
Manual de Instalación                                                                         Sistema M1 
 

Instrucciones de montaje Página 1 
 

 
1 Información general 

 
2 Composición del producto 

 
 3 Instrucciones de montaje 

 

  

Manuál instalace 
Systém M1

strana 1

1. Všeobecné informace

2. Skladba výrobku

3. Instruktáž montáže

eshop.moraviapropag.cz  |  moraviapropag.cz



Manual de Instalación                                                                         Sistema M1 
 

Instrucciones de montaje Página 2 
 

Información general 
Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias a las personas 
autorizadas para realizar las operaciones de instalación y mantenimiento del producto. Las 
operaciones deben ser realizadas por personal en posesión de los requisitos técnico -profesionales 
según las leyes o las normas nacionales vigentes relacionadas. 
 
Simbología utilizada en el manual 
 
A continuación se enumeran los símbolos de advertencia usados en este manual. 
 
INFORMACIÓN Y PRECAUCIONES 
Indicaciones y consejos útiles con los que hay que cumplir para garantizar una instalación correcta y 

el mantenimiento del toldo. Si no se cumple con estos mensajes, se puede comprometer la 
integridad y la resistencia del producto. 
 
ATENCIÓN 

PELIGRO PARA EL OPERADOR. Instrucciones e indicaciones a evaluar y seguir atentamente. 
Si no se cumple con estos mensajes, se puede comprometer la seguridad de las personas. 
 
Equipo necesario 

Para garantizar una correcta instalación del toldo y el funcionamiento óptimo del producto acabado, 
es necesario poseer el siguiente equipo: 
 

Llaves de Allen                           Llaves fijas                          Cinta métrica                

 

                   

 

 

 Taladro                                       Brocas                                 Nivel                           Destornillador 
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1. Všeobecné informace

Tento manuál byl vypracován, aby poskytl potřebný návod povolaným osobám k provedení 
instalačních operací a údržbě výrobku. Tyto operace musí být realizovány personálem, který splňuje 
technické a personální požadavky podle příslušných platných státních zákonů a norem.

 Imbusové klíče

Vrtačka

Zatahovací metr

Vodováha Šroubovák křížový

Oboustranné maticové
klíče

Vrtáky

Symboly použité v manuálu   
Níže jsou uvedeny varovné symboly použité v tomto manuálu.
         
   INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
   Pokyny a doporučení, která je nutné plnit pro správnou instalaci 
   a údržbu markýzy. 
   Při jejich nedodržení může být ohrožena integrita a odolnost výrobku.

   POZOR!
   NEBEZPEČÍ PRO OPERÁTORA. Berte na vědomí instrukce a pokyny 
   a pokračujte s opatrností. Jestliže se nedbá na toto upozornění, 
   může být ohrožena bezpečnost osob.

Nutné vybavení
Pro zaručení správné instalace markýzy a její optimální funkci je nutné mít k dispozici toto vybavení:

i

!
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Bezpečnost   
	 ▶︎	 Neopírat předměty o plachtu markýzy

	 ▶	 Je zakázáno věšet se nebo opírat se o markýzu: hrozí nebezpečí těžkého zranění osob, 
  jakož i poškození samotné markýzy.

	 ▶︎	 Mít na sobě pracovní oděv a ochranné pomůcky podle platných norem bezpečnosti práce  
  v daném místě.

	 ▶︎	 V případě, že je montáž prováděna ve vyšším patře, než je přízemí, je nutné označit 
  a uzavřít místo během vyzdvižení markýzy do výšky: takto se zajistí, že nikdo není 
  ohrožen pádem těžkých nákladů

Pokyny pro připevnění markýzy  
	 ▶︎	 Minimální odolnost proti vytažení upevňovacího kolíku do stavebního elementu bude  
  mít hodnotu 1200 Kg (betonový základ)
 
	 ▶	 V případě, že se markýza musí připevnit na jiné druhy povrchů, musí se to konzultovat   
  s odborníkem.

Pokyny pro montáž a instalaci 
	 ▶︎	 Montáž a instalace musí být prováděna školeným personálem.

	 ▶	 Pro bezpečnou manipulaci s markýzou během instalace je nutné postupovat krok 
  za krokem podle instrukcí popsaných v oddílu operací pro montáž.

	 ▶︎	 V případě, že markýza funguje na motor a používá se vypínač, musí být tento vypínač   
  umístěn tak, aby jeho uživatel nepřekážel pohybu markýzy ve výšce od podlahy 
  menší než 1, 30 m tam, kde je to možné.

