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Asennus- ja käyttöohjeet 

Seinäkiinnitteinen markiisi 
Metalcraft GR1200 -sarja 

 

 
Huomaa: 
Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen markiisin asennusta ja käyttöä. Säästä 
käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten. 

Hyvä asiakas! 
Onneksi olkoon ja kiitos siitä, että olet ostanut markiisin. Jotta voisit käyttää tuotetta pitkään ja olla 
varma omasta ja muiden turvallisuudesta. noudata kaikkia asennusohjeita. 
Ennen kuin aloit markiisin asennuksen ja käytön, tutustu tuotteeseen. Varmista, että kaikki 
pakkausluettelossa olevat osat ovat mukana toimituksessa ja että ne ovat ehjiä. Jos huomaat, että 
toimituksesta puuttuu osia tai että siinä on vaurioituneita osia, älä asenna markiisia, vaan ota yhteys 
jälleenmyyjään. Älä aloita asennusta, jos osia toimituksesta puuttuu osia tai jos siinä on rikkinäisiä osia.  
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Pakkausluettelo 
Pakkauksessa tulee olla seuraavat osat: 

Osa Määrä 

 

 

Markiisi 1 

 
Kuusioruuveilla ja lukkomuttereilla kiinnitettävä kiinnike 

3 (3x2.5M/4x3M) 
tai 6 (5x3M/5.85x3M) 

 
Ankkuri, jossa lukkomutteri, aluslevy ja lukitusrengas 

6 (3x2.5M/4x3M) 
tai 12 (5x3M/5.85x3M) 

 
Veivikampi (tietyt mallit, ei moottoria) 

1 

 1 

Iskunsäädin Lähetin 

 1 

Käyttöohje 

 
3 (3x2.5M/4x3M) 

tai 6 (5x3M/5.85x3M) 
Seinäkiinnikkeen pultit 

 

1 (vain 5x3M) 
tai 2 (vain 5.85x3M) 

Keskustuki 
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Tuotekuvaus 
Sisään vedettävät markiisit ovat runkorakenteisia laitteita, jotka asennetaan talon seiniin. Markiisi 
avataan kammella. Se on kangaspeitteinen rakenne, joka suojaa alla olevia henkilöitä auringolta ja 
tarjoaa myös näkösuojaa. Markiisi on suunniteltu ja kehitetty käytettäväksi kotitalouksissa, mutta ei 
sadesuojana. 

 
1 Markiisikankaan etuosa 
2 Etukisko 
3 Markiisikangas 
4 Kiinnike 

5 Säätölähetin 
6 Nivelvarren akseli 
7 Rulla 
8 Nelikulmaputki 

9 Nivelvarsi 
10 Sähköjohto 
11 Sivusuoja 
12 Kasetti 

Tärkeitä turvaohjeita 

Varoitus: Varoitus: 

Merkkien selitys 

 
Varoituskolmiolla korostetaan riskejä, jotka voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, 
sekä seikkoja, jotka ovat tärkeitä markiisin käytön kannalta. 

 Tällä merkillä osoitetaan tärkeät ilmoitukset. 

Turvaohjeet 

 
Markiisin asentamiseen vaaditaan teknistä osaamista. Älä kokoa markiisia itse, vaan ota 
yhteyttä ammattitaitoiseen teknikkoon ja pyydä apua, jos 

♦ et ole varma, voiko markiisin asentaa valitsemasi paikkaan. 
♦ et ymmärrä käyttöohjetta tai joitain sen osiota. 
♦ sinulla ei ole käytettävissäsi tarvittavia työkaluja. 
♦ sinulla ei ole tarvittavaa teknistä tietämystä 

 
Markiisin siirtämiseen ja asentamiseen vaaditaan ainakin kaksi hyväkuntoista aikuista, 
koska markiisi on suurikokoinen ja painava. Älä yritä asentaa markiisia yksin. Jos markiisi 
putoaa, seurauksena voi olla vakavia vahinkoja! Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan ja 
hanki apua. 

