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okenní markýza Sunrol

Použité symboly:
Tento symbol upozorňuje na nebezpečí!

Tento symbol označuje důležitá upozornění.

Bezpečnostní upozornění:
Při každé manipulaci s markýzou SUNROL, ať již se jedná 
o obsluhu nebo čistění, pamatujte na skutečnost, že 
pružina je pod stálým tahem. Během pohybu markýzy 
směrem dolů či nahoru držte pevně ovládací element, do-
kud není spodní profil bezpečně aretován v háčcích nebo 
v horní poloze. Během pohybu nesmí dojít k vyklouznutí 
ovládacího elementu z prstů,  markýza by se v takovém 
případě začala rychle a nekontrolovatelně navíjet smě-
rem vzhůru a mohlo by dojít k poškození tkaniny nebo 
mechanismu. 

V oblasti chodu markýzy (zasunutí a vysunutí) se nesmí 
nalézat žádné předměty! Nesahejte při vysouvání a za-
souvání markýzy do pohyblivých součástí. Markýza musí 
být zasunuta při: 
• síle větru nad 10 m/s (odpovídá technické třídě 2) 
• sněžení a námraze 
• nepřítomnosti
• bouřce (silné nárazy větru, silný déšť), jinak mohou 
vzniknout značné škody.

Výrobce nenese odpovědnost za jakoukoli škodu na zdraví 
či majetku, ke kterým by mohlo dojít následkem nesprávné 
manipulace.

Markýza jako taková splňuje požadavky technické třídy 2 
odolnosti proti větru (norma EN 13561+A1:2009). Které 
třídy odolnosti proti větru bylo po montáži dosaženo, závisí 
rozhodujicím způsobem na druhu a počtu upevňovacích 
prvků, stejně jako na upevňovacím podkladu.

Pokud byla markýza zatažena s mokrou látkou, musí být 
co nejdříve znovu vysunuta, aby se důkladně vysušila. 

Kontrolujte markýzu v pravidelných intervalech, zda nevy-
kazuje známky opotřebení.

V případě zjištění závady vyřaďte markýzu z provozu a 
dále ji nepoužívejte. O poruše je nutné informovat Vašeho 
dodavatele.

Jakýkoliv zásah do výrobku, jakož i demontáž a montáž, je 
nepřípustný z hlediska bezpečnosti a funkčnosti výrobku.

Dodatečné zatížení markýzy zavěšenými (nebo jinak 
umístěnými) předměty může vést k poškození, nebo zříce-
ní markýzy a není proto přípustné.

Před zahájením používání markýzy se seznamte s tímto 
návodem na obsluhu a údržbu. Návod následně pečlivě 
uschovejte, abyste se k němu v budoucnu mohli kdykoliv 
vrátit.

Možnosti použití:
Okenní markýzy slouží jako ochrana před sluncem. 

Manuální ovládání 
Markýza SUNROL se ovládá manuálně, pomocí 
madla. V případě, že je systém umístěn výše, látka se 
stahuje pomocí provázku.

Přístup k markýze
Markýza SUNROL je exteriérové zastínění, je tedy 
umístěna na okenním rámu z venkovní strany. Před 
jakoukoliv manipulací s markýzou je proto nutné 
otevřít okenní křídlo. (Poznámka : Toto neplatí, pokud 
je markýza ovládaná z venkovní strany, např. z terasy 
či balkónu.  V takovém případě je samozřejmě možné 
ovládat markýzu zvenčí bez nutnosti otevření křídla). 

Ovládání markýzy
Každá markýza SUNROL je standardně opatřena 
výřezem v látce, který umožňuje zaklesnutí prstů za 
spodní profil.  Vždy se ujistěte, že ovládací element 
držíte pevně a bezpečně, bez rizika vyklouznutí
z prstů. Pokud je markýza umístěna v takové výš-
ce, kdy nelze pohodlně rukou dosáhnout na spodní 
profil, je spodní profil doplněn ovládacím provázkem.  
Uchopte provázek a stáhněte markýzu do takové 
polohy, kdy již druhou rukou pohodlně dosáhnete na 
spodní profil.

