
  

Monteringsanvisning
Teleskopstag

Classic, Marcesa och Nova Kassett
Passar till terrassmarkis



  

Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela 
monteringsanvisningen.

Teleskopstaget gör markisen stadigare, men tänk på att den 
fortfarande inte är avsedd för vindstyrkor över 10m/s. 

2
Veva / kör först ut markisen så att den 
är i det läge där staget är tänkt att 
användas. Styr in låsbrickan och fästet i 
spåret under frontprofilen, ca 2 – 5cm 
från dess yttre ände. Dra åt skruven. Se 
till att låsbrickan vrider in sig i rätt läge!

Montering av frontfäste

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

5
Montera det andra fästet ca 
100cm längre in på 
frontprofilen och sätt fast 
snäppfästet efter samma 
princip som staget i steg 1- 3.

Montering av snäppfäste

Fäll upp och lås fast staget 
i snäppfästet, kontrollera 
så att allt fungerar och 
sitter fast ordentligt.

Fäll upp och lås fast staget6

1 Frontfäste

Börja med att montera skruv och låsplattor i fästena, var 
noga med att vända låsplattorna rätt. Skruva bara några få 
varv.

3 Montering av staget

Lossa ratten (1) och släpp ner staget  (2), 
markera det nedre fästets position på 
underlaget (3) så att du ser var fästplattan ska 
sättas fast senare. Dra upp och lås fast staget 
med ratten igen.

4 Märk ut bottenplattans läge

Använd aldrig staget på automatiserade markiser!

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).

Montering av bottenplatta7
Viktigt! Se till att spåret 
pekar i rätt riktning, mot 
väggen.

Ytmonterad Försänkt, 60mm hål
Mot väggen

Innehåll
Bottenplatta 1st Bult M6x10 2st
Teleskopstag 1st Fäste 2st
Låsplatta 2st Snäppfäste 1st
Insexnyckel 1st Skruv 4,2x19 4st

Framåt


