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1 Inledning

1.1 Säkerhetsanvisningar

För personsäkerheten är det viktigt att bruksanvisningen
följs. Om bruksanvisningen inte följs kan det orsaka
personskador och/eller materiella skador vid användningen,
till följd av markisens funktionssätt. Om bruksanvisningen
inte följs frånsäger sig WAREMA allt ansvar.

Varningsanvisningar betecknas med denna eller en
liknande symbol i manualen.

Läs noggrant igenom manualen före du
använder produkten!
Läs och beakta alla säkerhets-, användnings-,
och underhållsanvisningar!
Överlämna manualen till den nya användaren
när produkten säljs vidare!
Spara manualen tills produkten skrotas!

1.2 Anvisningar om målgrupp och
användning av bruksanvisningen

Målgrupp

Manualen riktar sig till personer som använder, sköter och/
eller underhåller produkten.

Innehåll

Den här manualen avser följande produkt:  

Den här manualen ingår som en del i den kompletta
bruksanvisningen och avser följande produkt:  

Manualen innehåller viktig information om driften,
skötseln och underhållet. Där beskrivs hur produkten
används. Avvikande drivanordningar resp. speciallösningar
behandlas inte.

Tillåtna åtgärder

Endast de åtgärder på produkten är tillåtna som beskrivs
i den här manualen. Inga andra förändringar, på- och
ombyggnader eller underhållsarbeten får utföras utan
skriftligt tillstånd från WAREMA.

1.3 Symbol- och teckenförklaring

Säkerhetsanvisningar och symboler finns på motsvarande
ställen i texten.

Symbol Användning/förklaring
FARA

Betecknar en omedelbart förestående fara
som leder till döden eller svåra skador.

VARNING

Betecknar en eventuellt förestående fara som
kan leda till döden eller till svåra skador.

VAR FÖRSIKTIG

Betecknar en eventuellt förestående fara som
kan leda till lätta skador.

Varningssymbol för livsfarlig spänning

ANVISNING

Betecknar en eventuellt förestående situation
som kan leda till produkt- eller sakskador.

INFORMATION

Betecknar viktig information för tillvägagångs-
sätt och anger information som kan hjälpa dig
vidare.

Läs manualen

Åtgärd

Uppräkning
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1.4 Grundläggande säkerhetsanvisningar

De här nämnda säkerhetsanvisningarna och
varningsmeddelandena har till uppgift att skydda din hälsa
och skydda produkten. Läs och följ manualen noggrant.

Skador som uppkommer genom felaktig hantering eller
genom att denna manual inte följs omfattas inte av garantin.
Vi ansvarar inte för följdskador!

Användning – allmänt

Användning av en defekt produkt kan skada personer och/
eller intilliggande delar.

Produkten får användas endast i tekniskt felfritt skick.

Vid onormala ljud och körrörelser som inte är normala
för produkten, ska användningen upphöra och
specialfirman informeras.

Eventuell fara vid användningen

Genom att agera på felaktigt sätt vid användningen, kan
personer komma till skada. Genom produktens rörelser kan
extremiteter komma i kläm.

När produkten manövreras får man inte sticka in
händerna mellan de rörliga delarna.
När produkten manövreras får man inte sticka in
händerna i öppningar i produkten.

Håll uppsikt vid användningen

Genom att inte hålla uppsikt när produkten körs kan
personer skadas. Genom produktens rörelser kan
extremiteter komma i kläm och föremål skadas.

Håll levande varelser borta från manövreringsområdet.

Avlägsna hinder ifrån manövreringsområdet.

Åtkomst till manöverenheten

Manöverenheten är inte avsedd för barnhänder. Barn förstår
inte faran som man uppstå genom produkten. Genom
obetänkt handhavande kan personer komma till skada.

Låt inte barn leka med fastmonterade styranordningar
resp. manöverenheter.
Handsändaren ska förvaras utom räckhåll för
barnhänder.