 
Älä asenna markiisia, jos löydät viallisia osia tai huomaat, että osia puuttuu. Ota yhteyttä 
jälleenmyyjään. 

 
Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa työalueelta markiisin asennuksen ja säätämisen 
aikana. 
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Tuote ja sen kiinnittimet on tarkoitettu asennettaviksi vain tavalliseen sementtiseinään 
tai tukevaan käsittelemättömään tiiliseinään. Jos seinässä/muurauksessa on 
halkeamia, pyydä ammattilaisen apua. 

 
Jos rakennuksessa on ulkokuori (esimerkiksi eriste, kaksinkertainen tiiliseinä, 
tiilipinta), vain ammattilainen saa suorittaa asennuksen. 

 
Et saa muuttaa tuotteiden muotoa tai rakennetta ilman valmistajan tai valtuutetun edustajan 
lupaa. 

 
Pidä huolta siitä, että kätesi ovat puhtaat, kun kokoat markiisia, koska muutoin markiisin 
kangas ja kehys voivat likaantua. 

 
Markiisin käyttö miinusasteissa voi vahingoittaa sitä. 

 
Markiisin käyttö lumisissa olosuhteissa voi vahingoittaa sitä. 

 
Kelaa markiisi sisään sateella, jos sen kallistuskulma on pienempi kun 14°. 

 
Markiisin päälle ei saa kiivetä. Markiisin päälle ei saa asettaa esineitä. 

 
Lakattu pinta on suojattava suojapeitteellä. Peite on poistettava jälkeenpäin. 

 
Kun markiisi avattu, eri voimat vaikuttavat siihen, mukaan lukien tuuli ja sade. Markiisi on 
pystyttävä absorboimaan tällaiset voimat ja välittämään ne markiisin koottuun rakenteeseen 
kiinnikkeiden kautta. Äärimmäisissä kuormitustilanteissa markiisin ankkuripultteihin voi 
kohdistua voimakkaita ulospäin vetäviä voimia. Siksi sinun ennen asennukseen 
ryhtymistä tulee tarkistaa asennusalustan kantokyky ja tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin, jotta voit olla varma siitä, että asennat kiinnikkeet tarpeeksi 
lujarakenteiselle alustalle. 
Jos asennusalusta ei ole riittävän lujarakenteinen, kysy apua paikalliselta asiantuntijalta. 

Valmistelut 

Varmista, että kokoamisen aikana paikalla ei ole lapsia tai lemmikkieläimiä. Kokoamispaikalle 
levitetyt osat ja työkalut saattavat aiheuttaa lasten ja lemmikkien loukkaantumisen. 
Poista markiisi varovasti pakkauksesta ja poista styroksisuojukset. Poista markiisista muovipussit ja 
muovisuojukset ja aseta markiisi varovasti sivuun, jotta se ei naarmuunnu, vahingoitu tai likaannu 
kokoamisen aikana. Tarkista pakkauksessa olevien osien määrä ja laatu pakkausluetteloa vasten. Jos 
mieleesi tulee kysymyksiä, ota yhteyttä toimittajaan. 

 Pidä mielessä, markiisi voi avautua äkillisesti pakkauksesta purkamisen aikana. 
Kokoamisessa tarvittavat työkalut:  
 Pora 
 Kivipora, 14 mm 
 Vesivaaka 
 Jakoavain 14 mm, 17 mm ja 19 mm 

 Tikkaat 
 Mittanauha 
 Liitu tai tussi 
 Puuvasara 
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Asennus 

 
Asennus betoni- tai tiiliseinälle 
Markiisit tulee asentaa vähintään 2,5 metrin korkeudelle ja vain teräsbetoni- tai tiiliseinään. 
Jos et ole varma asiastasi, kysy neuvoa asiantuntijalta 
Jos rakennuksessa on ulkokuori (esimerkiksi eriste, kaksinkertainen tiiliseinä, tai tiilipinta), 
vain ammattilainen saa suorittaa asennuksen. 
Jos seinässä/muurauksessa on halkeamia, pyydä ammattilaisen apua. 

