
i-Marki Control WS
Installations- & bruksanvisning
i-Marki Control WS är en trådbunden sol- & vindautomatik för styrning av 
motordrivna utvändiga solskydd som markiser, persienner, screens etc.

Automatiken kan styra en 230V enfas asynkronmotor direkt 
eller flera motorer via impulsreläenheter eller reläbox(ar).

Ref.nr. 29 86 51



2

1.  Allmän information 2
2.  Symboler och knappar 3
3.  Sol- & vindsensorn 4
4.  Automatisk solfunktion 4
5.  Automatisk vindfunktion  4
6.  Initial programmering 5
7.  Montage av styrenhet och givare 6
8. Anslutning av sol- & vindgivare 7
9.  Inkoppling av en motor 8
10 Inkoppling av RB2 8
11 Inkoppling av RB3 9 
12.  Inkoppling av i-Control   9
13.  Inställning av solvärde 10
14.  Inställning av vindvärde 11
15. Mellanläge 12
16 Dukspänning 12
17. Inställning för persienner 13
18.  Test & Demo 13
19 Spärrtid 14
20 Tekniska data 14
21 Felsökning 15
22 Batteribyte & Underhåll 15

Innehåll Sida

i-MARKI Control WS

1. Allmän Information

i-Marki Control WS är en trådbunden sol-& vindautomatik som automatisk reglerar funktionen för markiser, 
screens och persienner. Den mäter aktuellt sol resp. vindvärde och styr sedan solskyddet ut eller in om inställt 
börvärde öveskrids eller underskrids. 

Endast en motor kan kopplas direkt till automatiken. Vid gruppstyrning av flera motorer måste 230 VAC 
reläbox(ar) tillkopplas.

Automatiken kan även styra impulsreläenheter av typen i-Control via en 24V styrledning 
(ref.nr. 29 86 30) se punkt 12.

Automatiken skall installeras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter.

Produkten är endast avsedd att användas enligt denna beskrivning. 

Allt arbete med anläggningen måste ske med anslutningsspänning frånslagen.

ProMotor tar inte ansvar för felaktiga inställningar/programmeringar som kan skada slutprodukt eller styrning.

Tack för att du valde SELVE !
Gratulerar till ditt nya motoriserade solskydd med sol- & vindautomatik från SELVE.
Vi rekommederar att du läser denna bruksanvisning noga samt att du följer våra råd och anlitar 
behöriga fackmän för att installera och koppla in styrningen. 



2. Symboler och knappar.
i-Marki Control WS levereras i två delar en sol- & 
vindsensor och en automatikenhet
Automatiken (bild 1) skall monteras inomhus i en 
torr och uppvärmt lokal.
Automatiken kan monteras i en standard apparat-
dosa med byggmåtten cc60 eller direkt på vägg i 
montagedosan som följer med produkten.

Skjutomkopplare
Med automatikens omkopplare kan du enkelt välja 
om styrenheten skall manövrera solskyddet helauto-
matiskt eller halvautomatiskt. 

Väljer du läge helautomatik (klocka) så styrs ditt sols-
kydd primärt av solsensorn men det är även möjligt 
att överstyra manuellt med tryck-knapparna.

Väljer du läge halvautomatik (hand) så är solsensorn 
frånkopplad och du styr ditt solskydd manuellt med 
tryck-knapparna.

(Vindsensorn är alltid inkopplad oavsett val av läge 
den går ej att koppla bort.)

Kontrollampa (LED)
Dioden är tänd vid vindlarm, kabelbrott etc.
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Stopp

Upp/In

Ned/Ut

Bild 1

Manuella kommandon
Ett kort tryck på Upp-knappen kör solskyddet helt upp.

Ett kort tryck på Ned-knappen kör solskyddet helt ned.

Solskyddet kan stoppas i valfri position med ett kort 
tryck på Stopp-knappen.

Kontrollampa 
        /LED

Skjutomkopplare
Skyddslucka

OK-knappMeny-knapp

- knapp + knapp

Reset-knapp

+/- knapp
Stega framåt & bakåt i Menyn med dessa knappar. 

OK-knapp
Bekräftar och avslutar ev. ändringar.

Meny-knapp
Startar och avslutar programmeringsläget.

RESET-knapp
Återställer styrningen till fabriksinställningar.
Undantag: Menyn FUNKTION och språk.

Tid/Datum Program Inställning

Text

Siffror

Veckodag

Upp/In

Ned/Ut

Funktion



3. Sol- & vindsensorn
Sensorn läser aktuell sol- & vindvärde och sänder dem vi-
dare till automatiken som utifrån injusterade värden styr 
solskyddet upp eller ned.

