
1. OVERSIGT
[A000131] Denne monterings- og betjeningsvejledning er målrettet professionel-
le montører og produktejere. Den indeholder vigtige oplysninger, der garanterer 
sikker montering og brug, samt oplysninger om korrekt pleje og vedligeholdelse 
af produkterne.
Før du begynder monteringen, bedes du læse hele vejledningen, følge retningslin-
jerne i den og udføre alle opgaver i den beskrevne rækkefølge. Produktet og dens 
separate elementer skal monteres i overensstemmelse med vejledningen. Følg 
retningslinjerne for montering og brug for en korrekt montering og for at sikre 
en lang og driftsikker brug.

• [A000094] Omfanget af det arbejde, en professionel in-
stallatør og ejeren kan udføre, er yderligere beskrevet 
i denne vejledning.

• [C000445] Den elektriske motorenhed eller styreenheden kan 
kun monteres og justeres af en PROFESSIONEL MONTØR, der 
er kompetent inden for automatiseringsudstyr og teknisk udstyr til 
privat brug, og vedkommende skal foretage montering og justerin-
ger i henhold til lovgivningen i anvendelseslandet.

• [A000104] Manglende overholdelse af anbefalinger og forslag 
i denne monterings- og betjeningsvejledning frigør producenten fra 
alle ansvars- og garantiforpligtelser.

[A000120] Manualen gælder for flere varianter af produkter.
[B000203] Porten betegnes også som „produktet”.
[B000204] Styreenheden betegnes også som „drivenheden”.
[A000097] Vejledningen dækker montering af produkterne med standardudstyr 
og tilbehørskomponenter. Omfanget af standardudstyr og tilbehør er defineret 
i det kommercielle tilbud.
[A000099] Referencetegningerne i denne vejledning kan variere, hvad angår 
detaljerne i det reelle produkt. Når det er nødvendigt, vises detaljer i separate 
tegninger.
Ved montering af produktet skal du følge reglerne for arbejdsrelateret sundhed 
og sikkerhed for installations- og monteringsarbejde ved brug af el-værktøjer, af-
hængigt af den anvendte teknologi til montering, og tage gældende standarder, 
love og referencekonstruktionsdokumentation i betragtning.
Ved renovering/montering beskyttes alle komponenter mod stænk af pudsekalk, 
cement, gips, osv. Disse kan efterlade pletter.
Når monteringen er udført, og der er kontrolleret for korrekt funktion af pro-
duktet, skal monterings- og betjeningsvejledningen gives videre til ejeren. Mon-
terings- og betjeningsvejledningen skal beskyttes og opbevares sikkert, så den 
ikke ødelægges.
[A000122] Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller driftsfejl 
forårsaget af brug af produktet med udstyr fra andre leverandører. Producentga-
rantien bortfalder endvidere i tilfælde af en sådan brug.
[B000129] Produktets forsendelsesemballage er udelukkende beregnet til 

at beskytte produktet under transport. Beskyt produkterne i emballeringen mod 
vejrlige forhold. Opbevar det emballerede produkt på et hårdt og tørt underlag 
(som skal være fladt, plant og modstandsdygtigt over for variationer i de inden-
dørs forhold) placeret i beskyttede rum, der er tørre og ventilerede. Opbevarings-
stedet må ikke være påvirket af eksterne forhold, der kan beskadige produktkom-
ponenterne og emballagen. Opbevar ikke produktet i vådrum og/eller rum med 
dampe, som kan beskadige malingen og/eller galvanisk malede belægninger.
[B000025] Under opbevaring skal man uforsegle en lufttæt plastemballage for 
at undgå ugunstige ændringer i mikroklimaet inde i emballagen, hvilket kunne 
beskadige lak- og zinkbelægning.
[C000443] Ingen motorens delekanændresellerfjernes, detkanpåvirkesikkert 
drift. Ændringermotorenskomponentererforbudt.
[A000134] Kopiering af disse instruktioner uden forudgående skriftlig tilladelse 
og yderligere indholdsverifikation fra producenten vedr.
[C000075] Elinstallationen og de installationer, der skal beskytte mod elektrisk 
stød, er defineret af gældende normer og regler. Kun en kvalificeret installatør 
må udføre elarbejde.
• Motorenhedens forsyningskreds skal udstyres med en sikkerhedsfunktion, der 

kan afbryde strømtilførslen, en fejlstrømsafbryder og en overstrømsbeskyttelse.
• Portens strømforsyningssystem skal være en separat strømkreds.
• Motorenheden skal jordes, og det skal ske som det første.
• Strømforsyningen skal frakobles, før der arbejdes på det elektriske system. 