 
Varmista, että seinä/katto ovat tasaisia, jotta kannatin pysyy niissä hyvin kiinni. 

 
VAROITUS! Markiisin siirtämiseen ja asentamiseen tarvitaan kaksi hyväkuntoista 
aikuista, joilla on asiaa koskeva tekninen tietämys. 

 
Jotta asennuksesta tulisi turvallinen ja se tapahtuisi sujuvasti, mieti tarkkaan, mihin 
kohtaa seinää haluat asentaa markiisin ennen kuin aloitat reikien porauksen. 

Vaihe 1: Asennuspaikan valinta 
Kun harkitset, mihin asennat markiisin, ota myös huomioon markiisin laskeutumiskulma ja miten alas 
se tulee ulottumaan. Markiisin laskeutumiskulmaa ei voi muuttaa asennuksen jälkeen. Optimaalinen 
laskeutumiskulma on kuitenkin asetettu jo tehtaalla, ja sitä voidaan muuttaa vain minimaalisesti. 
Suosittelemme, että kun markiisi on täysin avattu, sen etukisko on vähintään 2,5 m korkeudella. Jos 
paikallinen lupa ei tätä salli, voit asentaa markiisin alempaan asentoon. Alemman porausrei’än läpi 
kulkevan vaakasuuntaisen keskiviivan on oltava 60 cm korkeammalla kuin etukiskon akseli, jotta 
markiisin kallistuskulma olisi vähintään 14 astetta. 
Jos haluat asentaa markiisin parvekkeen oven yläpuolelle, jätä ovenkarmin yläpuolelle vähintään 20 
cm vapaata tilaa, jos karmin yläpuolella on riittävästi tilaa tähän. 

Kuva 1: 
Asennuspaikkaa valittaessa on otettava 
huomioon markiisin kallistuskulma. 
Suosittelemme, että markiisin etukiskon 
on oltava vähintään 2,5 m:n korkeudella 
ja markiisin kokonaispudotuksen A on 
oltava vähintään 0,60 m. 
Jos etukisko on 2,50 metriä 
korkeammalla, alempien porausreikien 
läpi kulkevan keskilinjan on oltava 3,10 
m:n korkeudella.  

Vaihe 2: Porausreikien merkitseminen 
Kun olet valinnut asennuskohdan, merkitse seinään kiinnittimien porausreikien paikat. Piirrä vaakaviiva 
valitsemasi asennuskohdan korkeudelle. Käytä pitkää mittanauhaa, vesivaakaa ja liitua. 
Olemme jo merkinneet, mihin kannattimet on asennettava ja mitkä niiden välin tulee olla. Mittaa 
kiinnikkeiden välit ja kopioi ne seinään/kattoon piirtämääsi viivaan. 
Pidä kannatinta seinällä olevan liituviivan korkeudella alempien asennusreikien kohdalla (katso 
kiinnikkeen oikea sijainti kuvasta 5) ja merkitse asennuksessa tarvittavat kaksi porausreikää seinään. 
Käytä kiinnikettä merkintämallina merkitsemällä porausreikien paikat merkintäkynällä kiinnikkeiden 
reikien läpi. 
  

Total 
Drop 

Front bar 
height(>2.59 

Top of wall 
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height(>3.1) 
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Vaihtoehtoisesti voit tehdä pakkauksesta merkintämallin. Laita vain markiisi kiinnikkeineen pakkauksen 
päälle ja merkitse porausrei’ät. Pidä sitten mallia seinää vasten vastaavalla korkeudella. Käytä vesivaakaa. 