Stažení do požadované polohy
Tahem ruky za spodní profil stáhněte markýzu do 
požadované polohy. Dbejte na to, aby tah byl plynulý 
a rovnoměrný, a to pouze ve směru dolů, bez výkyvů 
do stran.

Aretace pomocí háčků
Spodní profil je vyroben tak, že na obou stranách 
přesahuje šířku látky. Tyto přečnívající části spodního 
profilu vsaďte do háčků, které byly při montáži nain-
stalovány po stranách markýzy z vnější strany rámu. 
Háčky jsou otevřené směrem dolů, síla pružiny napne 
látku a bezpečně aretuje spodní profil v háčcích. Než 
uvolníte úchop markýzy, přesvědčte se, že spodní 
profil je správně vsazen do obou háčků.

Vytažení markýzy vzhůru
Stáhněte markýzu o několik cm dolů, až se spodní 
profil uvolní z fixačních háčků. Neuvolňujte úchop 
markýzy, nadále přidržujte spodní profil či provázek. 
Síla pružiny poté začne navíjet látku na hřídel směrem 
vzhůru. Kontrolujte tento pohyb, dokud se potah zcela 
nenavine do boxu. Pokud chcete spodní profil zafixo-
vat do horních párů háčků (pokud byly namontovány), 
přesvědčte se zda spodní profil správně dosedl do 
obou háčků, než pustíte spodní profil.

Údržba konstrukce
V případě potřeby (pískání, vrzání) doporučujeme na-
mazat kluznou část uložení hřídele mazivem na kluzné 
kovové části. Ta je na levé straně (určeno z čelního 
pohledu). Při mazání dbejte zvýšené opatrnosti, aby 
mazivo nepřišlo do styku s potahem markýzy.
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Čištění a péče:
Společnost Climax dodává markýzové potahy nejvyšší 
kvality, které splňují náročné požadavky zákazníka. Aby 
Vaše markýza měla dlouhou životnost, je třeba dodržovat 
následující doporučení:

Pravidelné čištění markýzy zabraňuje usazování nečistot a 
zajišťuje pěkný vzhled.

Malé fleky lze odstranit bezbarvou umělohmotnou gumou.

Skvrny od oleje a jiných mastnot lze odstranit za pomoci 
technického benzínu a měkké, dobře savé textilie (nejlépe 
bavlny).

Při znečištění volně stékající tekutinou lze použít rovněž 
měkkou, dobře savou textilii a její pomocí tekutinu z pota-
hu odstranit.

Prach a volné částečky nečistot pravidelně odstraňujte za 
použití měkkého kartáče či proudu vody (např. zahradní 
hadice – nepoužívejte proud vody pod tlakem, mohlo by 
dojít k porušení impregnace). Poté nechejte markýzu před 
zasunutím dobře vyschnout.

Je-li nutno potah celkově vyčistit, je třeba tak učinit za 
pomoci houby či měkkého kartáčku a slabého mýdlového 
roztoku (např. 2 % roztoku pracího prášku na barevné 
prádlo – čistící prostředek nesmí obsahovat bělidla ani 
chlór, jinak opět dojde k porušení impregnace). Důležité je, 
poté znovu důkladně potah opláchnout, zbavit jej zbytků 
mýdlového roztoku a markýzu nechat před zasunutím 
dobře vyschnout.

V případě, že markýzu nenecháte před zasunutím dobře 
vyschnout, je riziko napadení markýzové látky plísní a 
následného znehodnocení impregnace a vzniku neodstra-
nitelných tmavých fleků poměrně vysoké.

Po každém čištění obnovte impregnaci látky běžným spre-
jem na impregnaci stanů. Impregnaci aplikujte na suchý 
potah (netýká se markýz s potahem Polyscreen a Soltis).

Nepoužívejte silně alkalické čisticí prostředky jako dra-
selný louh, sodný louh, soda, silně kyselé výrobky nebo 
agresivně působící abrazivní látky.

Kovové části Vaší markýzy byly opatřeny dostatečnou po-
vrchovou úpravou. Pěkný vzhled zajistí pravidelné otírání 
měkkým, vlněným hadrem. Silné znečištění na lakovaných 
částech může být odstraněno běžnými čisticími prostředky 
na lakované povrchy osobních aut.