Eventuelle nødstrømsbatterier skal frakobles.
• Ved aktivering af sikringerne skal årsagen først findes, derefter skal problemet 

fjernes, og først derefter må porten tilsluttes igen.
• Hvis et problem varer ved, og oplysningerne i denne vejledning ikke hjælper, 

kontaktes producentens tekniske afdeling.
• Alle former for reparation eller omarbejdning af systemet skal udføres 

af en professionel montør.
• Anden anvendelse end den, der er anført i denne vejledning, er ikke tilladt.
• Hverken børn eller voksne bør opholde sig i portområdet.

2. BEGREBER OG DEFINITIONER IFØLGE STANDARDEN
[B000199] Forklaring af advarselsskilte, der anvendes i vejledningen:

OBS! - vær særlig opmærksom på noget.

Information - en vigtig information.

Henvisning - viser hen til et bestemt punkt i denne 
installationsvejledning.

Professionel portmontør - en kompetent person eller enhed, som leverer 
tjenesteydelser til tredjeparter inden for installation af porte, herunder deres for-
bedring (iht. DS/EN 12635).
Ejer - en fysisk eller en juridisk person, der har ejendomsret til at disponere over 
porten og er ansvarlig for portens drift og brug (iht. DS/EN 12635).
Rapportbogen - en bog, der indeholder de vigtigste oplysninger vedrørende 
porten, samt plads for optegnelser om syn, tester, vedligeholdelse, samt alle repa-
rationer eller modifikationer af porten (iht. DS/EN 12635).
[B000213] Dørens driftscyklus - en enkelt forekomst af åbning og lukning 
af døren.

3. BESKRIVELSE AF SYMBOLER

- Option 

- Manuelt

- Automatisk

[D000665] 
Rs - døroplåsning i ledhejseporte
Rs - døroplåsning i vippeporte
PB-GND - START ind, NO-kontakt
PE-GND - fotocelle ind, NC-kontakt (skal aktiveres) 
DOOR-GND - STOP ind, NC-kontakt
+12V-GND - ud (strømforsyning til tilbehør) 
+35-GND - ud (advarselslampe strømforsyning) 
So - åbningsbredde
Ho - åbningshøjde
Ls - drevskinnelængde
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[B000205] 
Fd - den maksimale kraft målt med et instrument under den dynami-

ske aktivitetstid TD
Fs - den maksimale kraft målt med et instrument uden for den  
  dynamiske aktivitetstid TD
Td - den tid, hvor den målte kraft overstiger 150 N
Tt - den tid, hvor den målte kraft overstiger 25 N

[C000383] Forbliv, passér, løb eller kør ikke 
under døren, når den er i bevægelse. Før åb-
ning og lukning skal det sikres, at ingen perso-
ner, og navnlig børn eller genstande, er i vejen 
for garagedøren i bevægelsen. Ingen personer, 
genstande eller køretøjer må være i den åbne 
dørs frihøjde.

[C000384] Brug ikke garagedøren til at løfte 
genstande eller personer.

[C000385] Brug ikke døren, når den ikke 
er funktionsdygtig.

4. DESIGNBESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
[D000138] Motoren udgør et sæt med en glideskinne af en relevant længde, 
som er nødvendig af hensyn til korrekt drift. Den er monteret på enden af en stål-
glideskinne. Skinnen er udstyret med drivende kæde, der driver en lås. Låsen 
er integreret med en dør. Operatøren driver døren via en arm fastgjort til kæde-
holderen fra den ene side og til dørfløjens øverste del på den anden side. Mo-
toren er beskyttet med overbelastningskontakter. Når dørfløjen møder modstand 
på vejen, stopper motoren og kører modsat vej.

