
VÝSUVNÉ MARKÝZY 
 

NÁVOD K OBSLUZE  
 
Konstrukce markýzy je vyrobena z hliníkových slitin a ocele, je bezúdržbová. 
Potah markýzy je vyroben ze speciální 100 % akrylátové látky určené přímo pro výrobu markýzy. 
Látka je velice hustě tkaná, aby se nečistoty nedostávaly dovnitř látky, je stálobarevná, odolná 
proti plísním a impregnovaná proti vodě. 
 
1. Ovládání ruční  
Markýza  na ruční pohon  je ovládána  pomocí  převodovky umístěné na konci 
válce, na levé nebo pravé straně. Převodovka je zakončena okem do kterého 
stačí nasadit přenosná klika. Otáčením kliky můžeme markýzu libovolné vysouvat. V jakékoliv 
poloze lze markýzu zastavit nebo můžete markýzu  vysunout do krajní polohy. Krajní poloha  
vysunutí je poloha, kdy ramena jsou vysunuta na maximum. V této poloze muže být však látka 
mírně prověšena, a proto je nutné přiměřené vypnout látku tím, že klikou otočíme přibližně 
jednou až dvakrát nazpět. Dbejte na to, aby se látka navíjela na trubku vždy vrchem!  
  
2. Ovládání elektrické 
Markýza na elektrický pohon se ovládá:  
a) spínačem. Při zapnutí markýzy vpřed (resp. vzad) se markýza v krajní poloze sama vypne díky 
koncovému vypínači. Markýzu můžete zastavit v jakékoli mezipoloze.  
b) automatickým řízením, např. slunce/vítr, dálka /vítr apod. 
V tomto případě se řiďte příslušným návodem.  
- Při častém používání, v případě, že by  se motor přehrál, tepelná pojistka zabudovaná přímo v 
motoru motor  vypne  a  po  vychladnutí ( asi po 10 minutách) motor začne opět pracovat. 
- Při větru nebo dešti je zakázáno markýzu vysouvat, pokud je markýza vysunutá je nutné ji co 
nejdříve zasunout.. V případě zmoknutí markýzy je nutné markýzu po dešti vysunout a nechat 
vyschnout. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Při vytažení za větru případné deště je možné, že se závěsy ramen ohnou nebo poškodí.  
V takovém případě se na tuto opravu záruka nevztahuje. Ani v případě, že je nainstalována 
automatika s funkcí proti větru (je totiž možné, že vítr přijde před bouřkou velmi silný a nárazový 
a markýza se nestačí zasunout).  
Markýza je určena k montáži výhradně na budovy, nikoliv na jiná zařízení. 
 
Instrukce pro mytí: 
Použijte běžný mýdlový saponát s vodou při teplotě do 400C. 
V žádném případě se nesmí použít rozpouštědel. 
 
V případě poruchy nebo nutnosti servisu kontaktujte výrobce: 
 
Univers Tech s.r.o. ICO:27106985   DIC: CZ27106985 
Americká 2772,   Kladno,  Tel/fax: 312  663 234 


