohromady s vodicími lištami pomocí
nejprve vyšroubovaných šroubů (1).

Seite 4 von 10
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Povolte upínací šrouby vrchních konzol (3) a vsuňte kazetu
s vodicími lištami do konečné horní polohy. Upínací šrouby
horní konzoly (3) zase dotáhněte, ostatní konzoly zůstanou
volné.

en
auf beiden
die
en in die
en
er oberen
r.
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en

Montáž tažného řemene

nnt werden.
19. Unkontrollierte Bedienung
Tažné řemeny rozmotat a postupovat jak je
Bei Arbeiten im Fahrbereich der Markise muss vlevo.
die automatische Steuerung ausgeschaltet
en.

3

vyobrazeno

werden. Es besteht Quetsch- und Absturzgefahr!
Nasadit přes kladku v markýzové kazetě (1).

Vložit do spodního výřezu vodicích lišt.
Provést přes spodní kladku (2).
Zpět k vrchnímu výřezu vodicích lišt.
Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt
manuell
bedientawerden
kann.
ist proﬁlu
Tažné řemeny
natáhnout
zaháknout
do Hierzu
výsuvného
die Stromzufuhr zu unterbrechen, z.B. Sicherungen auszuschalten(3).
oder
die Steckerkupplung
am byly
Motor
zu trennen.
K tomu
je nutné, aby řemeny
napnuté
na cca 60 cm.
Ebenso muss bei manueller Bedienung die Bedienkurbel ausgehängt
undTažný
sicherřemen
verwahrt
werden.
Pozor:
nepřekrucovat!

1

2

Seřízení markýzy

klig
nde

Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung
(kontrollierte Stromunterbrechung von außen) installiert werden, die jegliches Ein- und Ausfahren der Markise
Vodicí lišty se musí bezpodmínečně vyměřit tak, aby byly
unmöglich macht.

0

°

pravoúhlé k markýzové kazetě. K tomu překontrolujte
následující míry:
20. EndlageneinstellungAdes
1 Motors
všechny A – míry musejí být stejné.
Die Endlagen des Motors sind im Werk schon voreingestellt.
všechny B - míry (diagonály) musejí být stejné.
Dávejte pozor na to, aby vodicí lišty byli rovně a probíhaly k
Wollen Sie die Endlagen verstellen, so gehen Sie wie es in dersobě
mitgelieferten
paralelně. Einstellanleitung des Motors beschrieben ist, vor. (Hierzu benötigen
Universal upevňovací
oder das Setting
Tool WT).
A 2 Sie das Somfy MontagekabelVšechny
šrouby montážních konzol pevně
dotáhněte.
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.

ade

21. Quetsch- und Scherbereiche

B1 B
2
Es bestehen
Quetschund Scherbereiche zwischen z. B. Fallstange und Kasten, sowie sich
begegnenden Profilen. Kleidungsstücke bzw. Körperteile können von der Anlage erfasst und mit
A3
eingezogen werden!

der

Wird die Markise in einer Höhe unter 2,5 Meter über zugängliche Verkehrswege montiert, so darf die Markise nur
durch einen Tastschalter mit Sicht auf die sich bewegenden Teile betätigt werden. Elektrische Steuerungen,
Funkantriebe mit Rastschaltern, Rastschalter usw. sind in diesem Fall nicht zulässig.
Der Tastschalter muss in Sichtweite des Fallprofils, aber von denNastavení
beweglichen
Teilen
entfernt,
in einer Höhe von
konečné
polohy
motoru.
vorzugsweise 1,3 Meter angebracht werden (nationale Bestimmung hinsichtlich behinderter Personen sind zu
beachten).
Nastavte koncové polohy motoru tak, jak je popsáno v
Seite 5 von 10přiloženém návodu na nastavení motoru.

A1
22. Dach und Blechabdeckungen

Dodržujte min. vzdálenost mezi přední hranou těžítka a vnější

9

0

°

in. 100 an der Rückseite
a) Markisendach auflegen, dabei die m
Nuten
lassen. Anschließend
hranouineinander
vodicí lišty -greifen
viz obrázek.
Dachbefestigungsschrauben wieder eindrehen.
b) Abdeckungen (1) der Umlenkköpfe auf die Führungsschienen stecken und von unten verschrauben.

A2

B1 B2

Montáž revizní klapky a koncovky vodicí lišty

A3

1

a) Nasadit revizní klapku, při tom do sebe nechte zapadnout
žlábky na zadní straně. Poté pomocí upevňovacích šroubů
našroubovat.
b) Koncovky vodicí lišty (1) nasadit na vodicí lišty a ze spodu
sešroubovat.