4.1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INTRO	600 INTRO	1000

Åbnings- og lukningskraft 600 N 1000 N

Motor 18V DC 4Nm 18V DC 10Nm

Strømforsyning 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz

Strømforsyning til tilbehør 12V 130mA 12V 130mA

Mærkeeffekt 165W 240W

Driftstemperatur -20 / +40 °C -20 / +40 °C

Arbejdscyklus (maks. antal skift pr. time) 30 30

5. ANVENDELSE OG TILSIGTET BRUG
[A000102] Alle produkter skal anvendes og betjenes som tilsigtet. Valg og brug 
af produkter i bygningskonstruktion skal følge den specifikke tekniske dokumenta-
tion på monteringsstedet i henhold til gældende love og standarder.
[D000688] Motorenheden er beregnet til betjening af ledhejse- og vippeporte 
inden for de dimensionelle grænser, der er angivet i det respektive kommerciel-
le tilbud, og driftstidsgrænserne i denne vejledning og i overensstemmelse med 
de tekniske data, der er angivet i denne vejledning. 
Motorenheden er kun beregnet til tørre indendørs rum. Brug ikke motorenheden 
udendørs.
[C000446] Motorenheden er beregnet til betjening af døre, der er installeret 
i enfamiliehuse. Motorenheden er ikke beregnet til større garager (med mere end 
2 parkeringspladser).

6. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
[B000190] Minimum påkrævet kantsikring i henhold til PN-EN 13241-1

Åbningsmåder

Betjeningsmåder

Personer trænet 
i betjening af por-
ten (ikke offentligt 

område).

Personer trænet 
i betjening 

af porten (offent-
ligt område).

Personer utræ-
net i betjening 

af porten 
(offentligt 
område).

Dødmandsstyring med 
en person til stede 

med udsigt til porten.

Knapstyring 
uden elektrisk 

aflåsning.

Styring med 
nøgleafbryder 
uden elektrisk 

aflåsning.

Utilladt.

Impulsstyring med 
udsigt til porten.

Impulsstyring uden 
udsigt til porten.

Automatisk styring 
(automatisk lukning).

 – kantsikring - påkrævet
   – fotocelle - påkrævet

 – fotocelle - ekstraudstyr

[C000447] Fotocellerne skal anvendes, når:
• den automatiske dørlukningsfunktion er aktiveret,
• fjernbetjeningen anvendes,
• styreenheden er uden for dørens synslinje,
• døren er ikke direkte i brugerens synslinje,
• døren er beregnet til automatisk betjening.
[C000448] Hvis dørens motorenhed betjenes med automatisk lukning aktiveret, 
eller døren åbnes direkte til offentlig vej eller et offentlig fortov, skal der installe-
res en advarselslampe i henhold til lovgivningen i det land, hvor motorenheden 
betjenes.

7. KRAV TIL MONTERINGSFORHOLD
[B000206] Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller driftsfejl for-
årsaget af forkert montering eller betjening af produktet.

Undlad at montere døren i et rum, hvor der stadig ud-
føres arbejde (fx pudsning, slibning).

Gulvbelægningen ved den nederste pakning skal være plan og bygget, så vand 
frit kan løbe ud. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i rummet (til tørring 
af materialer).

• [B000214] Ifølge de gældende europæiske forordninger skal en el-
drevet port fremstilles i overensstemmelse med. direktiv 2006/42/
EF. Den skal derudover følge disse standarder: EN 13241-1, 
EN 12445, EN 12453 og EN 12635.

• [A000136] Før du fortsætter med installationen, skal der udføres 
en risikoanalyse, inklusive alle sikkerhedsforhold, som angivet i bi-
lag 1 i Maskindirektivet, for at angive løsninger, der skal bruges 
med installationen (planlægningstilladelse).

• [C000081] Motoren må ikke installeres i et eksplosions-
farligt miljø. Tilstedeværelse af brandfarlige gasser og dampe 
er en større risikofaktor. 