Användning vid blåst

Produkten klarar att motstå endast belastningarna enligt
tillåten vindklass.

Produkten ska köras in när tillåten vindklass överskrids.

Andra körrörelser med produkten vid ökad
vindbelastning ska undvikas.

Användning vid fuktig väderlek

Vid regn och en mindre lutningsvinkel än den angivna
(se Kapitel 2.5/Sidan 6), är det förbjudet att köra ut
markisen. Det finns risk att det uppstår en vattensäck.
Därigenom kan markisen skadas och personer kan utsättas
för fara. Dessutom ökar fuktighet bildandet av veck och
vaxkakemönster och inverkar negativt på markisduken.

Markisen ska köras in vid regn resp. inte köras ut.

Markisduk som har blivit fuktig ska köras ut för att torka
när det har slutat regna.

Användning vid frostgrader

Användning av produkten vid temperaturer kring eller
under fryspunkten kan vid ogynnsamma förhållanden i
samband med monteringen och själva byggnaden leda till
felfunktioner och/eller sakskador. Efter att produkten har fått
en hinna med smältvatten, regn eller snö kan den frysa fast
vid låga temperaturer.

Om styranordningen inte har ett isvarningssystem ska
automatiken stängas av under vintern.
Produkten måste först befrias från snö och is för att den
ska kunna användas och fungera.
Avstå ifrån att använda produkten vid nedisning.

Kör in produkten till det övre ändläget och ta den ur drift
vid temperaturer kring eller under fryspunkten.

Funktionsstörning genom löv eller främmande föremål

Utanpåliggande solskydd är utsatt för väder och vind
samt miljöpåverkan. Beroende på placering, kan löv och
andra främmande föremål orsaka en funktionsstörning hos
produkten.

Avlägsna löv och andra främmande föremål från
panelen/kassetten/täckluckan och markisduken.

Speciella kännetecken hos dukar av textilmaterial

Material kan bli statiskt laddade. Om personer eller
föremål vidrör det laddade materialet, kan det leda till en
elektrostatisk urladdning.

Riskpotential för produkten

Extra belastning av produkten kan skada den och leda till
att produkten rasar ner.

Det är inte tillåtet att hålla sig fast i produkten eller att
luta föremål mot produkten.
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2 Produktinformation

2.1 Avsedd användning

Följande uppgifter gäller för följande produkt: Kassettmarkis
K60 

Produkten är ett utanpåliggande solskydd som får
användas endast som värme- och bländskydd på
sommaren. Produkten skuggar balkonger och terrasser.

Produkten är tänkt som solskydd och inte som regnskydd.

Felaktig användning kan medföra allvarliga risker.

Alla jalusier och markiser som är konstruerade för
utomhusbruk är dimensionerade för en vindbelastning på
1,1 kN/m² (DIN 1055).

Direktivet "Vindlaster för konstruktion av jalusier och
markiser i inkört tillstånd – punkt 5.1.1" [utgivet av
Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V. och
ITRS = Industrieverband Technische Textilien - Rollladen
- Sonnenschutz e. V.] reglerar på vilka platser dessa
produkter får monteras utan särskilda, förberedande
åtgärder.

Extra belastning på produkten från upphängda föremål eller
spända linor kan leda till att produkten skadas eller rasar
ner, och är därför inte tillåtet. Om detta ändå skulle ske,
ansvarar inte WAREMA för uppkomna skador.

Till avsedd användning hör även att följa manualen och att
iaktta underhållsföreskrifterna.

2.2 Delbeteckning

1a

1b

2

3
4

5a

5b

6

7

1a Väggkonsol 5a Utfällningsprofil med
volangpersienn

1b Takkonsol 5b Utfällningsprofil utan
volangpersienn

2 Kassett 6 Volangpersienn resp.
volang

3 Sidopanel 7 Markisduk
4 Vikarm

Bild 1: Delöversikt kassettmarkis typ K60

INFO
Utfällningsprofilen har en integrerad
vattenavledningsränna. Vid utkörning efter regn kan
vatten rinna ut på vänster och/eller höger sida.

