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Vindmodstandsevneklasse 0 Vindmodstandsevneklasse 1 Vindmodstandsevneklasse 2 Vindmodstandsevneklasse 3 

    
Vindmodstandsevneklasse 0 
angiver enten arbejde, der 
ikke er påkrævet eller som 
ikke er udført eller et 
produkt, som ikke opfylder 
kravene i klasse 1.  

Markisen kan forblive udrullet til 
vindstyrke 4. 

Markisen kan forblive udrullet til 
vindstyrke 5. 

Ved vindstyrke 6 skal markisen 
rulles ind. 

 Beaufort-skala:  
moderat brise, moderat vind 
Vinden får grene og tynde kviste 
til at bevæge sig og løfter støv og 
løst papir. 

Beaufort-skala:  
frisk brise, frisk vind 
Små løvtræer begynder at svaje. 
Der dannes skumtopper på 
havet. 

Beaufort-skala:  
stærk vind 
Store kviste svajer, det er 
meget svært at holde fat i 
paraplyerne, 
Telegrafledningerne fløjter i 
vinden.  

Markisen må ikke anvendes i 
blæsevejr. 

Hastighed 20-27 km/t = 5,5-7,4 
m/t 

Hastighed 28-37 km/t = 7,5-
10,4 m/t 

Hastighed 38-48 km/t = 10,5-
13,4 m/t 

Kilde: Tyske vejrtjeneste (Deutscher Wetterdienst) (DWD) – Offenbach, Vindstyrker i Beaufort-skala 
 

Bruger er blevet oplyst om betjening af markisen på behørig vis  ja  nej 
Bruger fik følgende dokumenter:  

 • instruktionsbog  ja  nej 
 • Montage- og justeringsvejledninger  ja  nej 
  fra motor-, omskifter og styringsfabrikanter, hvis tilgængelige: 

Markisen må kun anvendes under følgende betingelser 

Vind::  X tilladt for Vindmodstandsevneklasse  = Vindstyrke   

 tilladt hvis markisen er kørt helt ud  
Regn:  

 ikke tilladt ved hældningsvinkel under 25% = 14°, målt vandret 
Frostfare og sne: X ikke tilladt 

 
 
Dato:    Montørs underskrift:      
 
 

 Brugers underskrift*:      

Den europæiske norm DIN EN 13561 fastlægger konstruktions- og monteringskrav 
for markiser. Konstruktionen af denne markilux markise opfylder de specificerede 
europæiske overensstemmelseskrav i Vindmodstandsevneklassen 2. 
Vindmodstandsevneklassen specificerer ved hvilken vindhastighed en markise må 
anvendes. Hvis markisen anvendes ved større vindhastighed end tilladt og ved regn 
og sne, kan det forårsage alvorlige skader, idet markisen kan blive ødelagt eller 
falde ned. Hvilken Vindmodstandsevneklasse montagen opnår, afhænger også af 
metode og antal af monteringsmidler samt montageoverfladen. 
 
Markisen må kun anvendes i den vindmodstandsevneklasse, som 
montørvirksomheden har angivet.  Dette kan afvige fra det, der er angivet øverst i 
det specificerede europæiske overensstemmelseskrav i vindmodstandsevneklassen. 
Efter at have gjort sig bekendt med de lokale forhold og fuldført montagen 
meddeler montørvirksomheden brugeren, om den monterede tilstand opfylder den 
vindmodstandsevneklasse, som markilux har angivet og  den faktiske opnåede 
vindmodstandsevneklasse dokumenteres. 
Automatiske styringer angives i den tilsvarende vindmodstandsevneklasse. 

*  behold en kopi af Videregivelsesprotokol ved underskrift 
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Inhold: 

  1.   Hvem må montere markilux markiser? 
  2.   Før man begynder montagen, skal man kontrollere,... 
  3.   Læsning og videregivelse af vejledning 
  4.   Arbejde i store højder 
  5.   Vindmodstandsevneklasse 
  6.   Delmonterede markiser 
  7.   Knækarmsmarkiser med servodrev til håndsving 
  8.   Ukontrolleret betjening 
  9.   Vedtaget anvendelse 
10.   Klemme- og - skæreområder

1.    Hvem må montere markilux markiser? 

markilux monteringsvejledningen er for en kvalificeret montør med erfaring i følgende områder: 
• arbejds- og driftssikkerhed samt skadesforebyggende forskrifter 
• anvendelse af stiger og stilladser 
• håndtering og transportering af lange, tunge byggeelementer 
• anvendelse af værktøj og maskiner 
• tilførsel af monteringsmidler 
• vurdering af strukturtilstand  
• ibrugtagning og brug af produkter 
Hvis en af disse kvalifikationer mangler, skal opgaven overdrages til en montørvirksomhed. 
 

