
NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ MARKÝZY 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ 

Při silném větru a dešti musí být výsuvné sluneční clony bezpodmínečně stažené. 

Nahromadění vody nebo silný vítr může způsobit poškození ramen. 

Večer nebo při odchodu z domu vždy zastínění zasuňte, neponechávejte jej bez dozoru z důvodu 

možné náhlé změny počasí. 

V případě, že zařízení zvlhne, dbejte na to, aby nezůstala markýzová látka delší dobu navinutá na 

trubce, pokud možno co nejdříve ji ve vysunutém stavu nechejte proschnout. 

Potah se na trubku navíjí vrchem, při spodním navinutí hrozí jeho poškození. 

Při navíjení a odvíjení látky musí být klika ve stejném směru jako oko klikového mechanizmu, 

neodborný zásah na výrobku ruší podmínky záruky. 

Pro komfort obsluhy příznivě působí použití kombinace motor-automatika (slunce a vítr), u tohoto 

zařízení nesmí být nastavené hodnoty měněny bez porady s odborníkem. 

Nezatěžujte konstrukci zavěšenými břemeny, není na to uzpůsobena. 

Při mrazu, sněhu a ledu se zařízení nesmí provozovat. 

 

ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ 
 
Mechanické části nevyžadují údržbu. Pohyblivé prvky jsou samomazné, mazání převodů klikového 
mechanizmu je zajištěné dlouhou životností mazací náplně. Na životnost pohyblivých částí 
konstrukce příznivě působí pravidelné prostříknutí silikonovým olejem. K údržbě povrchu konstrukce 
postačuje občasné čištění vlhkou houbou. V případě nutnosti je možné použít běžný saponátový 
čistič. Nepoužívejte čistící prostředky práškového charakteru. U velkých zastínění doporučujeme 
údržbu prováděnou odbornou dodavatelskou firmou. 
 

CHARAKTER POTAHOVÝCH TKANIN 
 
Acrylové látky jsou plně syntetické, odolné proti zetlení, vysoká stálobarevnost, voděodpudivé. 
 

PÉČE O POTAH 
 
Díky použitým materiálům není potřebná žádná zvláštní péče o potah. Látku je nutné nejprve v 
suchém stavu vyklepat, případně vykartáčovat. Pokud jsou použity neagresivní saponátové 
přípravky, musí dojít k následnému dokonalému oplachu (bez tvorby pěny). Nepoužívejte přípravky 
na bázi chlóru a organických rozpouštědel. 
 
 
NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ 
 
U pohonů  s NHK (nouzové ruční ovládání) je nutné dbát na to, aby při manipulaci s markýzou 
pomocí kliky (při výpadku elektrické energie) se markýza pohybovala pouze v rozmezí obou 
koncových poloh. Přejetím mimo tyto polohy by mohlo dojít k mechanickému poškození markýzy. 
V případě, že je nutné nouzové ruční ovládání použít, je lepší markýzu při zavírání nebo otvírání 
zastavit ještě před koncovou polohou, po připojení elektrické energie a navolení příslušného směru 
ovladačem se markýza sama přesune do správné koncové polohy. 
Nouzové ruční ovládání je určené pouze k použití v nouzi!       


