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IMPORTANT!
VIGTIGT!
VIKTIGT!
VIKTIG!

TÄRKEÄ!

or
eller
tai

1

2

1

2

3

1 A. Afmærk kassettens  
placering gennem hullerne 
i bundpladen.

2 A. Afmærk mod-
tagestolpens placering 
gennem hullerne i bund-
pladen.

1 B. Bor seks 10 mm huller  med 
et murbor og indsæt seks af de 
medfølgende plugs. Ved mon-
tering på træ anvendes 6 mm 
træbor og plugs undlades.

VELA dobbeltudtrækssejl monteres på fast 
underlag – fliser, beton eller træ.
Kassette og modtagestolper kan monteres 
direkte i underlaget eller ved hjælp af 
monteringsplader, som gør det muligt, let 
at af- og påmontere kassette og stolper når 
sejlet ikke anvendes. 

2 B. Bor fire 10 mm huller  med 
et murbor og indsæt fire af de 
medfølgende plugs. Ved mon-
tering på træ anvendes 6 mm 
træbor og plugs undlades.

1 C. Kassetten fastgøres med 
seks af de medfølgende bolte 
og spændskiver.

2 C. Kassetten fastgøres 
med fire af de medfølgen-
de bolte og spændskiver..

1. Montering af kassette direkte i underlag

2 + 3. Montering af modtagestolper direkte i underlag

Installation ● Montering ● Asennus

Installation with foot brackets ● Montering med fodplader ● Installation med fot fästen 
Installasjon med foten brak ● Asennus jalka kiinnikkeet
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Accessories ● Ekstra tilbehør ● Extra tillbehör  ● Valgfritt tilbehør ● Valinnaiset lisävarusteet

Can be purchased for more 
placement options.

Kan tilkøbes for flere 
placeringsmuligheder.

Kan köpas för fler 
placeringsalternativer.

Kan kjøpes for flere 
plasseringsalternativer.

Ostaa lisää 
sijoitteluvaihtoehdoista.

5°

N.B.! 
The receiver post is designed to lean 
backwards with an angle of 5⁰. This way 
the canvas will be completely stretched.

BEMÆRK!
Modtagestolpen er designet så den 
hælder bagud i en vinkel på 5⁰. Dette for 
at opnå, at sejlet er helt stramt når det er 
trukket ud.

OBS!
Mottagarstolpen är utformad så att den 
lutar bakåt med en vinkel på 5⁰. Detta 
för att se till att skärmen är helt utsträckt 
när den är utfälld.

HUOM! 
Markiisiseinän vastaanottava jalka on 
suunniteltu olemaan 5% kulmassa pois 
markiisin tulosuunnasta. Näin markiisi 
venyy täyteen pituuteensa. 
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IMPORTANT:  
It is important that the screen is completely horizontal 
when it is rolled back. If it is crooked, the fabric can curl 
and jam the cassette. 

VIGTIGT: 
Det er vigtigt at sejlet er 
helt vandret ved tilbagerulning. Skæv tilbagerulning kan 
få stoffet til at krølle og frembringe stop i kassetten.

VIKTIGT: 
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tillbaka. Sned tillbakarullning kan göra att tyget krullar sig 
och ger stopp i kassetten. 

TÄRKEÄÄ: 
Markiisin on oltava täysin pystysuorassa ja kevyesti 
pingotettuna kun se kelataan takaisin kasettiin, muutoin 
markiisi voi rypistyä ja jumiutua kasettiin. 
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