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Bruksanvisning for automatisk portåpner

Motoren aktiveres med:
1. Veggkonsoll - trykk inn tasten og hold til porten setter seg i bevegelse.
2. Fjernkontroll – trykk på midtre tast og hold til porten setter seg i bevegelse.
De to små tastene kan benyttes til andre formål, som f ex programmering for andre porter.
Porten er forsynt med nødåpning i tilfelle strømbrudd eller motorhavari
Porten kan åpnes for hånd innenfra ved at du trekker
utkoblingshåndtaket rett ned. Porten er da frikoblet fra
motoren.
Låssylinderen i porten er koblet sammen med
utkoblingshåndtaket via en wire. Frigjør sylinderen og
trekk i wiren til du hører et knepp. NB! Ikke ta ut nøkkelen
før du har satt sylinderen på plass.
For å tilkoble porten igjen, trekk håndtaket bakover (mot
motoren) og kjør motoren til du hører at motoren «tar
tak».

Ikke bruk det manuelle tilkoblingshåndtaket for å trekke porten opp eller ned.

Lyset slukker etter ca 2 ½ minutt.
Lampen i motoren må ikke være
sterkere enn 24V / 21 W.

Fjernkontrollens batteri skal normalt vare opptil 5 år. Skift batteri hvis rekkevidden reduseres. Lokket åpnes
enkelt med en skruetrekker eller lignende. Batteriet er av type CR2032, som finnes hos bl a fotobutikker og
urmakere.
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Nye fjernkontroller
Borettslaget har liggende nye fjernkontroller som vi selger til selvkost. Kontakt Per
på tlf 40 84 84 22.

Programmering av ekstra fjernkontroller .
Vipp ned plastdekselet på motoren.
Trykk og slipp den oransje programmeringstasten. Indikator for programmering (LED ved
programmeringstasten) vil lyse i ca 30 sekunder.
Trykk på ønsket knapp på fjernkontrollen og hold denne til hovedlampen på motoren blinker. Den
nye fjernkontrollen er nå programmert.

Sletting av programmering.
Trykk og hold den oransje tasten til indikatorlampen slukker (ca 6 sekunder). All tidligere
programmering er nå slettet. Omprogrammer alle fjernkontroller på ny.

Innstilling av endebrytere.
Endebryterne skal stoppe porten i ønskede åpen- og lukketposisjoner.
1. Åpne motorens deksel. Hold den svarte tasten inntrykket til den gule LED’en begynner å
blinke sakte, slipp deretter opp tasten.
2. Juster porten med svart (oppover) og rød (nedover)
3. Trykk på fjernkontroll eller veggkonsoll. Dette innstiller endebryteren for «åpen».
Porten vil nå lukkes helt ned og deretter gå til stilling «åpen» igjen.
4. Når endebryterne er programmert, slutter LED’en å blinke.
Hvis porten stopper eller reverserer før den har nådd gulvet, gjenta steg 1 til 4 igjen.

Service.
Port og portåpner, inklusiv fjernkontroller, er beboers ansvar.
Service bestilles direkte hos Karlshusgarasjene - Tlf 69 29 42 00, som har overtatt vår
garasjeleverandør - Fjell Bruk, eller hos Portspesialisten, tlf 67 41 41 90.
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