Solsensorn
Sensorn är placerad längst fram i nosen. Solskyddet körs 
ned när ljuset överstiger inställt värde och körs upp då lju-
set understiger inställt värde  d.v.s. när solen går ned eller 
solen går i moln.

Solsensor

VindsensorVindsensor
Sensorn är en säkerhetsanordning vars uppgift är att 
ständigt mäta vindstyrkan. När vindstyrkan överstiger 
inställt värde körs solskyddet upp. Detta sker även om 
solen skiner eftersom vindvakten har högsta prioritet.
Kontrollampa/LED lyser vid vindlarm och displayen visar 
VIND och Upp pil. 

4. Automatisk solfunktion
Omkopplaren måste stå i helautomatiskt läge (klocka)
se punkt 2.

Överstiger solintensiteten det förinställda solvärdet visas 
SOL i dislayen och markisen kör ut till nedre läget efter 
ca. 3 minuter (alt. till mellanläget se punkt 15). 

Understiger solintensiteten det förinställda solvärdet 
startar en fördröjningstid på ca. 30 min. efter denna tid 
körs markisen automatiskt in.
Detta kan ske vid sammanhängande molnighet eller när so-
len går ned på kvällen.

Solintensitet och fördröjningstid går att justera under 
INSTÄLLNING se punk 13.

Ut/Ned efter ca. 3 minuter.

In/Upp efter ca 30 minuter.

Överstiger vindhastigheten det förinställda vindvärdet 
körs markisen in efter 2 sekunder och förblir spärrad inne 
tills vinden avtagit till en säker nivå. 

OBS! Ett vindlarm indikeras i displayen med texten VIND
          (LED kontrollampan lyser). 

Vindintensitet går att justera under INSTÄLLNING se punk 14.

In/Upp efter 2 sekunder.

5. Automatisk vindfunktion
Vindautomatiken är alltid inkopplad oavsett i vilket 
läge omkopplaren står i se punkt 2.

4



6. Initial programmering av fackman (skall göras innan inkoppling).

Styrenheten är vid leverans fabriksinställd med aktuellt datum och tid (CET) men måste först tilläggs-
programmeras enligt följande innan inkoppling sker. Initial programmering måste göras utan att nätspänning 
är ansluten, övre displaydelen av automatiken separeras från nätdelen (undre del). 
När du trycker på en knapp första gången »väcker» du styrenheten. 

1) Välja språk med +/- knapparna och bekräfta inställningen med OK-knappen.
2) Displayen visar nu texten VIND, aktuellt vindvärde -- samt fabriksinställt vindvärde 04.
3) Vid behov kan följande fabriksinställda funktioner ändras under “FUNKTION“.

OBS!  “FUNKTION“         menyn är endast synlig i displayen då automatiken är separerad från nätdelen.

 Förklaring

 230V alt. 5V (potentionalfristyrning)

 Typ av solskydd.

 STARTTID, Tidur för ut/in körning.
 SPÄRRTID, Kör upp och spärrar.

 Motorgångtid

 Funktion för gruppingången.

 Kontrollampa (LED) funktion vid larm.

 Ändring av fördröjningstider för sol.

 Info. datum för aktivering av enhet.

 Info. kopplingsfrekvens för relän.

 Fabriksinställning

 MARKIS

 STARTTID 

 MOTORSTYRNING (230V)

 GÅNGTID (120 s)

 EXTERN SWITCH (AUTO)

 LARMSIGNAL (ON)

 EXPERT MODE (OFF)

 FÖRSTA IDRIFTTAGNING

 RELÄ

 TOTAL TID  Info. tidurets totala gångtid.

 Inställbara värden

 PERSIENN 

 GRUPPSTYRNING (se punkt 12)

 STARTTID, SPÄRRTID

 1 - 360 sek.

 ON, OFF ELLER AUTO

 OFF, ON

 ON,OFF

 ---

 ---

 ---

5

31

ÖVERSIKT MENY
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7. Montage av styrenhet & sensor

Sol- & vindsensorn får inte monteras på sådant sätt att 
den skuggas av utskjutande tak, balkonger, träd eller av 
själva solskyddet i utkört läge. 

Placera inte sensorn tätt ovanför en markis, i utkört läge 
kan markisen då ge lä och hindra vinden från att påverka 
vindgivaren.