	 ▶︎	 V případě, že posuv markýzy je ruční, musí být přístupný ve výšce nižší, než je 1,80 m. 

 ▶︎	 V případě instalací ve větrných oblastech a s častými výpadky elektrického proudu 
  se doporučuje, aby ovládání markýzy bylo ruční nebo se záložním generátorem.
 
 ▶︎	 Během kontroly údržby nebo při opravách na instalaci s motorem, systém musí být 
  odpojený od elektrického proudu.

 ▶︎	 Nesmí být upravován design ani konfigurace systému, ani dané pokyny pro upevnění 
  markýzy bez konzultace s výrobcem.
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Composición del producto 

 

Dimensiones mínimas para la instalación    
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Minimální rozměry pro instalaci
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 1. Zkontrolovat diagram a ujistit se, zda jsou k dispozici všechny díly potřebné 
  pro vybavení markýzy.

 2. Upevnění držáků profilu 
 
 Držáky se po vyvážení upevní na stěnu nebo strop příslušnými šrouby podle těchto schémat.
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Instrucciones de montaje 
1. Chequear el diagrama para asegurarse que se encuentren todas las piezas necesarias para 

el armado del toldo. 
 

2. Fijación de los soportes Barra 
Se fijan los soportes a nivel en el elemento constructivo, según sea frontal a techo, con los tornillos 
correspondientes, disponer los soportes teniendo en cuenta este esquema. 

 

Se debe poner 
especial atención en 
colocar los soportes de 
acuerdo con las medidas. 
Tener en cuenta la 
distancia aproximada 
entre el extremo de la 
barra de carga y el primer 
soporte de la misma. Ver 
la distancia recomendada 
entre los soportes barra 
cuadrada intermedios 
respecto a los de los 
extremos. La distancia 
máxima entre los 
soportes de sustentación 
es de 3,00 m. 
 

En caso de ambientes corrosivos, se recomienda el uso de elementos de anclaje en acero 
inoxidable. 

strop
stěna

stěna

držák
hranatý profil

   Musí se dát zvláštní pozor na umístění držáků v souladu s rozměry. Musí se  
   počítat s přibližnou vzdáleností mezi koncem vodící lišty a jejím prvním 
   držákem. Viz doporučená vzdálenost mezi prostředními a koncovými držáky   
   hranatého profilu. Maximální vzdálenost mezi držáky podpěry jsou 3,00 m.

   V případě prostředí častého výskytu koroze se doporučují ukotvující 
   prvky z nerezivějící oceli.

i

!
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Držák 
lišty 

Držák 
profilu

Držák 
profiluRameno

*Pokud se kvůli návrhu instalace nemohou dodržet tyto vzdálenosti, 
je nutné umístit další držák profilu ve vzdálenosti menší než 400 mm.
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 4. Umístění rolovacího válce
  Sadu hřídele s plachtou a ostatní předmontované příslušenství 
  na hranatý profil 40 x 40 vložit  na instalované držáky. 
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5. Colocación del tubo de enrolle 

Insertar el conjunto del eje  y resto de accesorios pre-montados sobre la barra cuadrada de 40 x 40 
con la lona sobre los soportes instalados 
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Schém
a um

ístění držáků

D
ržák ram

ene

D
ržák hranatého profilu
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 6. V případě seřizování ramen. 
  1. Sklon ramene: Lehce povolit šroub postranního upevnění držáku a působit na vnitřní  
  regulační šrouby pro sklon ramene tak, že vložíme konec imbusového klíče do otvoru. 
  Seřízení sklonu ramen se musí provádět z vyšší do menší výšky vodící lišty, tedy 
  snižováním sklonu ramen. Když je dosažen žádaný sklon, rameno se lehce zvedne, 
  za účelem vyloučení pohybu vnitřního mechanizmu a zabránit tak pozdějšímu porušení   
  rovnováhy ramen. Když je konečně vše seřízené podle požadavků, přistoupí se 
  k závěrečnému utažení bočního šroubu.  
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6. En caso de regulación de los brazos 
 
1. Inclinación del Brazo: 
 Aflojar ligeramente el tornillo de apriete lateral del soporte y accionar sobre los tornillos inferiores de 
regulación de la inclinación del brazo, de forma que se introduce el extremo de la llave Allen en el 
interior del orificio. 
La regulación de la inclinación de los brazos debe realizarse de mayor a menor altura de la barra de 
carga, es decir bajando la inclinación de los brazos. Cuando se ha llegado al nivel requerido, se sube 
ligeramente el brazo, con objeto de eliminar el juego del mecanismo interno, y así evitar que en un 
futuro se desnivelen los brazos. 
Finalmente cuando esté todo regulado a los requerimientos deseados, se procede al apriete final del 
tornillo lateral. 
 

