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Uwagi wst�pne od firmy HELLA 
MARKIZA PRZEGUBOWA COMPACT 
 
Przy zakupie tego produktu firmy HELLA zdecydowali�cie si� Pa�stwo na zakup produktu 
wysokiej jako�ci z najnowocze�niejsz� technik�, który mimo tego jest łatwy do monta�u i w 
obsłudze. W tej instrukcji opisujemy typowy monta�, rozruch i obsług� urz�dzenia. 
 
  

� Dla autoryzowanych pracowników fachowych 

� Dla klienta ko�cowego 

 
  

Nast�puj�ce symbole wspomagaj� Pa�stwa przy monta�u i u�ytkowaniu produktu i zwra-
caj� uwag� na bezpieczne stosowanie produktu: 
 
 
  

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
powstania zagro�e� dla u�ytkownika. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
mo�liwego uszkodzenia urz�dzenia. 

 

Ten symbol oznacza wskazówki dotycz�ce u�ytkowania lub przydatne in-
formacje. 

 

Ten symbol wymaga od Pa�stwa działania. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza zagro�enie dla zdrowia lub �ycia poprzez pora�enie 
pr�dem. 

 

Ten symbol oznacza cz��ci produktu, do których znajd� Pa�stwo w tej 
instrukcji wa�ne informacje. 
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Wskazówki ogólne 
� Pytania 

Je�li podczas monta�u lub u�ytkowania maj� Pa�stwo dalsze pytania dotycz�ce tego 
produktu, to prosimy o skontaktowanie si� ze sklepem firmowym. 
 
  

� Cz��ci zamienne / naprawa 

Otrzymaj� Pa�stwo / mo�liwa jest w sklepach firmowych firmy HELLA. Wolno stosowa� 
tylko dopuszczone przed firm� HELLA cz��ci zamienne. 
 
  

� Gwarancja 

Nieprzestrzeganie podanych w tej instrukcji wskazówek i informacji, zastosowanie produk-
tu w innych celach ni� ten produkt jest przystosowany lub zastosowanie w innych ni� 
podanych warunkach prowadzi do odrzucenia uznaniach roszcze� gwarancyjnych przed 
producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszczerbki na zdrowiu lub uszko-
dzenie mienia w skutek uszkodzenia urz�dzenia. 
 
  

� Wskazówki prawne 

Elementy graficzne i teksty zostały utworzone przy zachowaniu najwi�kszej staranno�ci. 
Za ewentualne bł�dy i ich skutki nie mo�emy przej�� odpowiedzialno�ci! Zastrzegamy 
sobie zmiany techniczne produktu i tej instrukcji! Te instrukcja zawiera informacje chronio-
ne prawami autorskimi. Wszystkie prawa s� zastrze�one! Wyliczone nazwy produktów i 
marek s� nazwami zastrze�onymi. 
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Oznaczenie CE 
MARKIZA PRZEGUBOWA COMPACT odpowiada wymogom znakowania CE i w przypad-
ku prawidłowego zastosowania spełnia  podstawowe wymogi dyrektywy w sprawie ma-
szyn 89/106/EWG 
 
Zastosowane zostały zwłaszcza normy: 
  

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

A-9913 Abfaltersbach, nr 125

DIN EN 13561

Markiza przeznaczona do zastosowania na zewnątrz

Klasa odporności na działanie wiatru: klasa 2  
 
  

Oznaczenie CE jest wa�ne dla markizy w stanie dostarczenia.  
W stanie zamontowanym markiza spełnia wymogi wymienionej klasy odporno�ci na wiatr 
tylko wtedy, gdy 
  

� podczas monta�u były przestrzegane wskazówki producenta kołków. 

� markiza została zamontowana podczas zwrócenia uwagi na siły wyci�gowe kołków. 

� markiza została zamontowana w zalecony sposób i z zalecan� ilo�ci konsol. 

� urz�dzenie zostało zamontowane w polecony sposób i przy pomocy podanej liczby 
�rub. 

 
  

Przy Pa�stwa urz�dzeniu nie wolno przeprowadza� �adnych innych ni� opisane w tej 
instrukcji prace, nie wolno dokonywa� zmian, przebudów i dobudów. Ka�da zmiana, prze-
budowa i dobudowa prowadz� do utraty oznakowania CE. 
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Przepisy bezpiecze�stwa 

 

Przed monta�em i obsług� produktu nale�y dokładnie przeczyta� cał� 
instrukcj�. 
  

- Nale�y przestrzega� podanych kroków monta�owych i zwraca� uwag� na 
zalecenia i wskazówki. 

- Prosz� starannie przechowywa� t� instrukcj�. 
- Podczas pracy urz�dzenia nie wolno dotyka� cz��ci ruchomych. 
- Nale�y zwraca� uwag�, aby odzie� i ko�czyny nie zostały wci�gni�te 

przez urz�dzenie. 
- Nale�y przestrzega� przepisów BHP stowarzyszenia zawodowego ubez-

pieczania od wypadków. 
- Urz�dzenie nale�y stosowa� wył�cznie do przewidzianego zastosowania. 

Nieprawidłowe zastosowanie mo�e prowadzi� do zagro�e� dla osoby ob-
sługuj�cej i uszkodzenie urz�dzenia. Je�li roleta zostanie zastosowana do 
innych celów ni� przewidzianych, to utrac� Pa�stwo gwarancj� na ten 
produkt. 