Montagekonsol
Sol-& vindsensorn kan anpassas till olika monteringssitu-
ationer med hjälp av den vridbara länken. Konsol kan vin-
klas för olika underlag (se bild t.v.).
Lossa skuven på undersidan och sära försiktigt sensor 
från konsol. Givarkabeln skall alltid anslutas underifrån. 
Fäst konsolen på vägg med skruv och plugg (använd all-
tid tätningsbrickorna som följer med produkten). Placera 
sensorn försiktigt i konsollen igen, kontaktstiften får inte 
skadas eller komma snett vid montage, skruva fast skru-
ven på undersidan. 

Använd skärmad kabel av typen EKLK om avstånd mellan 
sensor och automatik överskrider 20m eller om den läggs 
parallellt med en starkströms ledning.

Anslutning
Styrenheten skall nätmatas med 230V 50Hz, styrs flera 
standardmotorer med samma automatik måste reläboxar 
ansutas.

OBS! Vid montage, installation och service måste näts-
pänning alltid vara frånkopplad.

Automatiken kan monteras infälld i en standard cc60 
mm apparatdosa eller i dosan för utanpåliggade montage 
som följer med produkten. Sära på enheten genom att 
försiktigt vicka isär displaydelen från nätdelen.
(se bild).
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8. Anslutning av sol- & vindsensor

Inkoppling får endast göras av auktoriserad fackman !

OBS!  Vid montage, installation och service måste 
 nätspänning vara frånkopplad.

3 X 0,5 

Kopplingsdosa

Inkoppling av en 230V motor: se punkt  9.

Inkoppling av flera motorer via RB2 (230V) se punkt 10. 

Inkoppling av flera motorer via RB3 (230V) se punkt 11.

Inkoppling av impulsreläenheter typ (i-Control) se punkt 12
(potentionalfri 5V styrning av i-Conrol).

OBS !

Använd skärmad kabel av typen EKLK om avstånd mellan 
sensor och automatik överskrider 20m eller om den läggs 
parallellt med en starkströms ledning.

Plintar i sensorn !
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10. Inkoppling med RB2 (230V)
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i-Marki Control WS

Nr. 29 86 51

CL

Kablar av typ EKK eller likvärdig

Går motorn åt fel håll, skifta svart
och brun ledning från motorn.

B1-B2 Brytare, Upp-Stopp-Ned, för
ev. enkelstyrning av resp. motor.
Typ F301 eller F303 fabrikat Elko.

OBS! Brytaren får ej anslutas parallellt
för att styra två motorer.

9. Inkoppling av en motor (230V)

50Hz
230V
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N
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MOTOR

SVART
BRUN
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GUL-GRÖN
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i-Marki Control WS
Nr. 29 86 51

CN L

Kablar av typ EKK eller likvärdig Går motorn åt fel håll, skifta svart
och brun ledning från motorn.



50Hz
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11. Inkoppling med RB3 (230V)

Kablar av typ EKK eller likvärdig

Går motorn åt fel håll, skifta svart
och brun ledning från motorn.

B1-B3 Brytare, Upp-Stopp-Ned, för
ev. enkelstyrning av resp. motor.
Typ F301 eller F303 fabrikat Elko.

OBS! Brytaren får ej anslutas parallellt
för att styra två motorer.
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12. Inkoppling med i-Control

50Hz
230V
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Nr. 29 86 30
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OBS!  230 VAC

OBS!  OMKOPPLARNA SKALL STÅ I LÄGE KLOCKA

MOTOR
1-fas

GUL-GRÖN
BLÅ

BRUN
SVART

i-Control

Kablar av typ EKK eller likvärdig

OBS!  Automatiken måste konfigureras till GRUPPSTYRNINGS läge i Meny-FUNKTION .
           (se initial programmering punkt 6)

OBS!   Ingen bygel får monteras mellan plintarna
            L och C i i-Marki Control WS. 

5V potentionalfri styrning

TILL NÄSTA
i - Control



OBS!  FÖRDRÖJNING      &       visas i dialogfönstret om EXPERT MODE ”ON” har valts vid initial programmering!
           Dessa värden är optimalt programmerade från fabrik och bör endast ändras vid behov!

13. Inställning av solvärde

OBS ! Denna inställning kan endast göras om en sol- & vindsensor är ansluten och automatiken är spänningssatt.