2.3 Tekniska data/tillbehör

Mått och vikt

Parameter Värde
Markisdukens vikt 300 g/m

Produktens vikt (utan persienn
med volang)

ca 20,5 kg/m

Produktens vikt (med persienn
med volang)

ca 22,5 kg/m

Tab. 1: Mått och vikt
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Data för eldrift

Parameter Värde
Märkvridmoment 8-55 Nm

Utgående varvtal 17  v/min

Nätspänning 230  V AC/50  Hz

Strömförbrukning 0,45-1,5 A

Effektförbrukning 110 W

Kapslingsklassning IP 44

Skyddsklass I

Korttidsdrift (S2) 4 min

Ändlägesbrytarområde 64-200 varv

Tab. 2: Uppgifter för eldrift (motor)

Tab. 2 visar en sammanfattning av de möjligen använda
motorerna. Se inställningsanvisningarna som följer med
motorn för exakt information.

Tillbehör

För optimal styrning av produkten finns ett stort urval av
styrsystem att välja bland.

Vid isbeläggning får produkten inte manövreras. Produkten
måste först befrias från snö och is innan den får köras in/
ut. WAREMA ansvarar inte för skador på produkten som
orsakas av att produkten används när den är belagd med
is.

2.4 Vindklass

Produkten uppfyller kraven för följande vindklass: 2

2.5 Regnklass

Produkten uppfyller kraven för regnklass 2 från och med en
lutningsvinkel på 14°.

Regnklass 2 motsvarar en nederbördsmängd på 56 l/m²
under en timme.

2.6 CE-märkning

EU-konformiteten intygas. EU-försäkran om
överensstämmelse (konformitetsförklaring) ingår som en del
av denna manual.

Namn: WAREMA Renkhoff SE

År för försäkran om
överensstämmelse:

Årtal

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld

Adress:

Tyskland

Standard: DIN EN 13651
Produkt: Markis
Avsedd användning: Montering utomhus
Vindklass1: 2
Bullernivå: <  70  dB(A) 2

1 Den monterade produkten uppfyller kraven
avseende angiven vindklass om följande
anvisningar följs vid monteringen:

– De konsoltyper och det antal konsoler
tillverkaren rekommenderar (enligt manualen
"Konsolenplaner") används

– De utdragskrafter för plugg som anges av
tillverkaren beaktas

– Tillverkarens anvisningar avseende vilka plugg
som ska användas beaktas

2 Vid standardmontering av produkten i
testställningen ligger bullernivån på <  70  dB(A).
Värdet kan variera vid olika monteringsvillkor.
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3 Användning

Produkten kan om så önskas utrustas med extra
funktioner, t. ex. värmare eller ljusskena.

Läs noggrant igenom och följ manualen före
användning av produkten!

INFO

Använd produkten endast i tekniskt felfritt skick!
En skadad produkt bör inte användas! Kontakta
under alla omständigheter en fackhandel och se
till att få produkten säkrad!

3.1 Produkt med vev

ANVISNING
Produktskador till följd av manövrering med våld!

Vid manövrering får drivanordningen inte aktiveras
bortom sin mekaniska begränsning.

Sluta manövrera produkten så snart du känner
en blockering!

ANVISNING
Produktskador till följd av ovarsamhet under
användning!

Markisen kan skadas om det bakre ändläget körs
över (markis helt inkörd).

Stoppa vevens rörelse så snart det bakre
ändläget har nåtts!
Ta bort veven efter användning!

INFO
En för stor krökning av vevstången försvårar
körningen och leder till ökat slitage. Det kan uppstå
funktionsstörningar.

INFO
Markisen är helt utkörd så snart växelns inbyggda
glidkoppling aktiveras.

Om veven vrids vidare kör markisen inte ut
ytterligare.