 Elektroarbejde: Elinstallationer skal foretages af en elfaglært i henhold til VDE 0100. Installeringsvejledningerne, 
som er vedlagt de medleverede elapparater, skal følges. 
 
Det anbefales, at monteringen foretages af to, og ved større markiser tre personer. 

2.    Før man begynder montagen, skal man kontrollere,... 

• ... om det leverede er af samme slags og mængde som det bestilte, 
• ...om de oplysninger, man gav ved bestillingen vedr. monteringsoverfladen, svarer til den eksisterende 

monteringsoverflade (kun for knækarmsmarkiser). 
Hvis der er afvigelser, som kan have indflydelse på sikkerheden, må montagen ikke foretages. 

3.    Læsning og videregivelse af vejledning 

  

Sikkerheds- og monteringsvejledninger samt 
instruktionsbogen skal læses og overholdes.  
 
Man skal give brugeren markilux-
instruktionsbogen samt motor-, kontakt- og 
styringsfabrikantens justeringsvejledninger 
med en skriftlig bekræftelse og 
montagevindklasse. (se  
Videregivelsesprotokol). Man skal 
omhyggeligt forklare markisens sikkerheds- 
og brugervejledning. Ignorering og brugerfejl 
kan forårsage skader på markisen og føre til 
ulykker.   
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4.   Arbejde i store højder 

 

 

 
 

Hvis markiseenheden skal løftes op til et højere 
område vha. et reb, skal markisen 
• tages ud af emballagen 
• forbindes med et hejsetov, så den ikke slipper ud 
• hejses ligeligt fordelt i vandret stilling  
Det samme gælder ved afmontering af markisen. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ved arbejde i store højder er der risiko for fald 
Der skal anvendes egnede stiger og 
sikkerhedsforanstaltninger mod fald. 

 

5.   Vindmodstandsevneklasse 

 
markilux 

Schmitz-Werke GmbH & Co. KG 
Hansestraße 87 

D-48282 Emsdetten 
 

DIN EN 13561  
Markiser til udendørsbrug 

 
Vindmodstandsevneklasse 2 

markilux Markiser med knækarm, 
markilux 710/810, 720/820, 725/825, 750/850, 730/830, 

791/891, 740/840, 745/845, 893, 8500,  
869 (størrelsesafhængig) 

 
Vindmodstandsevneklasse 3 

markilux 760/860,780/880 und 8000, 869 (størrelsesafhængig) 
 

Markisen opfylder de specificerede europæiske 
overensstemmelseskrav i vindmodstandsevneklassen 
(se Videregivelsesprotokol). I monteret tilstand 
opfyldes disse krav kun hvis 
 
• markisen er monteret med samme slags/antal 

konsoller, som fabrikanten har anbefalet 
• Montagefabrikantens vejledninger vedr. 

anvendelse af dyvler blev overholdt ved 
monteringen. 

Knækarmsmarkiser: 
• Markisen blev monteret iflg. fabrikantens 

betingelser for dyvel-forlængerstyrke. 

 

6.   Delmonterede markiser 

 

 På fabriksdelmonterede markiser – fx. tilkoblede 
knækarmsmarkiser uden dug – er fjederbelastede dele 
(se illustrationseksempel af knækarmsmarkise) sikret 
mod utilsigtet åbning. Disse sikkerhedsforanstaltninger 
må kun fjernes når enheden er fuldt installeret. 
De markerede, fjederbelastede markisedele er en stor 
kvæstelsesrisiko! 
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7.   Knækarmsmarkiser med servodrev til håndsving 

 

 Knækarmsmarkisers servodrev (markeret med 
klæbemærkat) må ikke afmonteres, idet det er under 
høj spænding!  
Hvis markisedug eller drev skal skiftes, skal man 
først anmode om vejledningen 
"Hvad gør man når...servodrevet skal afmonteres?“ 

8.   Ukontrolleret betjening 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Hvis der foretages arbejde i markisens 
fareområde (se illustrationseksempel af 
knækarmsmarkise), skal den automatiske styring 
slukkes. Der er klemme- og faldrisiko. 
Man skal desuden være sikker på, at enheden ikke 
utilsigtet kan betjenes manuelt. Strømtilførslen skal 
udkobles, fx skal sikringer eller stikkoblingen til 
motoren slås fra. Ved manuel betjening skal 
håndsvinget tages af og opbevares på et sikkert sted. 