 
 
 
RESISTENCIA AL VIENTO 
 

 
 
  * NOTA: Las clases expuestas 
han sido obtenidas según 
las condiciones de ensayos 
descritos en los E.I.T. de 
Gaviota Simbac  

 

 

 

 

 

 

ODOLNOST PROTI VĚTRU



Opatření pro bezpečnou manipulaci s markýzou
 - Markýza se musí zatáhnout: 
 1. v případě sněžení nebo padání krup. 
 2. Dříve než vítr dosáhne síly 7 kg /m2 (35 Km/h), která způsobí maximální 
 přípustný pohyb markýzy. 
 3. V případě deště.  -Během manipulace rozvinutí nebo stažení ověřit, zda zde není 
 žádná překážka, která pohyb znemožní. NIKDY NEVYVÍJET NÁSILÍ PŘI MANIPULACI 
 S MARKÝZOU.  
 – V případě námrazy, když je manipulace zvláště obtížná, a při absenci bezpečných¨
 mechanizmů, přerušit manipulaci do doby, než budou příznivější podmínky. 
 – Jestliže při snaze manipulovat s markýzou se tato nepohne, bude nutné zavolat 
 instalačního profesionála. 
 – V případě, že markýza pracuje na motor, je třeba si uvědomit, že je v motoru tepelné 
 zabezpečení, které zabrání přehřátí a haváriím. Toto zařízení začne fungovat, když se 
 vytrvale mačkají bez zjevné potřeby zpětné chody markýzy. 
 – Nevystavit zařízení úsilí nebo zatížení neodpovídajícím konfiguraci určené výrobcem. 
 – Nemanipulovat s prvky upevnění systému.  
 – Kontrolovat instalaci, jestliže byla vystavena nepříznivým klimatickým podmínkám, 
 ale neprovádět žádnou opravu, který by byla nutná. V tomto případě bude nutné 
 zavolat instalačního profesionála. 
 – Udržovat sestavu čistou a ve správných podmínkách, také se doporučuje údržbová 
 kontrola provedená každé 3 roky oprávněným odborníkem. 
 – V případě motorizované markýzy nedovolte dětem hrát si s vypínačem. 
 Tím se vyhnete možnému poškození.

 Bezpečnost 
 - Nesmí se modifikovat design, konfigurace systému ani stanovené pokyny pro upevnění 
 markýzy bez konzultace výrobce nebo oprávněného zástupce. 
 - V případě, že markýza funguje na motor a používá se vypínač, musí být tento vypínač 
 umístěn tak, aby uživatel nepřekážel pohybu markýzy ve výšce od podlahy nižší 
 než 1,30 m tam, kde je to možné. 
 - V případě, že pohyb markýzy je ruční, musí být přístupný ve výšce nižší, než je 1,80 m. 
 - V případě instalací ve větrných oblastech a s častými výpadky elektrického proudu se 
 doporučuje, aby ovládání markýzy bylo ruční nebo se záložním generátorem. 
 - Během kontroly údržby nebo při opravách na instalaci s motorem, systém musí být 
 odpojený od elektrického proudu.
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   Systém je uvnitř opatřen silnými pružinami, což v případě instalace
   ve špatných podmínkách může způsobit prudké otevření markýzy. 
   Pokud se zpozoruje nějaká anomálie při vysunutí a/nebo zasunutí markýzy, 
   upozorněte instalačního odborníka.  

!



Údržba
 - Je nutné provádět údržbu mechanizmů markýzy (promazat ramena a části umístěnéna 
 koncích markýzy). 
 - Pro markýzy umístěné v pobřežních zónách platí, že se jejich údržba musí provádět dvakrát 
 do roka. 
 – Provádějte pravidelnou kontrolu. Kontaktujte svého specialistu a požádejte ho o revizi 
 a seřízení markýzy. 

Čištění
 - Pravidelně vysajte na nízký stupeň mechanizmy a plachtu abyste zabránili usazování prachu. 
 – V případě nutnosti hlubšího čištění, vyčistěte mechanizmy a plachtu navlhčeným hadrem   
 v čisté vodě s trochou neutrálního mýdla (vyvarujte se chemických a abrazivních produktů).  

  Doporučuje se, aby se jednou do roka (nejlépe v období jaro-léto) provedlo hluboké 
 čištění a regenerace látky markýzy. Pro jeho realizaci byste měli kontaktovat speciální 
 servis údržby. 
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   Markýzy se NESMÍ ponořit do vody.    !