• [C000449] Beskyt drivenheden mod vand.
• [D000142] Inden vedligeholdelse eller eftersyn af en ga-

ragedør skal motorenheden afbrydes fra strømkilden. 
Også en batteristrømforsyning skal afbrydes, hvis den er blevet 
leveret.

• [B000007] Det er forbudt at bruge porten i tilfælde 
af eventuelle fejl eller skader på portens komponen-
ter. Må ikke anvendes - kontakt et autoriseret servicecenter eller 
en professionel montør.
OBS! Risiko for uheld.

• [D000140] Den påkrævede overliggerkapacitet er >500 N.

8. FEJL VED MONTERING AF MOTOR
[D000260] Der kan opstå fejl, når du monterer motoren, men de er lette at und-
gå, når der træffes følgende foranstaltninger:
• motorens glideskinne korrekt monteret og afbalanceret i overensstemmelse 

med data i denne vejledning,
• korrekt forsyningsspænding til motor,
• oplåsningsmekanisme justeret korrekt,
• alle forbindelsesdele spændt godt.
 

Hvis der ses bort fra disse grundlæggende anbefalin-
ger, kan det medføre fejlfunktion, skader eller bortfald 
af garanti på døren.
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9. MILJØBESKYTTELSE
Emballage
[A000008] Nogle dele af emballage (pap, plast, osv.) er klassificeret som affald 
egnet til genanvendelse. Før udsmidning af emballage skal man følge lokal lov-
givning vedrørende pågældende materiale.
Skrotning af udstyret
Produktet består af mange forskellige materialer. De fleste af dem er egnet til 
genanvendelse. Før udsmidning skal de sorteres og derefter bringes til sted, hvor 
genbrugsmateriale samles.

Før skrotning skal man følge lokale lovgivning vedrø-
rende pågældende materiale.

[A000009] OBS! Aflevering af emballage sparer res-
sourcer og reducerer affald.

[A000118] Udstyret er mærket i henhold til WEEE-direktivet om affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr 2012/19/EF.
Ifølge denne mærkning må udstyret, når først det er brugt, ikke bortskaffes sam-
men med almindeligt husholdningsaffald. Udstyrets bruger skal aflevere affaldet 
på autoriserede WEEE-renovationssteder. Renovationsstederne, herunder lokale 
renovationspladser, detailhandlere og byenheder, har et passende system til 
håndtering af WEEE.
Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr er med til at for-
hindre de skadevirkninger for menneskers helbred og miljøet, som farlige kom-
ponenter og forkert affaldsdeponering eller behandling af affaldsudstyr kan 
forårsage.

10. STYREENHED
[D000265] Fordele ved styreenheden:
• Blød start og stop og dertil hørende længere levetid for døren.
• Betjening via fjernbetjeninger med dynamisk variable koder til 433,92 MHz 

frekvens 
• Automatisk valg af driftsparametre.
• Fotoceller.
• Automatisk lukning.
• Justering af overbelastningsfølsomhed.
• LED-baseret belysning.
• Digital skærm.
• Sekventiel dørstyring.
• Nem monterings- og programmeringsprocedure.
 
Motorstyring udføres via sender med programmerede knapper (fjernbetjening).
Fotoceller er et ekstra sikkerhedselement, der skal tilsluttes styresystemet. De for-
bedrer beskyttelse mod, at døren kører over et køretøj, en person eller en gen-
stand, der er i vejen for døren.
Automatisk lukning kræver fotoceller for at beskytte brugeren (døren 
lukker ikke, når en forhindring er i vejen). Funktionen skal også aktiveres 
i styreenheden.
Overbelastningsfølsomhed er en nødvendig del for at beskytte genstande, 
der er inden for døråbningen, mod knusning. Det beskytter også mod skader 
på motoren og hele drivmekanismen. Den primære lukkekants dynamiske kraft 
må ikke overstige 400 [N] ifølge PN-EN 12453.

[C000450] Hver gang overbelastningsraten justeres (hvilket gæl-
der for motorenheder med justerbar overbelastningsrate), skal det 
kontrolleres, at grænsen for kraften overholder specifikationerne 
i PN-EN 12453 bilag A. 
I henhold til standarden PN-EN 12453 må den dynami-
ske kraft på den primære lukkekant må ikke overstige 
400 [N], mens varigheden af den dynamiske kraftpå-
føring ikke må overstige 750 [ms].