- Przed uruchomieniem urz�dzenia urz�dzenia nale�y skontrolowa� pod 
wzgl�dem widocznych uszkodze�. Je�li urz�dzenie jest uszkodzone, to 
nie wolno go dalej u�ywa� i nale�y niezwłocznie skontaktowa� si� z auto-
ryzowanym personelem fachowym. 

- Przeł�cznik obsługi nale�y umie�ci� w pobli�u urz�dzenia, jednak nie w 
polu działania urz�dzenia. 

- Przeł�cznik obsługi nale�y zainstalowa� tak, aby osoby niepełnosprawne 
mogły go obsłu�y�. 

- Dzieciom nie wolno si� bawi� urz�dzeniem. 
- Niebezpiecze�stwo skaleczenie si� przed ci��ar urz�dzenia! 
- Nale�y podj�� kroki bezpiecze�stwa przed zgnieciem, zwłaszcza przy 

obsłudze urz�dzenia sterowaniami automatycznymi. 
- Przy nieprawidłowym u�yciu przestaje obowi�zywa� gwarancja. 

  

 

Osłona słoneczna obsługiwana nap�dem elektrycznym nie mo�e zosta� 
podniesiona przy braku napi�cia. Z tego powodu zalecamy, zwłaszcza w 
obszarach o cz�stych zakłóceniach w dostawach energii, dodatkowe zabez-
pieczenie dostawy pr�du. 

  

 

Niebezpiecze�stwo uduszenia si�! 

Folia nie mo�e dosta� si� do r�k dzieci.  Nale�y j� przechowywa� w bez-
piecznym miejscu.  Materiały opakunkowe nale�y utylizowa� zgodnie z obo-
wi�zuj�cymi przepisami. 
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Uwaga! Niebezpiecze�stwa dla zdrowia lub �ycia poprzez pora�enie 
pr�dem! 
  

- Instalacj�, pomiary, rozruch i naprawy urz�dzenia wolno dokonywa� tylko 
autoryzowanym pracownikom (według VDE 100). 

- Podczas prac przy urz�dzeniu nale�y odł�czy� główne zasilanie! Istnieje 
zagro�enie dla �ycia! Urz�dzenie nale�y zabezpieczy� przeciwko nie-
chcianemu ponownemu zał�czeniu! 

- Przewody elektryczne nale�y regularnie kontrolowa� pod wzgl�dem 
uszkodze�. Urz�dzenie nie nale�y u�ywa�, je�li zostanie stwierdzone 
uszkodzenie. 

- Nasze urz�dzenia z nap�dami elektrycznymi odpowiadaj� wymogom 
urz�dze� siłowych według VDE 100. Je�li przeprowadz� Pa�stwo nie 
uzgodnione zmiany to nie gwarantujemy za bezpiecze�stwo urz�dzenia. 

- Nale�y przestrzega� doł�czonych informacji o dostarczonych urz�dze-
niach elektrycznych. 

  

 

Nap�dy wymagaj� napi�cia AC 230V/50Hz. Przed podł�czeniem urz�dzenia 
nale�y sprawdzi� jako�� napi�cia zasilaj�cego. Inne napi�cie mo�e dopro-
wadzi� do uszkodzenia nap�du. 

  

 

Zastosowanie w zimie: 

�nieg lub lód mog� zniszczy� urz�dzenie. 
Urz�dzenie wolno tylko wtedy u�ytkowa�, gdy zostanie zagwarantowane, �e 
na materiale nie znajduje si� �nieg lub lód. 
Sterowanie automatyczne musz� w tym czasie zosta� obsługiwane 
r�cznie. 

  

 

W przypadku opadów �niegu. deszczu lub wiatru instalacje ochrony przeciw-
słonecznej nale�y zło�y� w celu unikni�cia jej uszkodzenia. 
W przypadku sterowania automatycznego nale�y nastawi� czujnik wiatru 
analogicznie do klasy odporno�ci na wiatr zamontowanej instalacji ochrony 
przeciwsłonecznej. 
 

 Klasa odporno�ci na wiatr 0 = siła wiatru <4 (w skali Beauforta), 
niewymagana lub niezmierzona wydajno�� (wg DIN 13561) lub produkt, 
który nie spełnia wymaga� klasy odporno�ci na wiatr 1. 

 Klasa odporno�ci na wiatr 1  = siła wiatru 4 (w skali Beauforta), 
umiarkowana bryza, umiarkowany wiatr, porusza gał�ziami i mniejszymi 
konarami, unosi pył i papiery. 
Pr�dko�� 20 – 27 km/h = 5,5 – 7,4 m/s 

 Klasa odporno�ci na wiatr 2 = siła wiatru 5 (w skali Beauforta), 
orze	wiaj�ca bryza, orze	wiaj�cy wiatr. Mniejsze drzewa li�ciaste zaczynaj� 
si� pochyla�, na morzu tworz� si� korony z piany. 
Pr�dko�� 28 – 37 km/h = 7,5 – 10,4 m/s 
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Je�li instalacj� markizy trzeba wci�gn�� na wi�ksz� wysoko�� za pomoc� 
lin, nale�y post�powa� nast�puj�co: 
  

- wyj�� markiz� z opakowania, 
- tak obwi�za� lin�, aby markiza nie mogła si� wy�lizgn��, 
- równomiernie unosi�, zachowuj�c poziome poło�enie. 
  