Programmering INSTÄLLNING

1.  Tryck på MENY-knappen M.
2.  För att välja menyn INSTALLNING trycker du på + knappen tills INSTALLNING visas.
3.  Bekräfta med OK  (SOL  visas nu i displayen).
5.  Med +/- knappen kan du ställa in nytt solvärdet för nedkörning (se tabellen nedan). 
     (De båda siffrorna till vänster på displayen visar det aktuella ljusintensitetsvärdet.)
6.  Bekräfta din inställning med OK  (SOL  visas nu i displayen).
7.  Med knappen +/- kan du kan du ställa in nytt solvärde för uppkörning (se tabellen nedan).
8.  Bekräfta din inställning med OK. 
9.  Nya soltröskelvärden för SOL  resp. SOL   är nu programmerade.
10. Tryck 2 ggr på MENY-knappen M för att återgå till driftsläge.

SOL  / SOL   (solvärde) 

Soltröskelvärde
Värde

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Ljusintensitet (ca)
kLux

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100

SOL     /SOL   

Tröskelvärdet är för SOL  är fabriksinställt på 04 och för SOL  på 03.

Förklaring:
När solintensiteten överstiger värdet 04 (20 kLux) i mer än 3 min. så 
kommer solskydden att köras ut 
När solintensiteten understiger värdet 03 (15 kLux) i mer än 30 min så 
kommer solskydden att köra in.

Ljusintensiteten kan man ställa in från 01 (mulet) till15 (starkt solljus).

På displayen visas det aktuella solvärdet och solvärdet som kan ställas in. 
Värdet som kan ställas in blinkar.

10



14. Inställning av vindvärde

OBS! Justering av vindvärde får endast göras i samråd solskyddsleverantören!

Programmering INSTÄLLNING

1.  Tryck på MENY-knappen M.
2.  För att välja menyn INSTALLNING trycker du på + knappen tills INSTALLNING visas.
3.  Bekräfta med OK.
4.  Stega vidare med OK-knappen tills VINDOVERVAKNING visad i displayen.
5.  Med +/- knappen kan du ställa in nytt vindvärde (se tabellen nedan). 
     (De båda siffrorna till vänster på displayen visar det aktuella vindvärdet.)
6.  Bekräfta inställningen med OK.
7.  Tryck 2 ggr på MENY-knappen M för att återgå till driftsläge.

VINDÖVERVAKNING (vindvärde)

Vindtröskelvärde
Värde

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Hastighet (ca.)
m/s

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

VINDÖVERVAKNING

Tröskelvärdet är för VIND förinställt på 04 (8 m/s).

Förklaring:
När vindintensiteten överstiger värdet 04 (8 m/s) i mer än 2 sek. så 
kommer solskydden att köras in och förbli blockerade inne tills vinden 
mojnat under inställt värde 

Vindvärdet kan man ställa in från 01 (svag vind) till 11 (mycket hård vind).

På displayen visas det aktuella vindvärdet och vindvärdet som kan ställas in. 
Värdet som kan ställas in blinkar.

OBS!  Om vindvärdet underskrids i 15 min. är det åter igen möjligt för 
            utföra manuella körkommandon.

11
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INSTALLNING
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16. Dukspänning

För att få en bättre uppspänning på en terrassmarkis så finns möjligheten att ställa in en automatisk kort 
backtid i fullt utkört läge 

Använda manuellt:
Från fullt inkörd markis.
Tryck 2 ggr. på NED knappen 
i snabb följd.

15. Mellanläge (utfall)

OBS ! Denna inställning kan endast göras om en sol- & vindgivare är ansluten och automatiken är spänningssatt.

Ett mellanläge är ett inprogrammerbart tredje läge mellan markisens övre och nedre ändlägen. Denna funktion är 
speciellt användbart då  t.ex. en terrassmarkis bara skall skugga ett fönster och inte hela altanen.  
Är ett mellanläge inprogrammerat kommer solautomatiken att köra ut markisen till detta läge.

Det är givetvis även möjligt att från mellanläget köra markisen fullt ut med automatikens NED knapp.

2 ggr. 

MELLANLÄGE 

Programmering INSTÄLLNING

1.  Tryck på MENY-knappen M.
2.  För att välja menyn INSTALLNING trycker du på + knappen tills INSTALLNING visas.
3.  Bekräfta med OK.
4.  Stega vidare med OK-knappen tills MELLANLAGE visad i displayen.
5.  Med +/- knappen kan du ställa in körtiden från solskyddets övre läge till mellanläget. Bekräfta med OK.
6.  Stega vidare med OK-knappen och kontrollera att SOL MELLANLAGE är vald (se ovan).  
     (Med +/- knappen kan ändra  till SOL MELLANLAGE).
7.  Tryck 2 ggr på MENY-knappen M för att återgå till driftsläge.