 
Hvis markiser skal anvendes til flere formål, skal 
installeringen af en omstillelig låsemekanisme 
(kontrolleret strømafbrydelse udefra) have høj 
prioritet, så det er  umuligt at køre markisen ud og 
ind. 

 

9.   Vedtaget anvendelse 

  
 

 

 

Markiser må kun anvendes til det formål, som er 
specificeret i instruktionsbogen.  Ændringer, fx til- eller 
ombygning, som fabrikanten ikke har påtænkt, må kun 
foretages med fabrikantens skriftlige godkendelse.  
 
Ekstra belastning af markisen med påsatte genstande 
eller bardunering kan forårsage, at markisen 
beskadiges eller falder ned og er derfor ikke tilladt. 
 
Markisen må ikke udsættes for høje temperaturer, 
stærke vibrationer, fx rystelser, eller stærke mekaniske 
belastninger. 
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Snedannelse bag markisen kan undgås ved at anbringe 
en snestopper (snefangsgitter e.l.) 

10.  Klemme- og - skæreområder 

 
 

 
 

  

 

 Afhængig af markisetypen er der 
områder, hvor man kan komme i klemme eller 
skære sig, fx mellem stang og kassette og 
mellem bevægelige dele. Klædningsstykker og 
dele af kroppen kan gribes af enheden og 
suges ind! (Se illustrationseksempel af 
knækarmsmarkise.) 
Hvis en markise monteres under 2,5 meters 
højde, og der er tilgængelig vejtrafik, må 
markisen kun betjenes med en trykknap, hvor 
man kan holde øje med bevægelige dele. I 
dette tilfælde er elstyringer, radiodrev med 
holdekontakter, holdekontakt ikke tilladt. 
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Kassettemarkise med knækarm 
markilux 6000 
 

Monteringsvejledning 

 
1 
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1.   Montering af støttebeslag 
1.1 Monteringshøjde 

 
BS-vægbeslag 
5 – 35° 
D = 28 mm 

 
BS-vægbeslag  
36 – 70° 
D = 16 mm 

 
BS-tagbeslag 
5 – 35° 
C = 30 mm 

 
BS-tagbeslag 
36 – 70° 
C = 30 mm 

 
BS-spærbeslag 5 – 35° 
E = 153 mm 

 
BS-spærbeslag 5 – 35° 
E = 270 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

H = Udfald 
Y = Vandret overdækning 
X = Mål iflg. tabel 2  
K = Hovedhøjde = G – X 
G = Monteringshøjde 
W = Hældningsvinkel 

Tabel for anbringelseshøjde ved hældning mellem 
5° til 35°  

       Udfald i cm 

Hældning W 
150 200 250 300 350 400 

W = 5° X 26 28 30 32 34 36 

 Y 148 198 248 298 348 398 

W = 10° X 36 43 50 57 74 81 

 Y 146 196 246 296 346 396 

W = 15° X 47 59 70 81 92 103 

 
Y 144 193 242 291 340 389 

W = 20° X 58 74 90 106 122 138 

 Y 141 189 237 285 333 381 

W = 25° X 70 89 108 127 146 165 

 Y 138 184 230 276 316 362 

W = 30° X 80 103 126 149 180 205 

 Y 132 176 220 264 308 352 

W = 35° X 89 116 143 170 197 224 

 Y 126 168 210 252 294 336 
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1.2 Montage på væg 
2 Knækarme 

 
A   = Armposition 
HT  = Beslaget 
M   = Markisebredde 
MB  = Montageområde ved midterbeslag (størrelsesafhængig 3 beslag) 
     Målt i cm 
3 Knækarme 

 
 
A og B  = Armposition 
HT  = Beslaget 
M   = Markisebredde 
MB  = Montageområde med 4. beslag 
     Målt i cm 

 
Afstanden til et eventuelt tag skal være mindst 30 
mm! 
 