Kuva 2: 
Merkitse porausrei’ät liituviivalla, jotta 
voit olla varma, että markiisi on 
oikeassa tasossa asennuksen jälkeen. 

 

 

Vaihe 3: Reikien poraaminen 
Poraa 14 mm:n kiviporalla kiinnikkeiden rei’ät seinällä olevien merkintöjen kohdalle. Seinässä olevien 
reikien tulee olla 9 cm syvyisiä, ja ne on porattava kestävään muuraukseen tai betoniin. Älä poraa reikiä 
laastiin, koska laasti ei tarjoa riittävää tukea painavan markiisin kiinnitykselle. 

 

Kuva 3: 
Poraa 9 cm:n syvyiset rei’ät 14 mm:n 
kiviporalla.  

Vaihe 4: Kiinnitä raskasta kuormitusta kantamaan tarkoitetut ankkurit paikoilleen 
Porattuasi rei’ät puhdista ne puhaltamalla niihin. Kiinnitä sitten ankkurit paikoilleen. 
Irrota mutteri, aluslevy ja kiristysrengas ennen kuin asetat ne paikalleen. Laita ne sivuun, jotta ne ovat 
tarvittaessa käsillä. 

 
Ankkuripultteja voi olla vaikeaa saada sisään reikiinsä, ja voi olla, että tarvitset tässä 
puuvasaraa. Löysää ensin ankkuriruuvin mutteri. Ruuvaa ankkurin metallisella 
ulkoreunalla oleva mutteri kiinni. Varmista, että mutteri on löysällä, jotta takaosan kartio ei 
pääse tunkeutumaan metallivaippaan ja levittämään sitä. Tällöin iskuvoima pääsee 
vaikuttamaan myös vaippaan, jolloin ankkuri ei vain työnny ulos ankkurista, vaan myös 
vaippa työntyy reikään. Iske ankkuria vain kevyesti, kun työnnät sitä porausreikään. 
Varoitus: Liian kovat iskut voivat vaurioittaa ankkuria! Jos olet epätietoinen, vedä ankkuri 
ulos ja poraa reikä uudelleen suurentamatta sitä. 

CHALK LINE (USE SPIRIT LEVEL FOR ACCURACY) 

BRACKET 
POSITION 

BRACKET 
POSITION 

BRACKET 
POSITION 

PATIO 
DOORS 

PATIO 
DOORS 

FLOOR 

14 mm concrete drill 

Cross section 
wall 
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Huomaa: Jos et tunne mitään vastusta, kun vedät mutterin pois ankkurista, se ei ole 
riittävän hyvin kiinni. Sinun on toistettava koko asennus siten, että siirrät sitä 
vähintään 15 cm! 

 
Jotta ankkurin vaipan asennus tapahtuisi oikein, ne eivät saa olla päällekkäin! 
Poista tarvittaessa ankkuri ja poraa reikä syvemmäksi. 

 

Kuva 4: 
Asenna ankkuri reikien osoittamalla tavalla. 

 

Vaihe 5: Kiinnittimien kiinnitys 
Aseta kiinnike seinästä ulkonevaan ruuviin. Aseta sitten aluslaatta ja jousialuslaatta paikalleen ja 
kiinnitä kiinnike lukkomuttereilla. Kiristä mutterit kunnolla. 
Markiisi on mahdollista kiinnittää myös betonikaton alle. Jos haluat asentaa markiisin betonikaton alle, 
ota yhteyttä tämän tyyppisen asennuksen ammattilaiseen. 

Piirros 5: 
Kiinnike on suunniteltu seinään kiinnitettäväksi. 
Valitse kaikki tarvitsemasi ja kiinnitä ne 
piirustuksen mukaisesti. 

 
 

 
Kiristä ruuvit 17 mm:n avaimella: käytä hammastettua lenkkiavainta tai mieluummin 
oikeankokoista hylsyavainta. Kiinto- tai kita-avaimia ei tule käyttää, koska avain saattaa 
luistaa mutterin ympärillä ja mutteri voi tällöin vahingoittua. 