DUKSPÄNNING 

Programmering INSTÄLLNING

1.  Tryck på MENY-knappen M.
2.  För att välja menyn INSTALLNING trycker du på + knappen tills INSTALLNING visas.
3.  Bekräfta med OK.
4.  Stega vidare med OK-knappen tills DUKSPANNING visad i displayen.
5.  Med +/- knappen ställer du tiden för dukspänning.
7.  Tryck 2 ggr på MENY-knappen M för att återgå till driftsläge.

INSALLNING

SOL TEST MODE
OFF / ON

SOL MELLANLÄGE SOL MELLANLÄGE

INSTALLNING

INSTALLNING
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17. Inställning för persienner

OBS ! Denna inställning för automatisk uppvinkling av fasadpersienner kan endast göras om PERSIENN 
har valts vid initial programmering (se punkt 6).

Programmering INSTÄLLNING

1.  Tryck på MENY-knappen M.
2.  För att välja menyn INSTALLNING trycker du på + knappen tills INSTALLNING visas nu i displayen.
3.  Bekräfta med OK.
4.  Stega vidare med OK-knappen tills MELLANLAGE visad i displayen.
5.  Med +/- knappen kan du ställa in körtiden i sekunder från övre läget till nedre läget. 
6.  Bekräfta med OK.  VINKLING visas nu i displayen.
7.  Med +/- knappen kan du ställa in vinklingstid i tiondels sekunder för persiennen.
8.  Bekräfta med OK.
9.  Stega vidare med OK-knappen och kontrollera att SOL MELLANLAGE är vald (se ovan).
     (Med +/- knappen kan ändra  till SOL MELLANLAGE).
10. Tryck 2 ggr på MENY-knappen M för att återgå till driftsläge.

SOL SOL MELLANLÄGE 

INSTÄLLNING

Använda manuellt:
Från fullt inkörd persienn.
Tryck 2 ggr. på NED knappen 
i snabb följd.

2 ggr. 

18. Test & Demo

För test & demo finns en inbyggd funktion som förkortar de normala tidsfördröjningarna till sekunder.

TEST MODE 

Programmering INSTÄLLNING

1.  Tryck på MENY-knappen M.
2.  För att välja menyn INSTALLNING trycker du på + knappen tills INSTALLNING visas.
3.  Bekräfta med OK.
4.  Stega vidare med OK-knappen tills TEST MODE visad i displayen.
5.  Med +/- knappen ställer du om från OFF till ON.
7.  Tryck 2 ggr på MENY-knappen M för att återgå till driftsläge i demo.

TEST MODE avslutas då OK knappen hålls inne i 5 sek. 

INSALLNING

SOL TEST MODE
OFF / ON

MELLANLÄGE / VINKLING

INSTALLNING



20. Tekniska data

Nominell spänning: 230-240 V AC/50-60 Hz
Belastning relä: 5 A/250 V AC  cos φ = 1
Skyddsklass: IP33 för givaren och IP20 för styrenheten.
Skyddstyp: Klass II
Omgivningstemp. 0 till +55 �C
Mått: LxBxD  85 x 85 x 55 (inkl ram) dosa CC60
Batteri: 1 X CR2032
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19. Spärrtid (uppkörning och blockering på kvällen).

OBS ! Denna inställning kan endast göras om SPÄRRTID har valts under meny “FUNKTION”    vid 
           initial programmering (se punkt 6).

Exempel:

Spärrtid      : Kl. 07:00, Förhindrar att  anläggningen körs ut före kl. 07:00. 
Spärrtid      : Kl. 18:00, Anläggningen körs in kl.18:00 även om solen skiner.

SPÄRRTID 

Programmering PROGRAM

1.  Tryck på MENY-knappen M.
2.  Tryck på +/- knappen tills PROGRAM visas i displayen.
3.  Bekräfta med OK.
4.  SPARRTID      visad i displayen.
5.  Med +/- knappen ställer du in tiden då automatiken inte skall köra ned solskydden. 
6.  Bekräfta med OK.
8.  SPARRTID      visad i displayen.
9.  Med +/- knappen ställer du tiden då automatiken skall köra in solskydden. 
10. Bekräfta med OK.
11. Tryck 2 ggr på MENY-knappen M för att återgå till driftsläge.

 Justerbara inställningar  Värde  Fabriksinställning

 Mellanläge/Persienngångtid  Programmerbart 0 -360 sek.  0 sek.

