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MONTÁŽNÍ NÁVOD
BOČNÍ MARKÝZA SIDA
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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 nebo vytvoření soukromí.
Výrobce doporučuje, při silném větru nebo dešti markýzu zatáhnout.
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. Montážní místo zabezpečte
uzavřením, tak aby poskytovalo dostatek místa pro montáž!

Před montáží

Spojovací materiál není součástí dodávky!
Pro montáž si připravte:
�� • Nářadí jako například:
Příklepová vrtačka
Imbusový klíč 4 / 5 / 6 mm
Vidlicový klíč vel. 12
Gola sady s prodloužením 13 / 17 / 19 mm

Kontrola balení

• Ochranné folie a transportní zabezpečení odstraňte teprve až u
patřičného pracovního kroku!
• Obalový materiál svědomitě zlikvidujte.
• Zkontrolujte, jestli je obsah balení kompletní.
• Zkontrolujte směr výstupu látky boční markýzové zástěny. Je-li výstup
látky na nesprávné straně, lze konzoly, rukojeť a kolečko namontovat
obráceně, jak je popsáno dále.
• 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?
Pokud se vyskytly nějaké odchylky, informujte Vašeho dodavatele.

Montáž

Dodržujte montážní kroky:
�� • konzoly vyneste na montážní podklad, vyvrtejte a ukotvěte.
�� • markýzu zavěste za konzoly a přitlačte dolů.
�� • vyměřte, vyvrtejte a ukotvěte úchyt vytahovacího profilu.
�� • nastavte výšku rukojeti.
Kontrola funkce:
��• Provedení zkušebního provozu. Markýzu vytáhněte a zajistěte.
Pozorujte zda vše funguje jak má a zda nikde nic nevrže.
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.
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Příprava k montáži

Před začátkem montáže zkontrolujte, zda montážní podklad pro
uchycení vytahovacího proﬁlu odpovídá podkladu uvedenému při
objednávce.
Při velkých odchylkách, které by mohly mít vliv na bezpečné upevnění
úchytu nebo boxu, se poraďte s výrobcem systému nebo odborníkem
na upevňovací techniku.

Změna strany ovládání
STRANA OVLÁDÁNÍ
PRAVÁ

Boční markýza je dodávána se stranou ovládání vlevo nebo vpravo, jak
bylo uvedeno v objednávce.
Pro změnu strany ovládání přemístěte konzoly, rukojeť a pojezdové
kolečko.

LEVÁ

Systém přestavujte pouze v zavřeném stavu!
• Povolte šrouby konzol boxu.
• Otočte konzoly boxu o 180°.
• Konzoly boxu připevněte pomocí šroubů s válcovou hlavou a
čtyřhranných matic zpět na stejné místo na boxu.

• Sejměte rukojeť z vytahovacího proﬁlu vyšroubováním zápustných
šroubů pomocí imbusového klíče vel. 4 a namontujte ji v opačném
směru. Rukojeť zavěste přibližně v polovině výšky systému (nastavení
výšky rukojeti je popsáno dále).
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Vyměření konzol
Box markýzy musí být namontován ve svislé poloze 20-50 mm nad
podlahou, aby bylo zaručeno správné odvíjení látky.

Y

přenesení
pozic otvorů

výška zařízení

Montážní výšky konzol musí být měřeny na zadní straně boxu. Za tímto
účelem zahákněte nástěnné konzoly do konzol tělesa. Na spodní straně
zohledněte výšku 20-50 mm a přeneste na stěnu pozice otvorů se
vzdálenostmi X a Y.

Podle montážního podkladu a způsobu upevnění použijte vhodný vrták
a montážní materiál.

X

Pro používání boční markýzy v souladu s určeným účelem
je přípustná pouze vertikální montáž, jak je znázorněno na
obrázku!

20-50 mm

Upevnění konzol
distanční trubka

Montáž na fasádách s tepelnou izolací:
Izolační omítka a plná tepelná izolace nejsou tlakově stálé.
Konzoly boxu proto musí být
celoplošně,
nebotrubka
v oblasti šroubů a
distanční
distanční
distanční
trubka
trubka
uprostřed spodní strany podloženy distančními prvky.
Na obrázku je znázorněna možná varianta s dodatečným podepřením
na spodní straně.