 
Kun kiinnikkeet on työnnetty kunnolla reikiinsä, niiden on oltava tukevasti kiinni seinässä. 
Jos niitä kuitenkin voi liikuttaa, sinun on vielä kiristettävä niitä. 

 
Älä yritä kiinnittää seinäkiinnikkeitä irtonaiseen seinäkivetykseen tai pintoihin, jotka 
eivät ole lujasti kiinni tiilipinnassa. 

 
Varmista, että kiinnikkeet on kiinnitetty kunnolla seinään, jotta ne eivät pääse 
tulemaan ulos, jos joku roikkuu markiisissa kiinni. 

  

Insert heavy duty anchor 
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Vaihe 6: Markiisin asennus 
Kun molemmat kiinnikkeet on asennettu oikein, voit kiinnittää markiisin. Markiisin asentamiseksi 
halutulle korkeudelle tarvitaan vähintään kaksiaskelmainen tikapuu tai kaksi porrasta. Varmista 
putoamisen välttämiseksi, että tikkaat/portaat ovat tukevasti paikallaan. Käytä vain sellaisia 
tikkaita/portaita, jotka soveltuvat asennustyöhön. 
Asenna markiisi kiinnikkeisiin alla olevan kuvan mukaisesti. Kiinnitä se sitten heti kiinnikkeisiin 
toimituksen mukana tulleilla pyöreäpäisillä pulteilla. Kiristä pyöreäpäisen pultin mutteri kunnolla kiinni. 

 

Piirros 6: 
Aseta markiisi kohdassa 6.1 
kohdassa esitettyyn 
kiinnikkeeseen Kiinnitä markiisi 
toimituksen mukana tulleella 
turvaruuvilla, tasaisella 
aluslevyllä ja mutterilla (6.2) ja 
kiristä se kunnolla. 

 

 

 Jos nelikulmaista putkea ei voi asettaa seinäkiinnikkeisiin, löysää jonkin kiinnikkeen 
ankkureiden muttereita ja yritä sitten uudelleen. Liikuta markiisia hieman eteenpäin ja 
taaksepäin, kunnes laakeriputki liukuu kiinnikkeisiin. Kiristä sitten välittömästi ankkurien 
mutterit 17 mm:n kuusioavaimella. 
Huomaa: Kiristä kiinnikkeiden mutterit sen jälkeen, kun olet asentanut markiisin 
kiinnikkeisiin. 

 
Irrota varmistusliina asennuksen jälkeen, koska muutoin markiisia ei voi kelata ulos. 
Säilytä liina, koska voit käyttää sitä myöhemmin markiisin varastoinnin yhteydessä. 

 
Huomaa: Väärin asennetusta markiisista voi aiheutua vakava vaara. Asenna 
markiisi itse vain silloin, kun ymmärrät asennusohjeet ja olet varma, että 
asennusseinä on asennukseen sopiva. Omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi ota 
yhteyttä valtuutettuun asentajaan. 

Käyttö 

Kallistuskulman säätäminen 
Markiisi on jo toimitettu siten, että sen kallistuskulma on optimaalisesti säädetty. Markiisin kulmaa voi 
kuitenkin säätää välillä 14°- 50°. Alle 14 asteen kallistuskulmaa ei saa käyttää, vaikka säätömekanismi 
mahdollistaakin pienemmän kulman. 

 
Kun säätöruuvi on tullut päätepisteeseensä, et ehkä halua ruuvata sitä enää. Älä käännä 
ruuvia väkisin! Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa markiisin 
vaurioitumiseen, mikä voi aiheuttaa vaaraa ja mitätöidä takuun! 

Älä avaa markiisia enempää kuin 1/4 sen koko pituudesta, ennen kuin alat säätää sitä. 