     Målt i mm 

1.2.1 Fastslå monteringshøjden. Stedet for 
beslaget markeres iflg. prædefinerede mærkater 
(røde prikker) bag på kassetten (A = armposition) 
og på montageoverfladen (væg). 
1.2.2 Monteringsmidler og -metoder afhænger af 
overfladen (monteringsmetode A – B). 
Monteringsoverfladen skal angives ved bestilling af 
markise. Monteringsmidler medleveres ikke, fordi 
forskellige overflader (fx beton, sandet kalksten, 
gasbeton, osv.) kræver forskellige 
monteringsmaterialer. 

 Afhængig af overflade tilbyder 
beslagfabrikanterne (fx. Fischer, Hilti, Upat, osv.) 
forskellige monteringssystemer. De respektive 
uddrag i vores salgsdokumenter skal tages i 
betragtning. Hvis monteringskravene overholdes, 
får brugeren bevis på, at monteringen er 
Vindbestandighedsklasse 2 ifølge DIN EN 13561. 
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Monteringsmetode A 

Afstanden til et eventuelt tag skal være mindst 30 
mm! 
 
     Målt i mm 
Monteringsmetode B 

 
     Målt i mm 

1.2.3 Hullerne til udboring afmærkes, og afhængig 
af overflade monteres støttebeslaget med passende 
montageplader. Støttebeslaget justeres vandret! 

 På ujævne facader skal afstandene kontrolleres 
med en snor og eventuelt rettes. Beslag skal flugte 
med hinanden! 

 

1.3 Montage på tag 
 

1.3.1 Fastslå monteringshøjden.  
Stedet for beslaget markeres iflg. prædefinerede 
mærkater (røde prikker) bag på kassetten (se også 
punkt 1.2.1 Montage på væg). 

 

1.3.2 Obs.! Afstanden til en eventuel væg skal 
være mindst 65 mm! 

 1.3.3 Det forudsættes, at er monteringen 
foretages på en betonoverflade (B 25). 
Monteringsmidler medleveres ikke. Fabrikanter af 
beslag tilbyder forskellige monteringssystemer (fx. 
Fischer, Hilti, Upat, osv.). 
De respektive uddrag i vores salgsdokumenter skal 
tages i betragtning. Hvis monteringskravene 
overholdes, får brugeren bevis på, at monteringen 
er Vindbestandighedsklasse 2 i henhold til DIN EN 
13561 
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     Målt i mm 

. 

1.3.4 Hullerne til udboring afmærkes, og afhængig 
af overflade, monteres støttebeslaget med 
passende montageplader. Støttebeslaget justeres 
vandret! 

 

1.4 Montage på spær 

 
     Målt i mm 

 
     Målt i mm 

 

 
1.4.1 Fastslå monteringshøjden.  
Stedet for beslaget markeres iflg. prædefinerede 
mærkater (røde prikker) bag på kassetten (se også 
punkt 1.2.1 Montage på væg). 
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1.4.2 Spærbeslaget fastgøres  med et søm. 
Beslaget justeres vandret med et vaterpas, og et 
andet søm isættes. 

 

1.4.3 Spærret gennembores ved skruehullerne. 
Beslaget sammenskrues med passende 
monteringsmidler. Spærbeslaget justeres vandret! 

 

2.   Ophængning af markise (fx montage på væg) 

 

2.1 Markisen, der skal pege lidt skråt opad, 
lægges på vægbeslaget. 

2.2 Lad huset gribe ind i bageste rille og 
spændeplade. 

 

2.3 De to udvendige cylinderskruer fastskrues på 
spændepladen (SW8). 
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3.   Markise med motordrift 

 

3.1 Den elektriske motor- og/eller 
styringstilslutning skal foretages ifølge motor- og 
styringsfabrikantens forskrifter. Forandringer, især 
motor, styring og tilslutningsledninger, kræver 
skriftlig godkendelse. 
Installations- og justeringsvejledninger findes på 
motorens strømtilførselskabel.  Vejledninger til 
andre elektriske komponenter befinder sig i den 
dertilhørende emballage. 
 