Upevnění konzol:
Obě konzoly musí být ve všech směrech vyrovnány pomocí vodováhy.
Nerovnosti podkladu vyrovnejte pomocí vhodného podložení.
Poté konzoly nastavte na změřenou vzdálenost Y, dotáhněte všechny
šrouby a zkontrolujte pevnost konzol.

zalícování
vnějších hran

é
nzol

vodorovné
vodorovné
vodorovné
vyrovnání
konzol
vyrovnání
vyrovnání
konzol
konzol

zalícování
zalícování
zalícování
vnějších
vnějších
vnějších
hran
hranhran

svislé
svislé
vyrovnání
svislé
vyrovnání
vyrovnání
konzol
konzol
konzol
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Upevnění markýzy
U větších systémů s vyšší hmotností (deﬁnováno na obalu) by
boxy měly zavěšovat dvě osoby.
• Na nástěnné konzoly nasaďte tlumicí pryž.
• Boční markýzu s konzolami boxu zvedněte nad nástěnné konzoly.
• Zavěste box na nástěnné konzoly.
• Box silně natlačte směrem dolů.
Markýza je nyní dostatečně zajištěna.

Montáž úchytu vytahovacího proﬁlu
Podle montážní situace se vytahovací proﬁl připevňuje různými
způsoby.
Při všech montážních pracích by však měl být proﬁl vytahován rovně
z boxu!
Úchyt vytahovacího proﬁlu namontujte pomocí montážního materiálu
vhodného pro daný podklad.

Držák na stěnu

Kotvení do podlahy

výsuv

cca 90

Při montáži na stěnu by měl být držák na stěnu namontován v
polovině výšky systému.
U ostatních způsobů montáže je úchyt vytahovacího proﬁlu
přizpůsoben dané výšce.

výška boxu

Úchyt vytahovacího proﬁlu musí být vždy pevně ukotven!
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Vzdálenost mezi úchytem vytahovacího proﬁlu a boxem
markýzy je závislá na délce roztažení markýzy a měří se podle
znázornění na obrázku.
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Vysunutí markýzy
Před uvedením markýzy do provozu musí být odstraněny
všechny předměty (např. žebříky, nářadí, atd.), které se
nacházejí v oblasti výsuvu markýzy.
Během zkušebního vysouvání se v této oblasti nesmí zdržovat
osoby, mohlo by dojít k jejich ohrožení chybnými funkcemi.
Vysuňte vytahovací proﬁl až k úchytu vytahovacího proﬁlu a zavěste
rukojeť dle postupu:
• Rukojeť vytáhněte nad koncovou krytku; přitom dbejte na to, aby
vytahovací proﬁl zasahoval do proﬁlu sloupku.
• Zatlačte rukojeť dolů tak, aby doléhala ke koncové krytce.
• Rukojeť posuňte dozadu, tak aby zaskočila.
• Otvorem v rukojeti prostrčte zajišťovací kolík
(pro odjištění kuliček stiskněte tlačítko na rukojeti).
Pustíte-li vytahovací proﬁl, aniž byste zavěsili rukojeť, může
být rychlým zpětným pohybem vytahovacího proﬁlu poškozeno
zařízení nebo poraněny osoby!
Vždy zasuňte zajišťovací kolík. V opačném případě může při
chybné funkci dojít k vyvěšení rukojeti!

Nastavení výšky rukojeti

Výška rukojeti musí být přizpůsobena výšce úchytu vytahovacího
proﬁlu. Pro přizpůsobení výšky rukojeti mírně povolte oba
zápustné šrouby.
Posunutím nastavte výšku rukojeti tak, aby byla látka rovná a
rovnoměrně napnutá. Zápustné šrouby opět utáhněte.

Zasunutí systému

Pro zasunutí systému postupujte v opačném pořadí podle pokynů pro
vysunutí markýzy.
Vytahovací proﬁl přitom nepouštějte, dokud nebude přiléhat k
boxu. Rychlým zpětným pohybem vytahovacího proﬁlu může
dojít k poškození zařízení nebo poranění osob!
• Markýza musí být zasunutá.
• Vytáhněte box nahoru z nástěnných konzol.

Demontáž
Řešení problémů
Druh závady

Příčina

Řešení

Vytahovací proﬁl se nedovře

Látka se nenavíjí rovně na hřídel

Vytáhněte zasunovací proﬁl a naviňte látku rovně
Případně nemůže být kolečko použito k vedení a
vytahovací proﬁl je třeba trochu zvednout
Vytahovací proﬁl zasuňte do tělesa trochu rychleji

Látka je nakřivo a na jedné
straně není správně napnutá

Nesprávná montážní výška rukojeti

Nastavte montážní výšku rukojeti

Nesprávná montážní výška boxu

Nastavte vhodnou výšku konzol tělesa

Certiﬁkace markýzy
V případě deště, sněhu nebo větru zasuňte markýzu, aby se zabránilo
jejímu poškození.

Technické změny vyhrazeny
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