Panorama
Návod na montáž

Vážený zákazníku,
Nákupem naší speciální markýzy Panorama jste se rozhodli pro inovativní a funkční
špičkový produkt sloužící ke stínění teras.
Pročtěte si, prosím, pozorně a kompletně tento montážní návod. Zkontrolujte, zda dodaná
markýza odpovídá Vaší objednávce (barva konstrukce, výběr vzoru látky atd.). Zkontrolujte,
zda je dodávka kompletní.
Za montáž a upevňovací materiál nepřebírá Servis Climax a.s. v zásadě žádnou
garanci a/nebo záruku! Proto musí být montáž provedena jen odborným
personálem.
Nástroje, které potřebujete k montáži:
imbusový klíč 5 a 6
ruční vrtačka
měřidlo a tužka
zkušební kabel k motoru
Aku vrtačka s vrtáky
očkoplochý klíč, SW17/19

1. Montážní kroky
a) Upevněte konzoly na zeď odpovídajícím upevňovacím materiálem (není součástí
dodávky) podle obrázku 1.
b) šířka konstrukce (šířka kazety) S1 příp. S2 = přesah
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obr 1: pořadí konzol na zdi

c) Dbejte na to, aby byly namontovány konzoly na zdi rovně a vůči sobě paralelně.
d) Pokud je markýza s krycí stříškou, je potřeba dbát na to, aby konzoly byly
namontovány v jedné rovině s vnější hranou (BK). Pozor! S1 příp. S2 smí být max. 200
mm.
1. Montáž přední konstrukce (viz obrázek), sešroubujte příčný profil s předními
stojnami. Našroubujte na stojny úchyty pro lišty. Je potřeba dbát na to, aby úchyty
lišt ukazovaly směrem ven.

2. Montáž markýzové kazety
a) Zavěste kazetu do konzol a zajistěte ji. Utáhněte závitové čepy na spodní straně
úchytu pro konzoly. Nechejte boční šroubové uzávěry pro nastavení sklonu ještě
volné.

b) Nyní namontujte vodící lišty. Posuňte lišty bočně na úchytu na kazetě a dbejte přitom na
volný chod vodících kladek. Zajistěte lišty zajišťovacími šrouby. Odložte lišty opatrně na
zem. Veďte napínací pásek nahoru ve vodící liště přes spodní kladku zpět k výsuvnému
profilu a zahákněte ho do háku. Napětí pásu by mělo být 30-60 cm, to znamená od
počátku vytváření napětí až k zavěšení pásu.

3. Sestavení stojné konstrukce
a) Postavte stojnou konstrukci před vodící lišty, nadzvedněte lišty a umístěte stojnou
konstrukci pod lišty. Sešroubujte stojnou konstrukci s vodícími lištami (viz obrázek).

b) Seřiďte stojnou konstrukci, upevněte ji ze strany na podklad. Maximální přesah lišt nesmí
překročit 800 mm. Namontujte nyní rozšíření stříšky. Při prověšení profilu stříšky může být
střešní držák ve výšce o něco přenastaven (viz obrázek). Poté, co je stojná konstrukce
upevněna, mohou být boční šrouby pro nastavení sklonu upevněny na konzolách.

4. Motor
a) Zapojte motor dle návodu pro daný typ motoru (viz příbal). Proveďte zkušební chod
markýzy a zkontrolujte koncovou polohu předního profilu dle obrázku.