Den indbyggede motor har en mekanisk 
stopstilling i faldretningen. Stopstillingen er 
fabriksindstillet. Hvis stillingerne skal ændres eller 
rettes, skal man rette sig efter motorvejledningen 
(ved radio: håndsender, uden radio: 
reguleringskabel) 

Drejeretning ved indkøring 

 

OBS.: Opvikling af dugen nedefra på rullesvøbet 
kan forårsage beskadigelse på markisen ved 
indkøring. Hvis stopstillingerne ændres, er det 
yderst vigtigt, at man er opmærksom på 
drejeretningen. 

 

3.2 Hirschmann-stikket kan efter ønske anbringes 
bag sidekappen. (Ikke muligt ved Variante Studio!)  
Sidekappen fjernes indefra (på kanten er der fire 
små snaplukninger, som griber fat bag sidekappen 
på den udvendige side). Pladeskruer med 
krydsgevind til fastgørelse af sidekappen skrues 
ud. Hirschmann-stikket lægges i sidekappen og om 
nødvendigt forkortes kablet.  
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3.3 Motortilslutningsdata 

med radio (433 MHz): 
U = 230 V ~ / 240 W, 50 Hz, I = 1,00 A 

markilux 6000 motordrift: 2 knækarme        
uden radio: 
U = 230 V ~ / 240 W, 50 Hz, I = 1,10 A 

med radio (433 MHz): 
U = 230 V ~ / 290 W, 50 Hz, I = 1,25 A 

markilux 6000 motordrift: 3 - 4 knækarme  
uden radio: 
U = 230 V ~ / 350 W, 50 Hz, I = 1,50 A 

 

4.   Indstilling af hældningsvinkel  

 

4.1 Beslagets sidespændeskruer (SW 19) løsnes på 
den udkørende markise. 

 

4.2 Armen løftes og justeres. Hældningen indstilles 
ved at dreje forreste cylinderskrue (SW 8). 

 

4.3 Spændeskruerne (SW 19) strammes atter på 
beslaget. 

 

5.   Armstilling ved indkørende markise 

 

5.1 Hvis en arm sidder for højt eller for lavt ved 
indkørende markise, og frontprofilen derfor ikke 
lukker rigtigt, skal armstillingen rettes. 

 

5.2 Cylinderskrue SW 10 (2) og SW 4 (1) løsnes på 
indersiden af beslaget. 
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5,3 Armen løftes og justeres. Armen bringes 
vandret ved at dreje forreste cylinderskrue (SW 4). 

 

5.4 Cylinderskruer SW 4 (1) og SW 10 (2) 
fastsættes på  indersiden af beslaget. 

 

6.   Kapper til beslag 
6.1 Kappe ved montage på væg 

 

6.1.1 Hvis markisehældningsvinklen er mere end 
ca. 15°, er det nødvendigt at tilskære vægbeslagets 
plastikkapper med en sikkerhedskniv på de tynde 
mellemstykker, afhængig af 
hældningsindstillingen. 
Kappen påskrues. 

 

 

6.1.2 Vægbeslagskappen påskrues med 
cylinderskrue (SW 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Kappe ved montage på tag 
 
 

 

6.2.1 Tagbeslagets inderste sideafdækning drejes 
90° rundt om markisehuset. 



 
 

 
9 

 

 

 

 

6.2.2 Yderste og inderste støttebeslag 
sammensættes. 

                           

6.2.3. Tagbeslagskappen (SW 5) skrues fast til 
konsollen med en cylinderskrue. 

 

7.   Markiser med Rolltex-leje (afhængig af størrelse) 

 

Trods fabriksindstillingen kan det være nødvendigt 
at foretage justeringer på stedet. Rolltex-lejet har 
to indstillingsmuligheder, så dugen kan rulle 
optimalt. 
 
1. Største transportbåndspænding på et lille 
markisudfald. Ved at dreje begge gevindtapper (1) 
SW 3 lige meget til højre, spændes 
transportbåndet, og ved at dreje lige meget til 
venstre løsnes det. 
 
2. Ved større markisebredder anbefales det, at 
indstille transportbåndet løsere. 
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8.   Markise med belysning (to lamper pr. enhed) 
8.1 Oversigt 

 

1 Belysningsprofil 
2 Kappe 
3 Beslag 
4 Lysrør, akrylglas  satineret uden farve 
5 Lysstoflampe 
 Osram FQ 39 W / 827 
6 Profil 
7 Starterhus 
 

 Elektroarbejde: Elinstallationer skal foretages af en elfaglært i henhold til VDE 0100.  