Zkušební provoz
a) Markýzu vysunout a u toho kontrolovat:
Probíhají tažné řemeny dobře přes přední kladky?
Pokud ne: překontrolovat centrování markýzy.
Vypne se na konci markýza sama? (Nálepka na vodicích lištách)?
Pokud ne: nastavte znovu spodní koncovou polohu.
Je látka diagonálně bez ohybů?
Pokud ne: překontrolovat centrování markýzy.
Probíhají tažně řemeny čistě na namotávací cívku?
Seite 5 von 10
Pokud ne: překontrolovat centrování markýzy.
b) Markýzu zasunout a u toho kontrolovat:
Vytvářejí se na látce diagonální ohyby?
Pokud ano: Překontrolovat centrování markýzy.
Zkontrolujte jestli, vypínač zabudovaný v kabelu motoru – motor vypíná. (ne u Somfy Orea WT - RTS Motory)
Pokud ne: znovu nastavte.
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Nastavení elektronického pohonu
U elektronického pohonu se nastavení koncových poloh provádí pomocí speciálního montážního kabelu. Je nutno použít návod na obsluhu motoru.
Nastavení pohonu s dálkovým ovládáním RTS
U pohonu na dálkové ovládání se nastavení provádí pomocí dálkového ovladače. Je nutno použít návod na obsluhu motoru.
Bezpečnostní pokyny a údržba
Jakýkoliv zásah do výrobku (bez konzultace s odbornou montážní ﬁrmou), jakož i demontáž a montáž, je nepřípustná z hlediska
bezpečnosti a funkčnosti výrobku. U markýz pro zimní zahrady ovládaných motorem je vhodné umístit ovládací spínač mimo dosah
dětí. Při vrzání a skřípání pohyblivých částí doporučujeme namazat vhodným mazivem. Za poškození vzniklé silou větru nenese
výrobce žádnou zodpovědnost. Při rychlosti větru větší než 8 m/s je vhodné markýzu zasunout, jinak hrozí nebezpečí poškození!
Markýza není určena jako ochrana proti dešti. V případě zmoknutí potahu je nutno v co nejbližší době markýzu vysunout a nechat
vyschnout.
Oprava markýz pro zimní zahrady
Opravy mohou být prováděny jen odbornou ﬁrmou. Musí být použity výhradně náhradní díly ﬁrmy SERVIS Climax a.s.
Pozor! Markýza je pod vysokým pružinovým napětím a může způsobit při neodborném zacházení zranění.

Schéma zapojení elektronického motoru

Nastavení motoru se provádí pomocí speciálního montážního kabelu.
Ovladač musí mít vzájemnou blokaci obou směrů, jinak dojde k přeprogramování motoru.
Pro ovládání pohonu ze dvou různých míst je zakázáno použít dva paralelně zapojené spínače jinak dojde ke zničení motoru.
Paralelně lze zapojit max. 3 motory na jeden spínač nebo na jeden výstup řídicí jednotky.

Schéma zapojení motoru RTS
Nastavení motoru se provádí pomocí rádiového vysílače (dálkového
ovladače).

Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech: 09-03-14
Název výrobku: Markýza pro zimní zahradu
GARDENA 300
Jedineþný identifikaþní kód: 8-450-05-320000

3C x 0,75 mm2

hnědý
světle modrý
zelenožlutý

Zamýšlené použití

3C x 1,5 mm2

VnČjší protisluneþní clona

Výrobce

Servis Climax a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ

Technická specifikace

EN 13561+A1:2009

ýíslo certifikátu

7000/01/2013

Deklarované vlastnosti

dálkový ovladač
Základní
charakteristika
Odolnost proti
vČtru

Certiﬁkace markýzy
V případě deště, sněhu nebo větru zasuňte markýzu, aby se zabránilo jejímu
poškození. Pokud je u motorické markýzy dodáno i větrné čidlo, doporučujeme
ho nastavit na hodnotu 8 m/s.

Vlastnost

Harmonizovaná
technická specifikace

Systém
posuzování

Technická tĜída 2

EN 13561+A1:2009
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SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253,Vsetín, 75501, CZ
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Markýza pro zimní zahradu GARDENA 300

8-450-05-320000

Prohlášení o vlastnostech: 09-03-14

Technické změny vyhrazeny

www.climax.cz

VnČjší protisluneþní clona

Odolnost proti vČtru: Technická tĜída 2, EN 13561

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovČdnost výrobce
uvedeného v tomto prohlášení.
7