INFO

Manövrera veven långsammare före ett ändläge
nås!

Häng in veven!
Veva med veven! Pro-
dukten rör sig i den val-
da riktningen.

Ta bort veven efter an-
vändning och ställ åt si-
dan!

Produkten kan stoppas i
valfritt mellanläge.

3.2 Produkt med motor

VAR FÖRSIKTIG
Klämrisk vid oaktsamhet under användning!

Personer som befinner sig i manövreringsområdet
kan skadas.

Håll manövreringsområdet fritt från hinder!
Håll barn borta från manöverenheter!

Utkörning med jalusiknapp/jalusiomkopplare

Tryck på knappen
"NED" och håll ev. in-
tryckt!

eller

Vrid kontaktvredet åt hö-
ger och håll ev. kvar i
detta läge!

Produkten rör sig i vald rikt-
ning. När knappen eller vre-
det släpps, stoppas kör-
ningen.

Stoppa produkten i valfritt
mellanläge:

Släpp knappen "NED"
eller tryck på knappen
"Stopp"!

eller

Släpp kontaktvredet re-
sp. dra det åt motsatt
håll!

Drivanordningen stoppar
automatiskt körrörelsen i
det övre ändläget.
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Inkörning med jalusiknapp/jalusiomkopplare

Tryck på knappen
"UPP" och håll ev. in-
tryckt!

eller

Vrid kontaktvredet åt
vänster och håll ev. kvar
i detta läge!

Produkten rör sig i vald rikt-
ning. När knappen eller vre-
det släpps, stoppas kör-
ningen.

Stoppa produkten i valfritt
mellanläge:

Släpp knappen "UPP"
resp. tryck på knappen
"Stopp"!

eller

Släpp kontaktvredet re-
sp. dra det åt motsatt
håll!

Drivanordningen stoppar
automatiskt körrörelsen i
det nedre ändläget.

Manövrering via central styranordning

ANVISNING
Produktskador till följd av att styranordningen har
slutat fungera!

Under extrema förhållanden, t. ex. strömavbrott
eller vid defekt, är styrningen verkningslös.
Styranordningen kan inte användas för manövrering
av produkten och produkten kan utsättas för extrem
belastning genom väderpåverkan.

Ställ om styrningen till manuell drift under längre
frånvaro!

INFO
De inbyggda motorerna är inte avsedda för
kontinuerlig drift. Det inbyggda överhettningsskyddet
stänger av motorn efter ca 4 minuter. Efter ca 10 till
15  minuter är produkten åter driftklar.

Ställ in styrningen på sådant sätt att motorn inte
går kontinuerligt!
Beakta styranordningens bruks- och
monteringsanvisning!

Användning med handsändare

INFO
Se separat manual för information om användning
av handsändaren.

3.3 Volangpersienn med motor

Upp- och nedkörning med standardstyrning
INFO
Hur styrningen an-
vänds beskrivs i
dess separata anvis-
ning.

Upp- och nedkörning med komfortstyrning
INFO
Hur styrningen an-
vänds beskrivs i
dess separata anvis-
ning.

3.4 Volangpersienn med vev

ANVISNING
Produktskador till följd av manövrering med våld!

Vid manövrering får drivanordningen inte aktiveras
bortom sin mekaniska begränsning.

Sluta manövrera produkten så snart du känner
en blockering!

INFO
Vridriktning för uppkörning vid vy inifrån:

Vänster manövreringssida = vrid moturs

Höger manövreringssida = vrid medurs

ANVISNING
Produktskador p.g.a. att det nedre ändläget körs
över!

Volangpersiennen har inget anslag i det nedre
ändläget. När beställningshöjden nås körs
volangpersiennen upp igen i fel riktning. Det leder till
förhöjt slitage.

Stoppa vridrörelsen när beställningshöjden har
nåtts!
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Häng in veven!
Veva med veven! Pro-
dukten rör sig i den val-
da riktningen.