 Tröskelvärde SOL  Programmerbart 5 -100 kLux  Utkörning: nivå 04 = 20 kLux

 Tröskelvärde SOL  Programmerbart 5 -100 kLux  Inkörning:  nivå 03 = 15 kLux

 Fördröjning vid SOL  Programmerbart 3 - 15 min  Utkörning efter 3 min.

 Fördröjning vid SOL  Programmerbart 5 - 30 min  Inkörning efter 30 min.

 Dukspänning/Vinkling av persienn.  Programmerbart 0 -25 sek.  0 sek.

 Tröskelvärde vindlarm  Programmerbart 2 -22 m/s  Inkörning: nivå 04 = 8 m/s

 Fördröjning vindlarm  Fast 2 sek.  Fast 2 sek.

 Spärrtid vindlarm  Fast 15 min.  Fast 15 min.
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21. Test & felsökning

 Fel  Orsak  Åtgärd

 Solskyddet körs inte ned vid sol.

 Solskyddet kör inte i på kvällen.
 Solskyddet är utkörd manuellt.  Växla läge till automatik (klocka).

 Tröskelvärde sol för högt ställt.  Sänk värde soltröskel.

 Solskyddet kör upp i lätt blåst.  Tröskelvärde vind står för lågt.  Höj värde vind (fackman).

 Solskyddet kör inte upp i blåst.
 Tröskelvärde vind står för högt.  Sänk värde vind (fackman).

 Givaren är felplacerad.  Flytta givaren.

 Motorn går i fel riktning.  Felaktig anslutning.  Skifta svart och brun motorledning  
 i automatik eller reläbox.

 Motorn fungerar inte.  Felaktig anslutning.  Kontrollera inkopplingen.

 Omkopplaren står i manuellt läge
 (hand-drift).

 Ställ omkopparen i läge automatik
 (klocka).

 Tröskelvärde sol för högt ställt.

 Vindlarm, solskyddet är blockerat  
 för utkörning.

 Avvakta tills vinden avtagit.

 Sänk värde soltröskel.

 Solsensorn är i skugga.  Montera om givaren. 

 Solskyddet kör inte till gränsläget.
 För kort gångtid är programmerat.

 Mellanläge är programmerat.

 Justera gångtiden i ”FUNKTION” 

 Ändra eller ta bort mellanläget.

 Vindlarm indikeras men det 
 blåser inte.  Kastbyar.

 Ledningsbrott.

 Vänta ca. 15 minuter.

 Kontrollera ledningen (fackman).

 Inställda solparametrar visas inte
 /går inte att ändra.

 Sol- & vindsensorn ej ansluten 
 eller kabelbrott.

 Kontrollera anslutning, ledning
 och givare (fackman).

Rengöring: Använd aldrig aggressiva rengörningsmedel eller kemiska lösningar eftersom kapslingen    
 kan angripas och automatikens funktion påverkas.
 Den transparenta ovandelen, som innehåller solsensorerna, måste hållas fri från smuts    
 för att få en säker funktion. 
 Rengör med en fuktig trasa, ev. med handdiskmedel vid starkare nedsmutsning.
 Spruta adrig vatten direkt på sensorn! Den är designad för att motstå regn och     
 inte för direkt vattensprutning underifrån eller från sidan.

Underhåll: Testa regelbundet att vindhjulet snurrar lätt. Använd aldrig olja eller fett för att förbättra funktionen.

CE: Allmän konformitetsförsäkran, SELVE GmbH & Co. KG försäkrar att i-Marki Control WS uppfyller de 
 grundläggande kraven och de andra relevanta föreskrifter i direktivet 73/23/EWG och 89/336/EGW.
 CE dokument kan laddas ned på på www.selve.de.

22. Batteribyte/Underhåll

1.  Ta bort manöverdelen.
2.  Ta bort batteriet.
3.  Sätt in ett nytt CR2032 batteri (se bild).
4.  Ställ in tiden på nytt.

OBS! Inställda värden går inte förlorade. 



din solskyddsleverantör

ProMotor i Malmö AB · Ringugnsgatan 10 · 216 16 Limhamn · Sweden 
www.promotorab.se · info@promotorab.com

20
11

. 0
3.

 2
1 

   
   

  V
 1

.0
.  

   
   

   
   

  V
i r

es
er

ve
ra

r 
os

s 
fö

r 
ev

en
tu

el
la

 t
ry

ck
fe

l o
ch

 t
ek

ni
sk

a 
än

dr
in

ga
r.

 