Ta sama procedura obowi�zuje w przypadku demonta�u markizy 
  

 
  

 

Podno�niki nie mog� by� mocowane do markizy ani o ni� opierane. Musi by� 
zapewniona solidna podstawa i wła�ciwe oparcie. Nale�y stosowa� tylko 
takie podno�niki, które maj� wystarczaj�c� sił� no�n�. 

 

W przypadku pracy na du�ych wysoko�ciach pojawia si� niebezpiecze�stwo 
spadni�cia. Nale�y stosowa� odpowiednie zabezpieczenia. 

  

 

Markizy mog� by� u�ytkowane wył�cznie zgodnie z celem ich zastosowania 
okre�lonym w instrukcji obsługi. Zmiany w rodzaju przebudowy lub doł�cza-
nia do nich innych elementów, nieprzewidzianych przez producenta, s� 
dozwolone tylko za jego pisemn� zgod�. 
 
Dodatkowe obci��enia markizy wywołane wskutek zawieszenia na niej in-
nych przedmiotów lub wskutek naci�gni�cia lin mog� prowadzi� do uszko-
dzenia lub spadni�cia markizy i z tego powodu s� niedopuszczalne. 
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Zastosowanie 
� Osłona przeciwsłoneczna 

� Ochrona przed ciepłem 

� Osłona przed wgl�dem 

� Ochrona przed o�lepianiem 
  

� Ochrona przeciwdeszczowa (tylko warunkowo!) 
Pochylenie markizy w stanie wysuni�tym musi wynosi� minimum 14° aby unikn�� 
tworzenia si� worków wodnych podczas deszczu. 
Tak�e w przypadku wystarczaj�cego pochylenia nie gwarantuje si� pełnej szczelno-
�ci podczas deszczu! 
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Instrukcja obsługi 
1. Nap�d korbowy 

�

�

�

�

 
Rys.1 
 
Legenda: 

� Hak korby 

� Dr��ek korby 

� Ucho 
  

 

Wetkn�� hak korby z dr��-
kiem korby do ucha. 

 Poprzez obrót dr��kiem 
korby markiza jest rozkłada-
na lub składana. 

 

Kierunek obrotu jest zawsze 
uzale�niony od nap�du. 

 

W kierunku wysuwu blokada 
mechanizmu jest ograniczo-
na przez funkcj� wolnego 
biegu. 

 W tej pozycji słycha� klikni�-
cie przy uruchamianiu d	wi-
gni ponad t� blokad�. 

 

Nie stosowa� siły, przekra-
czaj�c podczas obrotu górny 
ogranicznik. 

  
  

  

2. Nap�d elektryczny 
Poprzez przyci�ni�cie przeł�cznika, aktywacj� sterowania zdalnego lub urz�dzenia auto-
matycznego markiza jest zwijana lub rozwijana. 
Punkty kra�cowe nap�du zostały zdefiniowane przed producenta i je�li konieczna jest ich 
zmiana, to nale�y przestrzega� doł�czonej instrukcji producenta. 
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Wskazówki i informacje o piel�gnacji 
Poprzez zakup Pa�stwa markizy zdecydowali�cie si� Pa�stwo na produkt najwy�szej jako�ci.  Aby 
mogli si� Pa�stwo jak najdłu�ej cieszy� Pa�stwa osłon� przeciwsłoneczn�, prosimy o zachowanie 
nast�puj�cych wskazówek: 
Wskazówki dla materiału markizy z włókien akrylowych. 
Włókna akrylowe, które zostały przetworzone dla Pa�stwa markizy, s� najbardziej warto�ciowymi 
materiałami dla materiałów markiz.  Poniewa� s� one szczególnie powlekane, wykazuj� one najwy�-
sz� odporno�� na �wiatło i trwało�� kolorów.  Poza tym s� one nieporównywalne pod wzgl�dem wy-
trzymało�ci na zdarcie i odporno�ci na czynniki atmosferyczne, gnicia i wpływy �rodowiskowe.  
Szczególne obrabianie i uszlachetnienia materiału umo�liwia poza tym ich odporno�� na zabrudzenia, 
wod�, olej i tłuszcze.  Materiał markizy przychodzi wiele kontroli.  Podczas tkania, przy konfekcji i 
podczas produkcji markizy.  Jak przy ka�dym materiale, tak�e materiał markizy, mo�e posiada� nie-
wielkie ró�nice w powierzchni materiału.  W ten sposób mo�e stwierdz� Pa�stwo małe w�zełki, kolo-
rowe punkty, ro�ne prowadzenie nitek lub niewielkie ró�nice we wzorach i raportach splotu oraz ró�ni-
ce w działaniu kolorów podczas patrzenia na i przed materiał.  Prosz� zwróci� tak�e uwag�, �e gdy 
�wieci sło�ce powstaje inne wra�enie kolorów markizy ni� w cieniu.  Wra�enie optyczne zale�y z 
reguły od zło�enia i intensywno�ci wpadaj�cych promieni �wietlnych.  Z wzrastaj�c� intensywno�ci� 
kolorów zostaje pochłoni�te wi�cej �wiatła ni� odbite.  Ciemne materiały markizy przepuszczaj� mało 
�wiatła, a jasne bardzo du�o.  Skład przepuszczonego �wiatła zostaje zmieniony przed cz��ci pochła-
niaj�ce �wiatło i w ten sposób  powstaje inne wra�enie optyczne kolorów.   
Poprzez zawarte we włóknach pigmenty farby i impregnacje mog� powstawa� fałdki i cienie na 
miejscach zgi��, które s� szczególnie widoczne jako ciemne paski przy jasnych wzorach. 
Funkcja, odporno�� na zdarcie lub szczelno�� materiału nie zostaj� pomniejszone.  Niewielkich ró�nic 
w kolorach pomi�dzy pojedynczych pasami materiału lun niewielkie odbieganie koloru od wzoru ko-
lekcji nie mo�na wykluczy�.  Obróbka kilku, tak�e ró�nej szeroko�ci pasów, jest zale�na od całkowitej 
szeroko�ci markizy. 
Pewna falisto�� materiału oraz tworzenie si� fałdek w miejscach szycia s� mo�liwe, poniewa� w miej-
scach zszycia materiał poło�ony jest podwójnie. 
Na szwach opłótnienie znajduje si� najwi�ksze obci��enie.  Podczas rozwijania materiału obrze�a i 
szwy le�� na sobie, co jeszcze bardziej zwi�ksza te obci��enia.  Szwy i obrze�a zostaj� na płasko 
zgniecione, co zwi�ksza ich długo��.  To mo�e prowadzi� do tego, �e obrze�a boczne materiału mog� 
lekko zwisa�. 
Mo�liwy jest tak�e zwis markizy pod wpływem ci��aru własnego.  Te wspomniane zjawiska przy 
materiale markizy nie s� �adnymi bł�dami, które zostały przeoczone podczas kontroli, one s� spowo-
dowane wła�ciwo�ciami materiału technik� obróbki i na podstawie praw fizyki nie da si� ich unikn��.  
Nie upowa�niaj� one tak�e do odmowy przyj�cia towaru lub do obni�ki ceny. 
Odpowiednio s� tak�e wytyczne do oceny konfekcjonowanych opłótnie� markiz Krajowego Zwi�zku 
Tkanin Technicznych cz��ci� naszych warunków sprzeda�y i dostaw. 
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Czyszczenie 