Ta bort veven efter an-
vändning och ställ åt si-
dan!

Produkten kan stoppas i
valfritt mellanläge.

INFO
Volangpersiennen är
fullständigt uppkörd
när det inte längre
syns något tyg på
volangutskottet.

3.5 Felaktigt handhavande

Åtkomst till manöverenheterna

Låt inte barn leka med
manöverenheterna, som
t. ex. handsändare eller
omkopplare, till produk-
ten!
Handsändaren ska för-
varas utom räckhåll för
barnhänder!

Risk för kläm-, skär- och indragningsskador

Se till att alla personer
håller sig borta när pro-
dukten manövreras!
När produkten manövre-
ras får man inte sticka
in händerna mellan de
rörliga delarna! Extremi-
teter kan fastna mellan/i
rörliga delar och komma
i kläm eller i värsta fall
klippas av.

Produkter med elstyrning
kan när som helst starta ut-
an förvarning. Gör vuxna
och barn, som finns i närhe-
ten av produkten, uppmärk-
samma på faran så att den-
na kan undvikas.

Användning vid storm

Kör in produkten om
vindklassen överskrids!

Användning vid fuktig väderlek

ANVISNING
Markisduken påverkas av fukt!

Fukt ökar bildningen av veck och vaxkakemönster.

Skydda markisduken mot fukt!

Kör in produkten vid
regnväder resp. kör inte
ut den!
Markisduk som har bli-
vit fuktig ska köras ut för
att torka när det har slu-
tat regna!

Användning vid kyla/vinter

ANVISNING
Produktskador till följd av manövrering med våld!

Om produkten har fått en hinna med smältvatten,
regn eller snö kan produkten frysa fast vid låga
temperaturer.

Vid nedisning får produkten inte manövreras! När
markisen har tinat kan den användas på nytt.
Koppla bort automatdriften om styranordningen
saknar isvarningssystem!

Använd inte produkten
om den har frusit fast!
Stäng av automatiken
vintertid!

Smuts (t. ex. löv och främmande föremål)

Avlägsna löv och främ-
mande föremål från
markisduken så snart
det går!

Löv och andra främmande
föremål leder till funktions-
störningar eller kan orsaka
mikrobiellt angrepp.
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4 Underhåll

Korrekt, regelbunden rengöring och underhåll samt att
endast originalreservdelar används är avgörande för att
produkten ska fungera felfritt och ha en lång livslängd.

INFO
Körning av produkten måste förhindras i samband
med underhållsarbeten eller arbeten i närheten av
produkten, t. ex. fönsterputsning.

En övervakad spärranordning med högsta prioritet
ska göra all form av användning omöjlig.

VARNING
Skaderisk om produkten används utom synhåll!

Under rengöring och underhåll kan produkten
oväntat börja "köra".

Gör produkten spänningsfri och säkra den mot
återinkoppling!

VAR FÖRSIKTIG
Skaderisk genom fall från ett klättringshjälpmedel!

Felaktigt uppställt klättringshjälpmedel kan tippa.

Placera klättringshjälpmedlet på ett jämnt och
bärkraftigt underlag!
Luta inte klättringshjälpmedel mot produkten!

INFO
Material kan bli statiskt laddade. Om personer eller
föremål vidrör det laddade materialet, kan det leda
till en elektrostatisk urladdning.

4.1 Rengöring

För att garantera lång livslängd rekommenderar vi
att produktens yta rengörs regelbundet eller minst
en gång per år.

Om produkten rengörs för första gången flera
år efter att den har tagits i drift kan den eller
persiennerna inte återställas till nyskick.

Skötselanvisningarna är inte garantigrundande,
eftersom resultatet i det enskilda fallet beror på
många olika faktorer.

Generellt ska tillverkarens uppgifter följas vid
användning av kemiska rengöringsprodukter. För
miljöns skull rekommenderas att använda endast
100 % biologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter.