 

8.2 Belysning med lysdæmper 

 

8.2.1 Ledningen til lysnetforbindelsen er markeret 
med denne klæbemærkat. 
Det er meget vigtigt, at diagrammet følges, idet 
man kan risikere at apparatet ødelægges, hvis det 
er forkert tilsluttet. 
 

Lederfarve Forbindelsespunkt 
(1)  grå Styrespænding, lysdæmper 10V (+) 
(2)  sort Styrespænding, lysdæmper 10V (-) 
(3)  brun 230V~ Strømforsyning, fase 
(4)  blå 230V~ Strømforsyning, nulleder 
(5)  grøn/gul 230V~ Strømforsyning, 

beskyttelsesleder 

8.2.2   5 godkendte skrueklemmer, eller klemmer 
uden skruer, med en spænding på mindst 230 V er 
påkrævet  til forbindelse af indførings – og 
styringskabel. 

 Pas på, livsfare: Det er forbudt at bruge 
elektricitet uden beskyttelseslederforbindelse! Ved 
betjening af beskyttelseslederen (5) skal man passe 
på, at grøn/gul ikke afbrydes af netledningen i/ved 
produktet. 
 
Det er meget vigtigt, at alle elektriske forbindelser og 
forbindelsesledninger kontrolleres efter tilkoblingen 
og før første prøveløb! 
 

8.2.3  
Tekniske lampedata: 
Strømforsyning:   230 VAC  
    50 Hz (10/16A) 
Maks. effekt:    39W 
Belysningslegeme:  OSRAM FQ39W/827 
Beskyttelsestype:   IP54 
Forbindelseskabeltværsnit  min. 1,0 mm² 
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8.3 Belysning med tænd/sluk kontakt  

 
     6)=Ikke lagt!! 

8.3.1 Ledningen til lysnetforbindelsen er markeret 
med denne klæbemærkat. 
Det er meget vigtigt, at diagrammet følges, idet 
man kan risikere at apparatet ødelægges, hvis det 
er forkert tilsluttet. 
 

Lederfarve Forbindelsespunkt 
(1)  grå Ikke lagt! 
(2)  sort Ikke lagt! 
(3)  brun 230 V~ Strømforsyning, fase 
(4)  blå 230 V~ Strømforsyning, nulleder 
(5)  grøn/gul 230 V~ Strømforsyning, 

beskyttelsesledet 

8.3.2   5 godkendte skrueklemmer, eller klemmer 
uden skruer, med en spænding på mindst 230 V er 
påkrævet  til forbindelse af indførings – og 
styringskabel. 

 Pas på, livsfare: Det er forbudt at bruge 
elektricitet uden beskyttelseslederforbindelse! Ved 
betjening af beskyttelseslederen (5) skal man passe 
på, at grøn/gul ikke afbrydes af netledningen i/ved 
produktet. 
Det er meget vigtigt, at alle elektriske forbindelser og 
forbindelsesledninger kontrolleres efter tilkoblingen 
og før første prøveløb! 

8.3.3  
 
Tekniske lampedata: 
Strømforsyning:   230 VAC 50 Hz 
(10/16A) 
Maks. effekt:    39 W  
Belysningslegeme:  OSRAM FQ39W/827 
Beskyttelsestype:   IP 54 
Forbindelseskabeltværsnit:  min. 1,0 mm² 

 

9.   Markise med skyggeplus og motordrev 

med radio (433 MHz): 
U = 230 V ~ / 100 W, 50 Hz, I = 0,80 A 

Den elektriske motortilslutning til Skyggeplus skal 
foretages ifølge motor- og styringsfabrikantens 
forskrifter. Forandringer, især motor, styring og 
tilslutningsledninger, kræver skriftlig godkendelse. 
Motorens installations- og justeringsvejledninger er 
vedlagt monteringsvejledningen. 
 
Den indbyggede motor har mekaniske stopstillinger.  
Stopstillingen er fabriksindstillet. Hvis stillingerne 
skal ændres eller rettes, skal man rette sig efter 
motorvejledningen (ved radio: håndsender). 

uden radio: 
U = 230 V ~ / 80 W, 50 Hz, I = 0,40 A 

  
 