 Od zewn�trz umocowana osłona przeciwsłoneczna mo�e zabrudzi� si� z 
biegiem czasu.  Wła�ciwo�ci Pa�stwa markizy nie zostan� przez to pomniej-
szone.  Oczywi�cie mog� Pa�stwo mocno zabrudzony materiał markizy 
podda� wymianie przed wyspecjalizowanego pracownika.  Powlekane 
proszkowo cz��ci zachowaj� dłu�ej ładny wygl�d, je�li regularnie zostan� 
one wypolerowane mi�kk� szmatk� wełnian�. 

  

 

Nie wolno stosowa� �adnych rozpuszczalników, �rodków z alkoholem 
(spirytusem) i �rodków szoruj�cych! 

  

 Przy zabrudzeniach takich jak odciski palców, lekkie zabrudzenia tłuszczem i 
olejami nale�y nast�puj�co post�powa�: 

 

Powleczone elementy metalowe urz�dzenia przetrze� mi�kk� �cierk� z 
łagodnym �rodkiem czyszcz�cym.  Nast�pnie przepłuka� czyst� wod� i 
wytrze� do sucha czyst� �cierk�.   

 Lekkie zabrudzenia opłótnienia mog� Pa�stwo wyszczotkowa� na sucho. 

 

Twarda woda pozostawia �lady wapienne, niewielki dodatek octu do wody 
czyszcz�cej zapobiega temu efektowi. 

 Odpowiednie �rodki czyszcz�ce do mocno zabrudzonych opłótnie� otrzyma-
j� Pa�stwo w Pa�stwa sklepie firmowych firmy HELLA. 

 

Li�cie oraz inne znajduj�ce si� na materiale markizy lub w skrzynce markizy 
zabrudzenia musz� zosta� natychmiast usuni�te.  Istnieje zagro�enie, �e 
markiza zostanie uszkodzona lub spadnie. 

  

Ochrona zapobiegawcza 

 

Je�li musz� Pa�stwo materiał zwin�� w stanie mokrym. to opłótnienie nale�y 
przy najbli�szej okoliczno�ci rozwin�� do wyschni�cia, aby zapobiedz two-
rzeniu si� plam wodnych. 
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Konserwacja 

 Konstrukcja Pa�stwa urz�dzenia nie wymaga konserwacji! 

 

Przewody elektryczne elektrycznie sterowanych markiz nale�y regularnie 
kontrolowa� pod wzgl�dem uszkodze�.  Cz��ci mechaniczne markizy nale�y 
kontrolowa� pod wzgl�dem widocznych uszkodze�.  Urz�dzenie nie nale�y 
u�ywa�, je�li zostanie stwierdzone uszkodzenie. 

 Elektrycznie nap�dzane markizy mog� zosta� w niechciany sposób zosta� 
uruchomione. Nale�y zagwarantowa�, �e podczas prac piel�gnacyjnych i 
konserwacyjnych (n. p. czyszczenia fasady) napi�cie zasilaj�ce zostanie 
wył�czone. 