ANVISNING
Produktskador p.g.a. felaktig rengöring!

Produkten eller produktdelar kan skadas till följd av
felaktigt tillvägagångssätt vid rengöringen och ytor
och strukturer kan förändras irreversibelt.

Använd inte högtryckstvätt, ångspruta,
skurmedel eller slipande svampar och
lösningsmedel som t. ex. alkohol eller bensin!

Avlägsna smuts eller främmande föremål från
produkten! Vissna löv är en källa till mikrobiellt
angrepp.

Fukta markisduken med en trådgårdsslang
med klart, rent vatten! Kraftigt ihopklumpade
smutspartiklar lossnar på det sättet lättare.

Rengör duken med en mild tvättmedelslösning
och ljummet vatten!

Akrylmaterial har behandlats med en
specialimpregnering vars funktion minskar vid varje
rengöring.

Ta bort damm från ytorna med en mjuk borste
resp. vippa.

Ta bort smuts från väven med ett färglöst
radergummi!

Borsta av väven med en mjuk borste! Endast
tillåtet för ytbehandlat polyestermaterial.

INFO
Rengöringsmedlet måste torkas bort från
markisduken med rent vatten. Markisdukens
vattenavvisande egenskaper behålls längre på detta
sätt.

Vid varje rengöringstillfälle med rengöringsmedel
påverkas markisdukens ursprungliga skyddsfunktion
negativt. Av den anledningen rekommenderas en
efterimpregnering. Efterimpregneringen kan dock
inte återställa markisen till nyskick.

Flera tips och skötselanvisningar finns att tillgå på
www.warema.de.

Rengör ytorna med lämpligt rengöringsmedel!
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INFO
Slitage och skada på manöverenheten eller
persiennen liksom skada på monteringsunderlaget
kan påverka produktens funktion negativt.

Ta produkten ur drift!
Skador måste åtgärdas av en fackspecialist!

4.2 Underhåll

Produkten måste underhållas minst en gång om
året.

Inspektions- och underhållsarbeten får utföras
endast av fackspecialist. Vi rekommenderar att du
tecknar ett serviceavtal med ett specialistföretag.

Garantin från WAREMA upphör att gälla om
underhållet inte utförs regelbundet, en gång om året.

VARNING
Skaderisk till följd av oregelbundet underhåll!

Driftsäkerheten kan varaktigt påverkas negativt och
produkten kan sluta att fungera. Genom att vidröra
skadade delar kan personer skadas.

Kontrollera produkten regelbundet avseende
tecken på slitage och skador, t. ex. på elkablar!
Kontrollera produkten regelbundet med
avseende på tecken på slitage och skador!
Produkter med reparationsbehov får inte
användas!
Kör (om möjligt) produkten till det övre ändläget
och ta den ur drift!
Ta kontakt med ett specialistföretag!

Kontrollera produkten med avseende på synligt
slitage och skador på elkablar och kontrollera att
skruvförbindningarna sitter ordentligt!
Kontrollera produkten med avseende på synligt slitage
och att skruvförbindningarna sitter ordentligt!
Kontrollera att materialet är fritt från skador!
Gör en funktionskontroll och kontrollera produktens
ändlägen!
Byt batteri i handsändaren!

Kontrollera att konsolens fästanordning sitter ordentligt!
Konsoler/monteringsplattor ska sitta dikt an mot
monteringsunderlaget.
Kontrollera vikarmsstyrningen!

INFO
I monteringsanvisningen beskrivs hur man
efterställer den mittersta vikarmen. Om
underlag saknas inför underhållsarbetet, ska
specialistföretaget alltid beställa tillämplig
dokumentation från tillverkaren.

Kontrollera att den mittersta vikarmen löper fritt!
Efterjustera höjden vid behov.

