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Hooldus ja korrashoid  

NB! Enne markiisi tõstmist või uue kanga või lisavarustuse paigaldamist tuleb liigendvardad 
kinnitada nööri, kaablivitste või rihmade abil alusraami külge. Vastasel korral võivad vardad 
tugeva vedru jõul lahti minna ning tõsiste vigastuste tekkeohtu põhjustada!  

• Markiis on mõeldud ainult päikesevarjuks ning tuleb tugeva tuule ja vihma korral 
kokku rullida, seega lahtirullituna ei tohi jätta markiisi järelvalveta  

• Talveks võib markiisi kaitseks lume eest maha monteerida, kuid markiisi võib 
hoida ka välistingimustes. Talvel kasutamine ei ole lume raskusest põhjustatud 
rebenemisohu tõttu soovitatav. Mootorid ja andurid on ilmastikukindlad.  

• Markiisi tugijalad on mõeldud mõõduka tuule korral kasutamiseks ja ainult 
omaniku juuresolekul.  

• Lahtine mustus eemaldatakse kerge harjamisega. Kangast pestakse vee ja lahja 
pesuainelahusega, vajadusel pehme švammi või harjaga. Loputatakse rohke 
veega, kangas peab jõudma enne kokku rullimist täielikult kuivada. Survepesuri 
ja lahustit sisaldavate pesuainete kasutamine on keelatud.  

• Kui soovitakse, et markiis kaitseks vihma eest, siis tuleb kontrollida, et kalle 
oleks piisav ning ei hakkaks koguma vihma. Vee/vihma markiisilt 
mahavoolamiseks peab markiisi kaldenurk olema vähemalt 25 kraadi.  

• Märjalt kokku rullitud markiisil tuleb lasta lahti rullituna võimalikult kiiresti ära 
kuivada.  

• Aknakate markiiside kangad on uv-kiirguse eest kaitsva töötlusega. 
Akrüülkangaste tefloniga katmine annab ühtlasi täiendava kaitse uv-kiirguse ja 
mustuse eest. Akrüülkangad on töödeldud hallitusvastase ainega ning värvitud 
kangasse imenduva värviga. Kanga värvitoonid on püsivad, kangastele on antud 
5 aasta garantii.  

• Markiisi kasutuslülitid ja kaugjuhtimispult vastavad IP44 klassi nõuetele.  

Hoiatused  

• Markiisi elektritoidet juhitakse lüliti ja lisavarustusse kuuluva 
kaugjuhtimispuldiga. Lülitit ja kaugjuhtimispulti hoitakse lastele kättesaamatus 
kohas.  

• Enne markiisi avamist või sulgemist tuleb veenduda, et markiisi all ei ole kedagi. 
Kui markiisi mõni detail on kahjustatud, on markiisi kasutamine keelatud. 
Markiisi kanga või konstruktsioonide külge ei tohi riputada üleliigseid esemeid.  

• Markiisi peale või külge esemete paigutamine on keelatud.  
• Kui markiisi mehhaanilised osad on kahjustatud, ära püüa neid ise remontida, 

vaid võta ühendust hooldusfirmaga.  
• Enne markiisi puhastamist või pesemist tuleb elektrimootoriga juhitava markiisi 

elektritoide välja lülitada.  

 