 Podczas prac w obszarze ruchu markizy automatyczne sterowanie musi 
zosta� wył�czone. Istnieje zagro�enie zgniecenia oraz upadku. 
 Dodatkowo nale�y zagwarantowa�, �e urz�dzenia nie b�dzie mo�na w 
niechciany sposób r�cznie uruchomi�.  W tym celu nale�y przerwa� zasilanie 
napi�ciem lub rozł�czy� zł�czk� przy silniku.   
Przy obsłudze r�cznej korba obsługowa musi zosta� wywieszona i by� bez-
piecznie przechowywana. 

  

Zakłócenia 

 

Podczas ewentualnych zakłóce� nale�y skontaktowa� si� z nast�pnym 
sklepem firmowym firmy HELLA.  W Pa�stwa własnym interesie nale�y uni-
ka� samodzielnej naprawy zakłóce�.  Przy nieprawidłowym u�yciu i u�yciu w 
celach niezgodnych z przeznaczaniem przestaje obowi�zywa� gwarancja. 
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Przegl�d produktów 
1

2

3

4

 
Rys.2 
 
Legenda: 

� Konsole 

� Ramiona kolankowe 

� Profil wyprowadzaj�cy 

� Łuska reguluj�ca 
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Przed monta�em 

 

Przy dostawie nale�y niezwłocznie skontrowa� zawarto�� dostawy z doku-
mentami i pod wzgl�dem uszkodze� transportowych. 

  

 

Je�li brak jest cz��ci lub cz��ci s� uszkodzone, to nale�y niezwłocznie skon-
taktowa� si� z Pa�stwa dostawc�. 

  

 

Nale�y skontrolowa� powierzchni� monta�ow� i upewni� si�, �e materiał 
monta�y nadaje si� do powierzchni monta�owe, aby w ten sposób zapewni� 
prawidłowy monta� urz�dzenia. W razie potrzeby nale�y skontaktowa� si� z 
wyspecjalizowanym przedsi�biorstwem monta�owym. 

  

 

Opakowanie kartonowe nale�y chroni� przed wpływem wilgoci. Podczas 
transportu to opakowanie nale�y chroni� przed wilgoci� za pomoc� folii. 

  

 

Wi�ksze urz�dzenie nale�y transportowa� przed dwie osoby. Opakowania 
nale�y ostro�nie transportowa� i przechowywa�, aby chroni� je przed uszko-
dzeniami. 

  

 

Materiał opakunkowy ostro�nie usun��, zwłaszcza przy u�yciu no�a nale�y 
zwraca� uwag�, aby nie uszkodzi� zawarto�ci opakowania. 

  

 

Materiały opakunkowe nale�y utylizowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepi-
sami. 
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Przegl�d typów konsol 
Konsole �cienne 

 
Typ B 
  

 
Typ C 
  

  

 
Typ D 
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Konsole stropowe 

 
Typ F 
  

 
Typ G 
  

  

Konsola dachowa 

 
Typ K 
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Liczb�, kształt i rodzaj konsol nale�y ustali� podczas zakupu markizy, w zale�no�ci od 
wielko�ci, rodzaju podło�a monta�owego, siły wyrywaj�cej �ruby, materiału monta�owego 
oraz klasy odporno�ci na wiatr. Zalecenia dotycz�ce tej kwestii znajduj� si� w dokumenta-
cji technicznej markiz. 
  

 

Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y skontrolowa�, czy podane w zamówie-
niu informacje o podło�u monta�owym zgadzaj� si� z podło�em monta�o-
wym na miejscu budowy. 

 

Je�li stwierdz� Pa�stwo tutaj ró�nice, które maj� negatywny wpływ na bez-
piecze�stwo, to monta�u nie wolno przeprowadzi�. Ewentualnie nale�y zre-
dukowa� podan� klas� odporno�ci na wiatr. 

 

Odst�p od konsol (1) jest oznaczony naklejk� na korpusie markizy. Odpo-
wiednio zaznaczy� poło�enie konsol (2). 

 

Zwraca� uwag� na zachowanie maks. dozwolonego przestawienia (± cm). 

 Je�eli trzeba zamontowa� dodatkowe konsole, nale�y post�powa� w ten 
sam sposób. 

  

�

�

 
Rys.3 
 
Legenda: 

� Odst�p konsol 

� Konsola 
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Warianty monta�owe: �cienny i stropowy 

 

Sprawdzi� podło�e monta�owe i zastosowa� odpowiedni materiał monta�o-
wy z uwzgl�dnieniem rodzaju podło�a i elementów monta�owych. Warto�ci 
sił wyrywaj�cych nale�y zaczerpn�� z odpowiednich dokumentów. 

 Konsole zamocowa� na podło�u monta�owym zgodnie z odpowiednimi 
procedurami. W przypadku monta�u stropowego poł�czy� uchwyt �cienny 
(1) i k�townik stropowy (2) za pomoc� doł�czonych �rub gwintowanych. 

 

Konsole musz� si� znajdowa� w pionie i w poziomie w jednej płaszczy	nie! 
W danym razie nierówno�ci podło�a monta�owego nale�y odpowiednio 
wyrówna�. 

