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Bruksanvisning
Markismotor

Markismotorn ska anslutas till 230V / 50Hz med skyddsjord. Motorn får anslutas med stickkontakt 
i skyddsklass IP 65. Om medföljande kabel behöver skarvas ska detta göras i kopplingsdosa med 
lägsta skyddsklass IP 65.
Vi rekommenderar att en 2-polig brytare monteras innan kopplingsdosan.

Till varje markis medföljer 1st fjärrkontroll för manövrering av markisen. Fjärrkontrollen är kodad till 
markismotorn vid leverans, och markisens gränslägen är grovinställda. När markisen är uppmonte-
rad måste följande inställningar göras för riktig funktion.

Fininställning av gränslägen:
Övre och nedre gränsläge justeras på markisens högersida, på delen av motorn som är synlig vid 
sidan av väven. 
Gränslägena justeras genom att skruva på respektive justerskruv för det avsedda gränsläget. Se pil 
vid justerskruv för gränsläget vid respektive rotationsriktning.
Använd 4mm insexnyckel. Symbolen (+) förlänger och (-) förkortar avståndet till gränsläget. Övre 
gränsläget ska stå så att frontprofilen går in under sitt skydd utan att spänna mot rullen, nedre gräns-
läget vid maximalt önskat utfall. Justera försiktigt, vrid insexskruven ca ett kvarts varv i taget.

Programmering av fjärrkontroll: (gjort från fabrik)
För att programmera fjärrkontrollen till en motor, gör enligt följande:
- Kontrollera att ett friskt batteri sitter i fjärrkontrollen.
- Slå av strömmen till motorn, slå sedan till strömmen igen. 
  Motorn är nu i programmeringsläge under 10 sek.
- Tryck på programmeringsknappen P2 på fjärrkontrollens 
  baksida 2 ggr. ( ca 0.5 sek per tryckning ) och därefter upp- 
  knappen på fjärrkontrollens framsida.
- Motorn kommer nu att ge en signal av upprepade pip. 
  Denna signal är en bekräftelse på att motorn och fjärrkon-
  trollen kodats till varandra.
  OBS! Motorn är i programmeringsläge under 10 sek efter 
  det att strömmen slagits på. Programmeringen måste påbör-
  jas inom dessa 10 sek.
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Programeringsknapp (P2)

Upp/In Knapp

Stopp Knapp

Ner/Ut Knapp
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MEDSOL PLUS
MOTSOL MINUS
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