6. Montáž a obsluha blokovacího setu (volitelné příslušenství)
a) Namontujte blokovací set cca 130 mm od konce vodící lišty.
K obsluze blokovacího setu: markýzu kompletně vysuňte. Pomocí napínací tyče je
třeba posunout na obou stranách vodících lišt čep směrem nahoru a zasunout závěs.
Motor se vypne při otáčivém momentu a závěs je napnut. K odblokování blokovacího
setu opět závěs vysuňte. Čepy blokovacího setu opět pomocí tyče táhněte směrem
dolů. Závěs je napnutý a může být zasunut.
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Bezpečnostní pokyny
V oblasti výsuvu markýzy se nesmí nacházet žádné překážky. Nesahejte při
vysouvání/zasouvání markýzy do jejich pohyblivých částí. Markýzy mají stínící funkci a
musí být zasunuty při:
síle větru nad 8 m/s= síla větru 5 dle Beaufortovy stupnice (mezitím také dle typu
montáže a místě upevnění)
dešti (kvůli vytvoření vodního vaku)
sněžení (kvůli zatížení sněhem)
nepřítomnosti osob
bouřce (kvůli poryvům větru)
nebezpečí mrazu (kvůli zamrznutí)
Jinak mohou vzniknout značné škody!
Pokud byla markýza zatažena s mokrým potahem, musí být co nejrychleji to bude
možné opět vysunuta k usušení. Jinak může vzniknout plíseň. Při extrémních zimních
venkovních teplotách se sněžením může látka markýzy zamrznout. Obraťte se při
poruchách výhradně na odborníka.

Pozor – důležitý pokyn k zimnímu provozu - pozor
V zimě vzniká nebezpečí zničení celé markýzy a to jak tvorbou námrazy na napínacích
lištách, tak nakumulováním sněhu nebo námrazy na látce markýzy. Při zapojení
slunečního, větrného nebo teplotního čidla musí být proto automatika v zimě
bezpodmínečně přepnuta na ruční ovládání. Markýza smí být ovládána v zimě jen pokud je
zajištěno, že napínací lišty nezledovatí a na potahu nebude sníh nebo led.
Motorový pohon
Pohon má 230V. Závady na elektrice smí opravit jen certifikovaný elektro závod nebo
váš autorizovaný prodejce. Nastavení koncových poloh probíhá ve výrobě a tím je
zajištěno optimální napnutí látky. K vysunutí nebo zasunutí markýzy manipulujte
zapojeným spínačem do požadovaného směru nebo přes nainstalované řízení.

Řízení markýzy

Dbejte na odděleně přiložené návody.
Při centrálním řízení s kontrolou větru a světla musí být markýza:
Ručně zasunuta při extrémním větru a bouřce
Při nebezpečí námrazy musí být světelná automatika vypnuta, aby se zabránilo vysunutí.
Elektrozapojení musí být nainstalováno/zapojeno místním proškoleným odborným
podnikem.

Konstrukce markýzy
Konstrukce markýz jsou chráněny před povětrnostními podmínkami následujícím
způsobem:
Kazeta, výsuvný profil a vodící lišty jsou z vysoce kvalitního a stabilního hliníku. Všechny
části jsou nalakovány v kvalitě fasády a jsou tak chráněny proti větru a počasí.
Čištění potahu viz návod na obsluhu a údržbu
Pomoc při poruchách
Porucha

Příčina

Pomoc

Motorový pohon
markýza se
nezasouvá/nevysouvá
-

látka se prověšuje

vada v elektrozapojení

nechat elektro zkontrolovat odborným
personálem.

vypnutí proudu pojistkou
V síti v domácnosti
V motoru po 4 min zapnutí
vadný motor

pojistku nechat zkontrolovat příp.
vyměnit odborným personálem. Motor
nechat zchladit (do 30 min). Motor
zkontrolovat odborníkem pomocí
zkušebního kabelu, event. nechat
vyměnit

vada při konečném vypnutí motoru

koncové vypnutí dle návodu nechat
opravit odborníkem

listí, cizí tělesa na markýze

odstranit listí, cizí tělesa

Výsuvný profil
nevyjíždí rovnoměrně

listí, cizí tělesa na napínacích lištách

nedovření kazety

listí, cizí tělesa na potahu

odstranit listí, cizí tělesa
odstranit listí, cizí tělesa

vnější vliv

výrobek nechat zkontrolovat
odborníkem
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