Markiisin 
sivunäkymä 

Seinän 
läpileikkaus 

Seinän 
läpileikkaus Säilytä 

mutteri ja 



9 

Kuva 7: 
Markiisin kulmaa voi säätää välillä 
15°- 45°. 
Poista muovikansi ja löysää 
turvamuttereita 17 mm:n 
jakoavaimella. 
Käännä säätöruuvia myötäpäivään, 
jos haluat pienentää kallistuskulmaa 
ja vastapäivään, jos haluat kasvattaa 
kallistuskulmaa.  
Kun ole saavuttanut haluamasi 
kaltevuuskulman, kiristä turvamutterit 
ja aseta muovikansi (7,2) takaisin 
paikalleen. 

 

Toista sama toimenpide, kunnes olet säätänyt kaikki nivelvarret haluamallesi tasolle. 

 
Etukiskon on oltava aina täsmälleen vaakasuorassa. Jotta molemmat puolet olisivat 
täysin samassa tasossa, etukiskossa on sisäänrakennettu vesivaaka: ilmakuplan on 
oltava tarkalleen keskellä. 

 
Kiinnitä muovitulpat ruuveihin suojaamaan niitä sääolosuhteiden aiheuttamalta 
korroosiolta. 

 
Poista kampi aina, kun markiisi ei ole käytössä, ja säilytä sitä turvallisessa ja kuivassa 
paikassa 

Markiisin avaaminen ja sulkeminen moottoria käyttämällä 
1) Katkaise ensin virta markiisista. Paina sitten kaukosäätimen takasivulla olevaa P2-painiketta. 

Paina sitten kaukosäätimen etupuolella olevaa pysäytyspainiketta ja sen jälkeen jälleen P2-painiketta. 
Varmista, että kuulet piippausäänen. 

2) Kytke markiisi ensin pois päältä ja sen jälkeen jälleen päälle ja varmista, että kuulet piippausäänen. 
Paina sitten P2-painiketta kahdesti ja paina sitten painike kerran alas. Varmista, että kuulet 

piippausäänen. Paina sitten painike jälleen alas. Markiisi avautuu.  

 
Markiisit on tarkoitettu ainoastaan antamaan suojaa auringolta. Markiisia ei saa 
käyttää kovan tuulen, sateen, raekuurojen tai lumentulon aikana. Jos olosuhteet ovat 
tällaiset, kelaa markiisi välittömästi sisään. 

 
Älä anna lasten koskaan leikkiä markiisin kanssa 

 
Varmista, että markiisin kangas kiristyy. Ellei kangas kiristy silloin, kun markiisia 
avataan, käännä vastapäivään, kunnes kangas on kiristynyt. 

 
Älä vie mitään esineitä tai kehosi osia, kuten esimerkiksi käsiäsi, markiisin, kun 
avaat sitä tai kelaat sitä sisään. Murskautumisriski! 

Adjustment area 

Safety nuts 

Safety crew 
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Kun etukisko koskettaa rullaa seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla silloin, kun markiisi 
kelautuu sisään, älä yritä viedä niitä lähemmäksi toisiaan, koska tuote voi vaurioitua. 

 
Poista kampi silmukasta, kun olet säätänyt markiisia, ja aseta se paikkaan, johon lapset 
eivät pääse, jotta he eivät voisi leikkiä markiisin kanssa. 

Huolto 

Markiisin säännöllinen huolto pidentää sen käyttöikää, ja se on myös tärkeää sekä omasi että muiden 
turvallisuuden kannalta. 

♦ Tarkista säännöllisesti, ovatko seinäkiinnikkeet tiukasti seinässä kiinni. Jos ne ovat löystyneet tai 
vain höllästi kiinni, kiinnitä ne uudelleen. 

♦ Tarkista vaihdelaatikko kerran puolessa vuodessa. Jos havaitset vaihdelaatikossa vaurioita, älä 
käytä markiisia ennen kuin vaihdelaatikko on korjattu tai vaihdettu. 

