• Teleskopstaget gör markisen stadigare, men tänk på att

MONTERINGSANVISNING
Teleskopstag
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Telescopic front support

den fortfarande inte är avsedd för vindstyrkor över 10 m/s!
• Använd aldrig staget på automatiserade markiser!
• The support rod makes the awning more stable, but
please remember that it’s not intended for winds stronger
than 10 m/s!
• Never use the support on automatic awnings!

Frontfäste – Front bracket
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2x
Börja med att montera fästbeslaget i markisfronten.
För den avbildade frontprofilen använd en skruv i det
mittersta hålet, för alla andra typer använd två
skruvar i de yttre hålen – skruva bara 2-3 varv!
Start with assembling the front attachment bracket.
For the shown front profile use one screw in the
centre hole, for all other types use two screws in the
outer holes – just screw 2-3 turns!

1x

- För alla andra typer
- For all other types

=
För denna frontprofil
For this front profile

Montering av frontfäste – Attachment of front bracket
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Veva/kör först ut markisen så att den är i det läge där
staget är tänkt att användas.
Haka fast fästet i spåret inuti frontprofilen, ungefär
20-50 mm från dess yttre ände, och drag åt
skruvarna med bifogad nyckel.
First, operate the awning so that it is in the position
where the support will be used.
Hook the bracket into the groove inside the front
profile, about 20-50 mm ( 1-2 “) from the outer end of
it, and tighten the screws with attached allen key.
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Montering av staget – Attachment of support

Montera fast staget på fästet genom att trä ledhuset
över skenan (1), och skruva in skruven i huset (2) så
att staget låses fast i monterat läge.



Attach the support rod onto the bracket by sliding the
housing over the rail (1) and screw the screw into the
housing (2) so that the support is locked in place.



Märk upp bottenplattans läge – Mark position for the base plate
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Lossa ratten (1) och släpp ned stödet (2), markera
det nedre fästets position på underlaget (3), så att du
ser var fästplattan ska sättas fast senare.
Drag upp och lås fast stödet med ratten igen.
Loosen the knob (1) and lower the support (2), mark
the position of the lower attachment on the surface
(3), so that you know where to put the base plate
later.
Raise and lock the support with the knob again.





Montering av snäppfäste – Attachment of snap holder
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Montera det andra aluminiumbeslaget ungefär 1m
längre in på frontprofilen, och sätt fast snäppfästet i
beslaget. (Efter samma princip som steg 1-3)
Attach the second aluminium bracket about 1m (~1
yard) further in on the front profile, and attach the
snap holder onto the bracket. (Following the same
principle as in step 1-3)

~100cm

Fäll undan och lås fast staget – Fold away and lock the support
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Fäll upp och lås fast staget i snäppfästet, kontrollera
så att allt fungerar och sitter fast ordentligt.
Fold up and secure the support in the snap holder,
check that everything works and is properly attached.

Montering av bottenplatta – Attachment of base plate
7

Skruva fast fotplattan på den tidigare (i steg 4)
uppmärkta platsen, notera att plattan är vändbar och
även kan monteras nedsänkt i ytan (se nedan).

Spårets vinkel, 90º mot väggen
Angle of the slot, 90º against the wall

Viktigt! Se till att spåret pekar i rätt riktning, mot
väggen.
Mount the base plate at the earlier (in step 4) marked
position, note that it is reversible and can also be
mounted recessed into the surface (see below).
Important! Make sure that the slot is pointing in
the right direction, towards the wall.

Använd passande skruv
Use appropriate screws
Vägg - Wall
 60mm
Ytmonterad
Surface mounted
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Försänkt, 60mm håltagning
Recessed, 60mm hole size

Användning av staget – Using the support

Lossa staget från snäppfästet och fäll ner det. (1)
Viktigt! Låt aldrig staget falla fritt från uppfällt,
horisontellt läge, det är inte avsett för detta och
det finns stor risk för att skada andra eller andra
föremål, förutom staget i sig självt.
Loosen the support from the snap holder and fold it
down. (1)



Important! Never let the support fall free from it’s
folded, horizontal position, it is not designed for
that and there is a big risk of damage to others or
to other objects, apart from the support itself.



______________________________________
Lossa ratten (2) och styr ner stagets fot i
bottenplattan (3), vrid till rätt läge, tryck ner och vrid
90 grader för att låsa fast det (4).



Loosen the knob (2) and guide the lower end of the
support into the base plate (3), turn into position,
push down and turn 90 degrees to lock it (4).
______________________________________
Drag ner den övre delen av staget några centimeter
(5) och lås med ratten igen (6). Staget blir tystare om
det får sitta lite utsträckt.



Pull the top part of the support downwards some
centimetres (an inch or two) (5) and tighten the knob
again (6). The support is more quiet if it is installed
with a little tension.
______________________________________
Infällning sker i omvänd ordning, snäpp fast det i
uppfällt läge.
The support is folded up in the opposite order, snap
it into place when folded up.