11. MONTERINGSANVISNINGER
[B000207] Monter og juster produktet i overensstemmelse med kravene 
i EN 13241-1.
Brug kun de originale fastgørelseselementer, der følger med produktet, 
og EN-kompatible fastgørelsesanordninger (f.eks. bolte, møtrikker, spændeskiver) 
til at montere produktet.
[B000096] Ved montering af motoren skal man følge anvisninger fra produ-
centen af motoren og ekstraudstyret. For at tilslutte motoren skal man bruge kun 
producentens originale komponenter.
[B000032] Når en faglært installatør monterer en elektrisk drivmotor på porten, 
skal monterings- og betjeningsvejledningen følges.
[A000136] Før du fortsætter med installationen, skal der udføres en risiko-
analyse, inklusive alle sikkerhedsforhold, som angivet i bilag 1 i Maskin-
direktivet, for at angive løsninger, der skal bruges med installationen 
(planlægningstilladelse).

12. SIKKERHEDSKRAV
[B000191] Metoderne til installation af elektriske ledningsnet og beskyttelse mod 
elektrisk stød er defineret i gældende standarder og love.
Tilslut drivenhedens elektriske ledninger med de ledninger, der blev af leveret 
af producenten.
Det elektriske ledningsnet skal anlægges i overensstemmelse med lokale 
bestemmelser.
Elarbejde må kun udføres af kvalificerede montører.
Porten og drivenheden skal være i overensstemmelse med PN-EN 12453 
og PN-EN 12604.
[D000690] INTRO-drevet opfylder kravene i følgende EU-direktiver:
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• Maskindirektiv 2006/42/EF
• EMC-direktiv 2004/108/EF
[B000215] Monteringsarbejdet skal udføres i henhold til følgende europæiske 
normer: 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, EN 13241-1 med senere 
ændringer.
Sikkerhedsanordninger (fotoceller, sikkerhedskantlister osv.) installeres ifølge gæl-
dende standarder for at beskytte mennesker, dyr eller genstande, som kan komme 
tæt på porten, mod at blive ramt eller mod skader.

• [A000026] Hold emballagen (plastic, polystyren osv.) 
utilgængelig for børn.

• [C000451] Tilslut ikke motorenheden til en strømkilde, 
før monteringsprocessen er afsluttet.

• [A000028] Under monterings-/renovationsarbejdet skal 
alle smykker tages af. Brug personlige værnemidler 
(tøj, beskyttelsesbriller, handsker osv.).

13. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER
[A000041] Korrekt drift afhænger i høj grad af korrekt installation af produktet.
Producenten anbefaler autoriserede installationsvirksomheder. Sikker og påtænk-
te drift af produktet kan kun sikres ved korrekt installation og vedligeholdelse der 
udføres i henhold til manualen.
[D000144] Forberedende aktiviteter omfatter klargøring af ledningssystemet. 
Et overordnet layout af enhedens komponenter og ledningsarrangement er vist 
på figur 1,2. 

• Elektriske installationer skal foretages i henhold til lo-
kale bestemmelser.

• Kun en kvalificeret installatør må udføre elektrisk 
arbejde.

[D000145] Garageloftet skal kunne klare sikker montering af operatøren.  Hvis lof-
tets konstruktion er for let, eller loftet er for højt, skal operatøren installeres på en støt-
testruktur tilpasset forholdene i rummet. Det er ikke tilladt at montere dørens eller 
operatørens fastgørelseselementer på en sådan måde, at de forskydes under drift.
[D000146] Sørg for inden montering af motoren, at døren, som motoren er mon-
teret på, er monteret og justeret korrekt og åbner og lukker nemt. Adskil også 
monteringsdele og drivkomponenter, som ikke kræver strømforsyning.
 

• Motoren må ikke monteres sammen med en dør, der 
ikke virker. 

• Fjern motoren fra en strømkilde, inden du fortsætter 
med monteringsarbejdet. Også en batteristrømforsy-
ning skal afbrydes, hvis den er blevet leveret.