♦ Tarkista pultit ja mutterit puolivuosittain ja kiinnitä ne uudelleen, jos ne ovat irronneet tai löysästi 
kiinni. 

♦ Lopeta markiisin käyttö välittömästi, jos se on vahingoittunut tai jos se ei ole tarpeeksi kireällä. 

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos markiisia on korjattava tai jos sinulla on lisäkysymyksiä. 

Normaalisti markiisin liikkuvia osia ei tarvitse voidella. Mutta jos esimerkiksi markiisin avaaminen 
osoittautuisi vaikeaksi tai kuulisit epänormaaleja ääniä, käytä vain muovituotteille tarkoitettuja 
voiteluaineita. Älä käytä öljypohjaisia voiteluaineita. 
Käytä suuttimeen kiinnitettyä pilliä. Levitä voiteluainetta runsaasti rullaverhon ja päätykiinnikkeen 
(niveltapin) väliselle alueelle. Varo, että et suihkuta voiteluainetta liikaa kangasmateriaalille. 

Puhdistus 

Kehys: Ajan mittaan kehykseen kerääntyy pölyä ja likaa, ja kehyksen siistin ulkonäön ylläpitäminen 
vaatii säännöllistä puhdistusta. 
Voit käyttää kehyksen puhdistukseen mietoa sumutettavaa pesuainetta tai veden/astianpesuaineen 
liuosta. Pyyhi pöly kostealla rievulla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita esimerkiksi öljyjäämien 
poistamiseen. 
Kangas: Puhdista kangas joka kuudes kuukausi. 
Käytä vain saippuaa, mutta ei koskaan kemiallisia puhdistusaineita. Veden tulee olla joko kylmää tai 
haaleaa. Anna kankaan kuivua kokonaan. Älä käytä lämmönlähteitä, kuten hiustenkuivaajaa kankaan 
kuivattamiseen. 

Purkaminen 

Kun et enää käytä markiisia tai haluat hävittää sen, sinun tulee purkaa se. 

Huomaa! Tähän vaiheeseen tarvitaan vähintään kaksi hyväkuntoista aikuista. 

♦ Kelaa markiisi kokonaan sisään, ennen kuin alat purkaa sitä. Sido markiisin varret toisiinsa markiisin 
tahattoman avautumisen estämiseksi. Avautumisesta voi aiheutua vaurioita ja henkilövahinkoja. Voit 
käyttää suojahihnoja, joilla markiisi oli sidottu, kun ostit sen. 

♦ Pura markiisi noudattamalla asennusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. 
♦ Varmista, että seinän rei’ät peitetään ammattimaisella tavalla. 

Huomaa! Turvavihjeitä ja ohjeita on noudatettava myös markiisia purettaessa. 
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Säilytys 

Jos et käytä markiisia pitkään aikaan, on suositeltavaa, että irrota markiisin kiinnikkeistä ja varastoi sen. 

♦ Varmista, että kangas on täysin kuiva, ennen kun viet sen varastoon. Kosteaan kankaaseen syntyy 
tahroja tai vaurioita. 

♦ Säilytä markiisi kuivassa ja varmassa paikassa, johon lapset eivät pääse. 

Jätteenkäsittely 

Älä hävitä markiisia talousjätteiden mukana. Jotta markiisin kierrätysjärjestelmän ulkopuolella 
tapahtuvan hävittämisen seurauksena ympäristölle tai ihmisille aiheutuvat haitat voitaisiin estää, 
markiisi on kierrätettävä vastuullisesti ja täten edistää materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. 
Jätä loppuun käytetty markiisi keräyspisteeseen tai ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. 
Jälleenmyyjä varmistaa, että tuote kierrätetään ympäristön kannalta turvallisella tavalla. Hävitä 
pakkausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti. 
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