  

Rysunek główny 
Konsola �cienna 

  

21
3

270  
  

Rysunek główny 
Konsola stropowa 

  

12

21
6

325  
 
          Legenda: 

� Uchwyt �cienny 

� K�townik stropowy 
  

  

 

Nale�y przestrzega� wymiarów monta�owych jak pokazano obok. 
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Mocowanie na dachu 

 

Skontrolowa� krokiew pod k�tem stanu materiału lub wystarczaj�cej wytrzy-
mało�ci. Wyregulowa� w płaszczy	nie uchwyt krokwi i zamocowa� na kro-
kwi. 

 W oparciu o otwory w uchwycie krokwi (1) wykona� odpowiednie otwory 
przelotowe i zamocowa� uchwyt. 

 Skontrolowa�, czy posadowienie uchwytu jest wła�ciwe. 

 Uchwyt krokwi (1) i konsol� stropow� (2) poł�czy� ze sob� i wyregulowa� w 
płaszczy	nie za pomoc� doł�czonych �rub gwintowanych i nakr�tek. 

 Uchwyt �cienny (3) przykr�ci� do konsoli stropowej (2) za pomoc� �rub 
gwintowanych i nakr�tek i wyregulowa� w płaszczy	nie. 

  

�

�

�

 
Rys.4 
  

 
 
 
Legenda: 
  

1  Uchwyt krokwi 
2  Konsola stropowa 
3  Uchwyt �cienny 

  

  

 

Konsole musz� si� znajdowa� zarówno w pionie, jak i w poziomie w jednej 
płaszczy	nie. 

 W danym razie nierówno�ci podło�a monta�owego nale�y odpowiednio 
wyrówna�. 
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Mocowanie markizy 

 

Ramiona znajduj� si� pod du�ym obci��eniem mechanicznym. Mate-
riał zapobiega rozładowaniu tej energii potencjalnej. 

 

Skontrolowa� przed wyj�ciem markizy z opakowania mocne posado-
wienie ramion. 

 

Istnieje zagro�enie �ycia oraz doj�cia do wypadku. 

  

arabe ll a

marki sen

�

�  
  

 

Wło�y� markiz�, jak przed-
stawiono na ilustracji, do 
łusek reguluj�cych (2) i obró-
ci� do góry a� do napotkania 
oporu (1). 

  

  

arabe ll a

marki sen

�

�  
Rys.5 
 
Legenda: 

� Ogranicznik ruchu 

� Łuska reguluj�ca 

� �ruba mocuj�ca 

� Zacisk 
  

 

Natychmiast nasadzi� zaciski 
(4) konsol i zabezpieczy� 
poło�enie markizy w łuskach 
za pomoc� �rub mocuj�cych 
(3). 

  

 

Uwaga! 
Markizy w �adnym wypad-
ku nie wolno wysuwa� 
przed zamocowaniem cz�-
�ci zaciskowych. Istnieje 
najwy�szy stopie� zagro-
�enia �ycia i doj�cia do 
wypadku! 
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Przestawienie pochylenia 
Markizy przegubowe compact s� wyposa�one w jednostk� regulacji słu��c� do przesta-
wienia pochylenia, umo�liwiaj�c� przestawienie pochylenia w zakresie od 5° do 40° . 
K�t pochylenia i poło�enie w poziomie profilu wyprowadzaj�cego s� fabrycznie nastawione 
wst�pnie. Je�li konieczna jest zmiana, nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci: 
  

�

�

 
Rys.6 
 
Legenda: 

� Wrzeciono nastawcze 

� Klucz inbusowy 
  

 
 
 
  

 
Rys.7 
  

 

Wysun�� markiz� na ok. 1,0 
m. 

 

Wprowadzi� doł�czony klucz 
inbusowy (2) do wrzeciona 
nastawczego (1). 

 Poprzez obrót klucza rami� 
przegubowe unosi si� lub 
opuszcza. 

 

Dane rami� jest łatwiej na-
stawi�. gdy druga osoba 
podpiera rur� wyprowadze-
nia. 

 

W przypadku drugiej jednost-
ki reguluj�cej nale�y post�-
powa� analogicznie. 

 Markiza unosi si� lub opusz-
cza stronami. 

 

Nigdy nie obraca� wbrew 
wi�kszemu oporowi. 

 

Prawidłowe nastawienie 
nale�y skontrolowa� przy 
u�yciu poziomnicy. 
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Nastawianie punktów kra�cowych przekładni 

�

 
  

 
 
 
  

�

 
Rys.8 
 
Legenda: 

� �ruba ustawieniowa 
  

Punkty kra�cowe przekładni korby s� regulo-
wane. Je�li zachodzi konieczno�� zmiany 
fabrycznego ustawienia, nale�y wykona� 
nast�puj�ce czynno�ci: 
  

 

Wysun�� markiz� a� do 
napotkania oporu (b�dzie 
słyszalne klikanie) 

 

Zwolni� �rub� nastawcz� (1) 
przez otwór w łusce materia-
łu. 

 Wysun�� markiz� do ��danej 
pozycji za pomoc� dr��ka 
korby. 

 Dokr�ci� �rub� nastawcz� (1) 
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Rozruch / kontrola pracy 

 

Urz�dzenie nale�y przynajmniej jeden raz kompletnie poruszy� do dołu i do 
góry. Podczas wyprowadzania w obszarze ruchu lub pod urz�dzeniem nie 
wolno pozostawa� osobom. 