[C000085] Korrekt drift af døren og motorsættet afhænger i høj grad af korrekt 
montering af motoren. Denne vejledningen skal følges nøje for at undgå fejlfunk-
tion, for tidligt slid eller bortfald af garanti på motoren.
[D000147] Motoren leveres med fastgørelseselementer, der skal anvendes 
på beton: For vægge fremstillet af andre materialer kan det være nødvendigt 
at bruge andre fastgørelseselementer.

13.1. MONTERINGSRÆKKEFØLGE
Fig. 1.1. Saml alle elementerne fra motorenhedens skinne.
Fig. 3. Monter hagepladen til “Ru”-vippedørfløjen. Hagepladen er monte-

ret i midten af dørfløjen.
Fig. 4. Monter hagepladen til den sektionsopdelte dør. Hagepladen 

er monteret i midten af dørfløjen. I sektionsopdelte døre med fra-
skåret toppanel leveres fløjens hageplade med døren.

Fig. 4.7  Acceptabel montering af en sektionsopdelt dørfløjs hageplade. 
Fastgørelseselementer leveres ikke med motoren.

 
Placeringen af dørens fangåbninger gælder for døre, 
der er fremstillet af producenten. For andre døre skal 
denne højde bestemmes separat. 

 
Fig. 5-6. Afmærk montagehuller til overliggerens hage i overliggeren. Fast-

gør overliggerens hage på overliggeren 20-150 [mm] over akslen 
eller over dørfløjens hageplade (alt efter ledig monteringsplads). 
Fastgør metalglideskinnen til hagen med “L”-bolten. Fastgør dre-
vet til glideskinnen med en “K”-hage. Tilspænd med et 2 [Nm] 
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moment. Fastgør drevets hage som tæt på motoren som muligt, hvis 
der er tilstrækkelig plads.

 
Sørg for, at glideskinnen er vandret.

 
 Sørg for, at “S”-glideskinnens ophængningsbeslag er fastgjort 

korrekt til loftet. Fastgør glideskinnen med det dertil beregnede 
“J”-metalophængningsbeslag.

Fig. 3.1c, fig. 7. Kobl dørfløjen sammen med motorenheden med det medfølgen-
de led (afkort leddet til korrekt længde som nødvendigt).

Fig. 3.2e.  Juster kabelspændingen for at sikre, at bolten sidder rigtigt, efter 
at døren er åbnet med motoren.

Fig. 7.2. I SSJ-døre skal der anvendes ekstra forbindelsesprofil og monte-
ringstilbehør. Den korrekte længde af de tilknyttede elementer skal 
vælges under monteringen. Yderligere forbindelsesprofil og monte-
ringstilbehør er ikke en del af motorens standardudstyr.

Fig. 8. Fastgør koblingssnoren. Snoren skal fastgøres i højden under 1800 
[mm] fra gulvet. Lås motoren op ved at trække i snoren, forsøg 
at åbne og lukke døren med hånden. Sørg for, at der ikke er nogen 
modstand mellem dørpanelet og motorstyret. Hvis garagedøren 
skal åbnes under strømsvigt, skal motoren låses op med kablet. Mo-
toren leveres med en funktion til frakobling af hejsen med et kabel. 
Træk i kablet for at låse garagedørens motor op. Motoren tilkobles 
igen ved at skubbe armen, som kablet er fastgjort på, tilbage til 
den oprindelige position. Når garagedøren ikke er udstyret med 
svinglåge, anbefales det at bruge en ekstern mekanisme til at frigø-
re blokeringen. 

Fig. 9. Monter en dørfløjs hageplade på døren og “Rs”-oplåsningen. Til-
slut dørfløjen med motoren ved hjælp af forbindelsesprofilen.

[C000452] Kontrollér, at der ikke er risiko for, at moto-
renhedens oplåsningskabel kan sidde fast på en udra-
gende del af køretøjet (fx taggelændere).

