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PERGOLA

Bruger- og montagevejledning
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Dimensioner

260

50,5

α Tilladt hældningsvinkel 5˚-30˚
Z Højde til kassetten

α

Y

Max 4750 mm (Y = 5000 mm, α = 30˚)
Max 2420 mm (Y = 2000 mm, α = 5˚)

B Afstand fra støttestolpe til ende af
produktet

A1

Max 1000 mm
Min 500 mm

Z

A2

H Gennemgangshøjde 2250 mm
Y
H
70

Max føringsskinne længde 5000 mm

C 1100 mm
X

X

Maksimal udfald

Dybde

B

min 120

Minimumsafstande

min 50

70

Placering af beslag
L
10% LL
1/10

57

68

80% LL
8/10

175

10%
1/10LL

0
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Kompensering for ujævnheder
Valgfri
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Udjævning af støtter

4,5

18

Vægmontage
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Montering på vægbeslag

1. Sænk kassetten og hægt den fast
på vægbeslaget
2. Skub bunden ind under
vægbeslaget

1
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Montering af enheden

Skub låsene ind i beslagene og
spænd skruen

Samling af styreskinnerne
Vær opmærksom på:
•

Skub kablet - ind i styreskinnen
og træk det ud sammen med
styreskinnens endestop i bunden

•

Kør lynlåsen ind i indlægget

•

Styreskinnerne er ikke symmetriske, styreskinnerne skal monteres således, at symbolerne
matcher

1. Hold styreskinnen lige
foran kassetten
2. Skub styreskinnen
på kassetten.
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Montering af styreskinnerne

Montering af midterbjælken

Montering af midterbjælken
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Forberedelse til montering af understøtninger

ADVARSEL!
Producenten tilbyder ikke
forankringselementer,
dette skal være
udført på stedet.

Eksempler på befæstigelse
Montering af understøtninger
Uden midterstang

Bevægelsesbegrænser

Placer støtterne i den
rigtige afstand.

Kontroller diagonalerne, og at systemet er i vater.
Tjek diagonalerne og juster dem om
nødvendigt, så de er ens.

L1

Justeringen skal foretages meget præcist. Forskellen mellem de to diagonaler
må ikke være større end 5 mm!

L2

V2

Kontroller afstandene mellem styreskinnerne. Afstanden skal være identisk.

V1

V1 = V2 !
L1 = L2 !

www.sunshade-experts.com
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En større afvigelse kan føre til produktskade. Denne skade er ikke dækket af
garantien. Større afvigelser kan føre til
ulykker!
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Montering af begrænsere
Justerbar støtte
1. Sæt støtterne op

3. Tilslut kablerne
fra understøtningerne til kablerne i
styreskinnen.

300

2. Monter begrænserne
og spænd skruerne

Montering af begrænsere
Fast support

Blokade

Placer begrænserne, så
det blokerer hængslet

Samling af endestoppere i styreskinnen og opspænding af stoffet

1. Før du strækker stoffet sæt endestykkerne
ind i styreskinnen.
2. Fastgør endehætterne ved at spænde
skruerne.
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Grundlæggende bemærkninger om montering og installation
•

Montering og installation skal udføres af uddannede montører.

•

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Monterings- og monteringsvejledningen
skal følges nøje, trin for trin, for at sikre korrekt installation af pergolaen.
Opbevar plastikposer eller andre monteringsdele uden for børns rækkevidde.

•

Ændre ikke designet eller konfigurationen af systemet, og modificer ikke installationsmetoden uden at konsultere producenten eller en autoriseret fagperson.

5
Grundlæggende forholdsregler for sikker håndtering af pergolaen
Pergolaen skal rulles ind:

•

I tilfælde af at driften er særlig vanskelig og i mangel af sikkerhedsforanstaltninger,
stands brugen af pergolaen indtil forholdene bliver bedre.

•

I forbindelse med åbning og lukning skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindring,
der kan komme i vejen. Tving ALDRIG pergolaen! Hvis pergolaen slet ikke bevæger sig,
når du prøver at betjene den, skal du tilkalde en professionel installatør.

•

Ved motoriserede pergolaer skal man huske på, at motoren er udstyret med en termisk
sikkerhedsanordning for at undgå overophedning og nedbrud.

•

Udsæt ikke installationen for yderligere belastninger eller belastninger, der ikke er dækket af producentens retningslinjer.

•

Undersøg installationen, hvis den har været udsat for ugunstige vejrforhold. Undlad at
bruge den, hvis der er behov for reparationer. I sådanne tilfælde bør en professionel
installatør tilkaldes.

•

Hold installationen ren og i god stand. Et årligt vedligeholdelsestjek af en autoriseret
professionel installatør anbefales.

•

Pergolaen skal altid tilsluttes af en autoriseret el-installatør i henhold til national
lovgivning og sikkerhedsklasse.

•

Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på produkter, der er
monteret i kystnære områder (radius af 10 km)

•

Alle billeder og illustrationer i manualen er vejledende.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. Systemet har kraftige fjedre indeni. Ved dårlig montering kan disse medføre, at pergolaen åbner hårdt. Hvis der observeres uregelmæssigheder
under åbning og/eller lukning, skal der tilkaldes en professionel installatør. Lad ikke børn
lege med pergolaen, da det kan medføre mulige skader.
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