4.3 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller för garantianspråk.
Detta förutsätter regelbundet underhåll. Från garantin
undantas förslitningsdelar och utseendemässiga
förändringar, i enlighet med aktuell teknisk nivå, som är en
naturlig följd av användning (t. ex. blekning av ytor genom
UV-strålning).

Slitdelar
Växel

Växelögla

Vev, vevstång

Volang

4.4 Värt att veta om markisduk

Tekniska textilier kan få egenskaper under tillverkningen
som upplevs som "fel" av användaren.

Följande beskrivna skönhetsfel inverkar inte på
funktionsdugligheten och hållbarheten hos markisduken
[utdrag ur Richtlinie zur Beurteilung von konfektionierten
Markisentüchern, utgivet av ITRS = Industrieverband
Technische Textilien Rollladen - Sonnenschutz e. V.]:

Veck- och liggränder (gråbrott)

Detta fenomen kan uppträda när duken tillverkas
(tillskärning och sömnad) och viks. I vecket kan visuella
effekter uppstå (pigmentförskjutningar). I motljus ser vecken
ut som smutsränder (i synnerhet på ljusa dukar).

Kritstrecks- resp. skriveffekter

Det här är ljusa ränder av impregneringsmedel på vävens
yta. Dessa ränder bildas vid hanteringen under sömnaden
och när anläggningen monteras. I synnerhet på mörka
dukar kan dessa effekter inte uteslutas helt även om duken
hanteras varsamt.

Vågbildning vid sömmar och på banor

Vid på- och avrullning av duken från axeln, spänns duken
mer i närheten av sömmar, sydda partier och banor än
mellan sömmarna. Spänningarna i tyget kan ge det ett
vågformigt utseende (t. ex. våffel- eller fiskbensmönster)
som "präglas in" vid upprullning. Vågorna syns när
markisen är utkörd.

Vaxkakemönster

Beroende på väderpåverkan och dukstorlek kan
tillverkningstekniken förorsaka bildning av vaxkakemönster.
Denna effekt förstärks genom ogynnsamma
ljusförhållanden. Bildningen av vaxkakemönstret påskyndas
och förstärks av väta (luftfuktighet och regn). Om den
"mjuka" duken körs in i vått tillstånd, bildas det extra mycket
vaxkakemönster och extra många veck i duken.
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Vävfel

Vid spinning av garnet, varpning i väveriet och vid själva
vävandet bearbetas garnet under spänning. Garnet kan
rivas upp. Det leder till knutställen. Ojämn trådtjocklek
framträder i duken som ljusa punkter eller noppor.

4.5 Reservdelar/reparation

VAR FÖRSIKTIG
Personskador genom felaktig utförd reparation.

För att utan fara kunna utföra arbeten på produkten,
måste man veta hur produkten fungerar och hur den
är konstruerad. Bristande produktkunskaper kan
leda till farliga situationer.

Reparationer får utföras endast av fackspecialist!

INFO
För att produkten ska fungera under lång tid och för
att det godkända tillverkningsskicket inte ska ändras,
får endast originalreservdelar användas. Kontakta
vid behov en fackspecialist från WAREMA.

5 Demontering

VAR FÖRSIKTIG
Skaderisk vid felaktigt utförd demontering.

Bristande kunskaper vid demontering av produkten
kan leda till skador och/eller skador på intilliggande
delar.

Låt en fackspecialist utföra demonteringen!

Demontering av produkten ska utföras av en fackspecialist.
Om underlag saknas, beställ dessa hos WAREMA inför
demonteringsarbetet.

Avfallshantering

Avfallshantera produkter som har blivit obrukbara enligt
gällande lagstadgade föreskrifter.

Uppmärkta komponenter får inte slängas
tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
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6 Problemlösning

INFO

De här uppräknade problemen utan hänvisning
till fackspecialist resp. behörig elektriker får du
åtgärda själv!
Övriga problem måste åtgärdas av en
fackspecialist resp. av behörig elektriker!!