13.2. KREDSLØBSDIAGRAM FOR FOTOCELLER
[D000149] Fotocellers tilslutning til kontrolpanelet er vist på fig. 20.

13.3. KREDSLØBSDIAGRAM FOR RINGETRYK
[D000172] Tilslutning med ringetryk til kontrolpanelet er vist på fig. 25.

13.4. KREDSLØBSDIAGRAM FOR RADIOMODTAGER
[B000197] Tilslutning af radiomodtager til kontrolpanelet er vist på fig. 30

13.5. TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR ADVARSELSLAMPE
[D000687] Diagrammet til tilslutning af advarselslampen til kontrolpanelet er vist 
på fig. 35.

13.6. JUSTERING AF MOTORENHED
[D000159] Kontrollér efter fuldførelse af monteringen, at motorenheden og over-
belastningskontakten fungerer korrekt. Når døren støder på en forhindring, skal 
den standse og bevæge sig i modsat retning.
Forsigtig!  Fare.

Sørg for, at motoren afbryder åbningen, hvis døren er fyldt med en 20 [kg] masse 
fastgjort midt på den nederste dørkant. 
Forsigtig!  Fare.

Dørens bevægelsesparametre skal reguleres i overensstemmelse med monterings- 
og betjeningsvejledningen. 

• [C000453] Kontroller, om overbelastningskontakten (gælder for 
betjeningsmekanismer med overbelastningsjusteringsfunktionen) 
og det optiske bånd fungerer korrekt. Porten bør stoppe og køre 
tilbage, når portfløjen kommer i berøring med et hvilket som helst 
objekt på 80 [mm] i diameter ved en højde på 50 [mm] fra jorden.
OBS! Risiko for uheld.

• [C000454] Udfør en funktionstest af fotocellerne. Døren skal stop-
pe og bevæge sig i modsat retning, når fotocellens stråle afbrydes.

• [B000208] Mål kraften ved lukkekanten. Kontrollér, at begræns-
ning af kraften overholder specifikationerne i PN-EN 12453 bilag 
A. I henhold til standard PN-EN 12453 må den primære lukkekants 
dynamiske kraft ikke overstige 400 [N], mens varigheden af den 
dynamiske kraftpåføring ikke må overstige 750 [ms].
OBS! Risiko for uheld.

• [C000450] Hver gang overbelastningsraten justeres (hvilket gæl-
der for motorenheder med justerbar overbelastningsrate), skal det 
kontrolleres, at grænsen for kraften overholder specifikationerne 
i PN-EN 12453 bilag A. 
I henhold til standarden PN-EN 12453 må den dynami-
ske kraft på den primære lukkekant må ikke overstige 
400 [N], mens varigheden af den dynamiske kraftpå-
føring ikke må overstige 750 [ms].

13.7. JUSTERING AF OVERBELASTNING
[D000689] Når endepositioner er justeret, justerer motorenheden overbe-
lastningsraten (overbelastningsraten kan justeres manuelt, se vejledningen til 
styreenheden).

• [C000455] Indstil overbelastningsbeskyttelsens kraft og følsomhed 
i henhold til monteringsvejledningen til motorenheden (gælder for 
motorenheder med justering af overbelastning). Den indstillede kraft 
til overbelastningsbeskyttelse skal være minimumkraften, der er nød-
vendig for, at døren kan udføre en fuld åbnings-/lukningscyklus. 
Indstillingen for overbelastningsfølsomhed er afgørende for at yde 
beskyttelse mod ulykker eller knusning af elementer, der findes i åb-
ningen. I henhold til standarden PN-EN 12453 må den dynamiske 
kraft på den primære lukkekant ikke overstige 400 [N], mens varig-
heden af den dynamiske kraftpåføring ikke må overstige 750 [ms].
OBS! Risiko for uheld.

• [C000456] Juster portens trykkraft og drivtryk for at forhindre risi-
koen for personskade og tingsskade.
OBS! Risiko for uheld.

• [C000450] Hver gang overbelastningsraten justeres (hvilket 
gælder for motorenheder med justerbar overbelastningsrate), 
skal det kontrolleres, at grænsen for kraften overholder specifika-
tionerne i PN-EN 12453 bilag A. I henhold til standarden 
PN-EN 12453 må den dynamiske kraft på den primære 
lukkekant må ikke overstige 400 [N], mens varighe-
den af den dynamiske kraftpåføring ikke må overstige 
750 [ms].