  

 

Tak�e podczas pó	niejszej pracy nale�y przekonywa� si�, �e urz�dzenie 
porusza si� łatwo i bez zablokowa�. Urz�dzenia nigdy nie wolno porusza�, 
gdy w jego obszarze pracy osłony przeciwsłonecznej znajduj� si� osoby lub 
przedmioty. Nale�y zwraca� uwag� na przepisy bezpiecze�stwa. 
Po pierwszym opuszczeniu materiału elementy monta�owe i pozostałe ele-
menty nale�y skontrolowa� pod wzgl�dem ich wytrzymało�ci. 
Przy zastosowaniu nap�dów elektrycznych podczas prób nie wolno stoso-
wa� przeł�czników lub sterowa�, przy których bezpo�redni kontakt wzrokowy 
z urz�dzeniem nie jest zagwarantowany. 

  

 

Markiza jest urz�dzeniem chroni�cym przed sło�cem, które mo�e by� u�yt-
kowane tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem. W przypadku niewła�ci-
wego u�ytkowania mo�e doj�� do powstania powa�nych zagro�e�. 
Dodatkowe obci��enia markizy wywołane wskutek zawieszenia na niej in-
nych przedmiotów lub wskutek naci�gni�cia lin mog� prowadzi� do uszko-
dzenia lub spadni�cia markizy i z tego powodu s� niedopuszczalne. 

  

 

Wyczy�ci� elementy (zob. w wskazówkach o czyszczeniu). 

  

 

T� instrukcj� nale�y przekaza�, razem z instrukcjami silników, przeł�czników 
i sterowa�, u�ytkownikowi ko�cowemu. 
Nale�y przeszkoli� u�ytkownika i obszernie poinformowa� go o przepisach 
bezpiecze�stwach i wskazówkach dotycz�cych obsługi urz�dzenia. 
Prosz� poprosi� o pisemne potwierdzenie poprawnego wykonania prac, 
monta�u i przeszkolenia wł�cznie z przepisami bezpiecze�stwa (zob. proto-
kół przekazania). 

  

 

W celu tymczasowego podł�czenia silnika polecamy stosowanie przewodu 
próbnego. 

  

 Prosz� skontrolowa� wszystkie ustawienia. 

 Wszystkie poł�czenia �rubowe nale�y skontrolowa� pod wzgl�dem ich trwa-
ło�ci. 
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Wytyczne sterowania dla urz�dze� elektrycznych 

 

Zamontowane nap�dy zawieraj� nap�d w zintegrowan� przekładni� obiego-
w�, hamulcem, zł�cznikiem kra�cowym na górze i na dole oraz bezpieczni-
kiem termicznym, czyli nie jest to tylko silnik elektrycznym, ale kompletny 
system nap�dowy. 

 
  

 

Zastosowane nap�dy w niektórych wzgl�dach NIE odpowiadaj� dost�pnym 
w handlu, zwykłym odbiornikom energii. Z tego powodu nale�y zwraca� 
uwag� na nast�puj�ce wskazówki i przepisy bezpiecze�stwa. 

 
  

 

Instalacj�, pomiary, rozruch i naprawy urz�dzenia elektrycznego wolno do-
konywa� tylko autoryzowanym pracownikom (według VDE 100). Niepopraw-
ne podł�czenie mo�e prowadzi� do powa�nych zagro�e� dla u�ytkownika. 

 
  

 

- Prosz� zwróci� uwag� na schemat podł�czenia! 
- Za szkody powstałe na wskutek nieprawidłowej instalacji nie ponosimy 
�adnej odpowiedzialno�ci. 

- Silników nigdy nie wolno podł�cza� bezpo�rednio równolegle! 
- Silników nigdy nie wolno jednocze�nie sterowa� sygnałami DO GÓRY i 

NA DÓŁ! 
- Przerwy w przeł�czeniach pomi�dzy DO GÓRY i NA DÓŁ ustawi� na 

ok. 0,5 sekundy (przy magistralach Instabus EIB cz�sto zapomniane). 
 
  

 

Eliminacja zakłóce� 
Wszystkie nap�dy elektryczne odpowiadaj� normie VDE 0875 cz��� 1/11.84 
oraz wytycznej UE 82/499/EWG o eliminacjach zakłóce�. Podczas pracy 
innych urz�dze�, które mog� prowadzi� do zakłóce�, osoba instaluj�ca 
zobowi�zana jest, na podstawie obowi�zku eliminacji zakłóce�, do zadbania 
o to, aby cało�� instalacji odpowiadała obowi�zuj�cym przepisom. 

 
  

 

Praca w pomieszczeniach mokrych 
Nap�dy posiadaj� stopie� ochrony "ochrona przed strumieniem wody z 
dowolnego kierunku", podczas pracy w pomieszczeniach mokrych musz� 
zosta� spełnione przepisy mi�dzy innymi VDE 0100/cz��� 701, 702, do-
stawcy energii oraz kontroli bezpiecze�stwa. 
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Plan podł�cze� nap�dów markizy z obsług� 
przeł�cznikami 

Puszka rozgałęźna

Przełącznik

Napęd

Sieć

L1 N PE

Puszka rozgałęźna

1
2
3
4

 
  

 
 
  

Plan podł�cze� nap�dów markiz zdalnie 
sterowanych 

Napęd Variomatic

M

Variotronic

Orienta-
receiver
RTS

Zasilanie 230V/50Hz
L N PE

H05RN-F4G1,5mm² H05RN-F4G0,5mm²
Napęd markizy 
zdalnie sterowanej

M

M

Napęd Rolety VP 
zdalnie sterowanej

PE
1
2
3

w górę
w dół

PE
1
2
3

PE
1
2
3

 
  

 

Podł�czenia elektryczne, instrukcj� obsługi i programowanie s� opisane w 
dostarczonych przed producenta dokumentach. 