Problem Möjliga orsaker Åtgärd
Motorn är defekt Motorbyte (endast specialistföretag)

Motorn felaktigt ansluten på uppställ-
ningsplatsen

Gör om den elektriska ledningsdragning-
en enligt kopplingsschemat (endast be-
hörig elektriker)

Motorns överhettningsskydd har löst ut Vänta i 10 till 15 minuter och försök se-
dan på nytt

Strömmen är inte inkopplad Kontrollera spänningsförsörjningens säk-
ring (endast behörig elektriker)

Det finns ett överordnat styrkommando Invänta från- och inkopplingsfördröjning

Motorn fungerar inte

Styrningen är defekt Styrningsbyte eller byte av defekta kom-
ponenter – beakta styrningens installa-
tionsanvisning (endast behörig elektriker)

Utfällningsprofilen når inte det önskade
ändläget

Motorns ändlägen är felinställda Ställ in motorn på nytt (endast specialist-
företag)

Tyget veckas snett Vikarmarna kör in olika Kör ut utfällningsprofilen helt. Flytta ty-
get på axeln (i riktning mot vikarmen som
åker ut först)

Växelns friläge aktiveras för tidigt resp.
för sent

Växelns ändanslag är felplacerat Ställ in växeln på nytt (endast specialist-
företag)

Mittkonsolens lutning felinställd (om fin-
nes)

Justera lutningsvinkeln (endast specia-
listföretag)

Utfällningsprofilens lutning är felinställd Justering av profilens lutning (endast
specialistföretag)

Konsolen är inte justerad (ojämnt mon-
teringsunderlag)

Justera konsolen (endast specialistföre-
tag)

Kassetten stängs inte ordentligt

Konsolpositionen är felaktig Kontrollera konsolpositionen och korrige-
ra vid behov (endast specialistföretag)

Konsolen är inte justerad (ojämnt mon-
teringsunderlag)

Justera konsolen (endast specialistföre-
tag)

Konsolpositionen är felaktig Kontrollera konsolpositionen och korrige-
ra vid behov (endast specialistföretag)

Utfällningsprofilen kör snett

Vikarmens lutningsvinkel är ojämnt in-
ställd

Justera lutningsvinkeln (endast specia-
listföretag)

Mittleden har olika höjd i inkört tillstånd
(variation på 15 mm är tillåten)

Ställ in inskjutningsdelens lutning Justera inskjutningsdelen (endast speci-
alistföretag)

Veven med led fungerar inte Växeln defekt Byt växel (endast specialistföretag)

Konsolpositionen är felaktig Kontrollera konsolpositionen och korrige-
ra vid behov (endast specialistföretag)

Taket välver sig uppåt i mitten (spalt på
5 mm tillåten)

Mittkonsolens lutning felinställd (om fin-
nes)

Justera lutningsvinkeln (endast specia-
listföretag)
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7 EU-försäkran om
överensstämmelse

Produkten:

WAREMA kassettmarkiser

Typ: K60

Användningssyfte: Utanpåliggande textilt solskydd

uppfyller alla gällande bestämmelser i byggproduktdirektiv 89/106/EEG samt vid motordrift bestämmelserna i
Maskindirektiv 2006/42/EG.

I synnerhet har följande, harmoniserade standarder tillämpats:

DIN EN 13561 Utvändiga solskydd och markiser – Funktions- och säkerhetskrav

Tillägg vid motordrivning

DIN EN 60335-2-97 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-97: Särskilda
fordringar för drivanordningar till rulljalusier, markiser, persienner och liknande utrustning

Att skyddsmålen enligt Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EG uppfylls, säkerställs genom bilaga I nr 1.5.1. i direktivet 2006/42/
EG.

Befullmäktigad för sammanställning av tekniska dokument: Ralf Simon. Se tillverkaren för adressuppgifter.

Tillverkare: WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
Tyskland

Harald Freund p.p. Ralf Simon
Teknisk chef Företagsledning FOU

Marktheidenfeld, juli 2012
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