 Przeł�czniki dla nap�dów markiz musz� koniecznie zosta� zablokowane 
elektrycznie i mechanicznie. 
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Demonta� i usuni�cie 

 

Podczas demonta�u i usuwania instalacji ocieniaj�cych znajduj�ce si� pod 
napi�ciem mechanicznym cz��ci (np. ramiona przegubowe, systemy prze-
ciwci�gowe) nale�y całkowicie zabezpieczy� przed niezamierzonym wysu-
ni�ciem lub zwolni�.  
W tym celu nale�y zatrudni� odpowiedni� firm� specjalistyczn�. 
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Protokół przekazania (dla montera) 
 
Szanowny kliencie, 
cieszymy si�, �e zdecydowali�cie si� Pa�stwa na produktu markowy firmy HELLA. Nasze 
urz�dzenia zostały wyprodukowane z najwi�ksz� dokładno�ci� i na podstawie długoletnie-
go do�wiadczenia. 
 
 

Pa�stwa produkt 
Markiza przegubowa compact 

został wyprodukowany na podstawie DIN EN 13561 i 
klasy wytrzymało�ci na wiatr2 

 
Wyprowadzenie ………………………………………………………………………………… 
 
Szeroko�� ………………………………………………………………………………… 
 
dnia ………………………………………………………………………..……….. 
 
fachowo zamontowany i przekazany. 
Instrukcja monta�u i obsługi została przekazane i przed rozpocz�ciem u�ytkowania pro-
duktu musi ona zosta� przeczytana. 
Przeszkolenie zostało przeprowadzone. 
Klient został poinformowany o przepisach bezpiecze�stwa. 
 
 
 
 

Wykonawca

Nazwisko   Data

Miejscowość   Podpis

Kod pocztpowy

Data

Nazwisko

Ulica

Kupujący

Miejscowość

Imię

Nr. domu

Podpis
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Protokół przekazania (dla u�ytkownika) 
 
Szanowny kliencie, 
cieszymy si�, �e zdecydowali�cie si� Pa�stwa na produktu markowy firmy HELLA. Nasze 
urz�dzenia zostały wyprodukowane z najwi�ksz� dokładno�ci� i na podstawie długoletnie-
go do�wiadczenia. 
 
 

Pa�stwa produkt 
Markiza przegubowa compact 

został wyprodukowany na podstawie DIN EN 13561 i 
klasy wytrzymało�ci na wiatr2 

 
Wyprowadzenie ………………………………………………………………………………… 
 
Szeroko�� ………………………………………………………………………………… 
 
dnia  ……………………………………………………………………………….... 
 
fachowo zamontowany i przekazany. 
Instrukcja monta�u i obsługi została przekazane i przed rozpocz�ciem u�ytkowania pro-
duktu musi ona zosta� przeczytana. 
Przeszkolenie zostało przeprowadzone. 
Klient został poinformowany o przepisach bezpiecze�stwa. 
 
 
 
 

Wykonawca

Nazwisko   Data

Miejscowość   Podpis

Kod pocztpowy

Data

Nazwisko

Ulica

Kupujący

Miejscowość

Imię

Nr. domu

Podpis
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�aluzje wewn�trzne  
HELLA 
reguluj� w szczególnie przy-
jemny sposób wlotu �wiatła i 
pomieszczenie ma od razu du�o 
przyjemniejszy nastrój. 

Ochron� przed insektami 
HELLA 
i Pa�stwo decyduje, kto mo�e 
wej�� do �rodka i kto nie. 

Plissee HELLA 
składa si� w paczk� o bardzo 
małym wymiarze i wspaniale 
ochrania przed sło�cem i cie-
kawymi wzrokami tam, gdzie 
jest niewiele miejsca. 

   
Roleta tkaninowa HELLA 
słu�y regulacji �wiatła, jako 
ochrona przed wgl�dem, o�le-
pianiem i ciepłem. 

Rolety wyst�powe HELLA 
w celu wi�kszego bezpiecze�-
stwa i ochrony przed deszczem, 
wiatrem, upałami, zimnem, 
hałasem, �wiatłem i ciekawymi 
wzrokami, do pó	niejszego 
monta�u. 

Markiza fasadowa HELLA 
z mechanik� wyprowadzaj�c� 
dla odpowiedniego ukształto-
wania fasady z perfekcyjn� 
ochron� przed upałem i o�le-
pianiem. 

  

 
 

Dla zapyta�, �ycze� i uwag: 
Infolinia HELLA +43/(0)4846/6555-0 

 
HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH 

A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125 
Tel.: +43/(0)4846/6555-0 

Faks: +43/(0)4846/6555-134 
e-mail: office@hella.info 

Internet: http://www.hella.info 
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