• [D000668] Manglende overholdelse kan medføre alvorlig person-
skade pga. knusning af døren eller andre farer.
OBS! Risiko for uheld.

13.8. MANUELLE STYREKNAPPER
[C000008] Der er monteret manuelle styreknapper:
• et sted, hvor operatøren har et uhindret udsyn til døren og omgivelserne,
• et sted, hvor enheden ikke kan tændes utilsigtet.
• væk fra bevægelige dele,
• i en højde på mindst 1,5 m.

14. EKSTRA KRAV
[A000027] Kontrollér efter fuldførelse af monteringen, om døren har en CE-stan-
dardmærkeplade. Hvis ikke, skal en sådan påsættes. Når du bekræfter, at moto-
ren fungerer korrekt, skal du sende motorens monterings- og betjeningsvejledning 
til ejeren. Påsæt advarselsmærkater på en måde, så de er holdbare, synlige 
og sidder tæt på døren eller kontrolpanelet.
[A000137] Når installationen er blevet gennemført:

• [B000209] Kontrollér, at produktet er korrekt justeret og overholder 
EN 13241, EN 12453 og EN 12445. Udfør kontrollerne beskre-
vet i afsnit 13.6., 13.7.

• [C000457] Bekræft, at alt sikkerhedsudstyr (overbelastningskontakt, 
optisk sensorstrimmel, fotoceller osv.) fungerer korrekt. Døren skal 
stoppe og bevæge sig i modsat retning, når døren rører en genstand 
80 [mm] i diameter i en højde på 50 [mm], når du står på jorden.
OBS! Risiko for uheld.

• [C000458] Kontrollér, at motorenhederne holder op med at åbne 
døren, når dørfløjen er fyldt med 20 [kg], der er fastgjort på den 
nederste kants midte.
OBS! Risiko for uheld.

• [C000459] Kontrollér korrekt justering og funktion af den manuelle 
motoroplåsning.
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• [B000007] Det er forbudt at bruge porten i tilfælde af eventuelle 
fejl eller skader på portens komponenter. Må ikke anvendes - kon-
takt et autoriseret servicecenter eller en professionel montør.
OBS! Risiko for uheld.

[C000468] Kontrollér visuelt døren og hele systemet for fejljustering, mekaniske 
skader, tegn på slitage eller skader på kabler eller operatørdele.  Døren er først 
monteret korrekt, når fløjen bevæger sig jævnt.

[A000144] Den professionelle montør skal redegøre 
for korrekt betjening af produktet over for brugeren, 
herunder nødprocedurer, og oplære brugeren i korrekt 
brug.

[C000460] Når monteringen er gennemført, skal monterings- og betjeningsvej-
ledningen overdrages til ejeren sammen med dørens logbog (hvis den følger 
med produktet).
[C000012] Før portens første åbning skal man kontrollere installationens korrekt-
hed, i overensstemmelse med installations- og brugsvejledning.
Porten er monteret korrekt, hvis den bevæger sig let og dens drift er nemt.

[B000094] Manglende udførelse af ovennævnte arbejde kan med-
føre, at portbladet/-gardinet pludselig falder ned og kvæster perso-
ner eller beskadiger genstande i nærheden af porten.
OBS! Risiko for uheld.

15. AFMONTERING AF MOTOREN 
[D000153] Afmontering af motoren foretages i omvendt rækkefølge af montering. 
Afbryd først motoren fra en strømkilde, luk og lås døren.

16. STYREENHEDENS MONTERINGSRÆKKEFØLGE
1. [D000266] Sørg for, at operatøren med dens udstyr er monteret korrekt, 

og at aktiveringen er ikke farlig for miljøet.
2. Tænd for hovedforsyningen til motoren.
3. Find frem til grænseafbryderens top- og bundpositioner.
4. En automatisk fuld åbnings- og lukningscyklus aktiveres, så det er muligt auto-

matisk at indstille overbelastningsfølsomheden. Juster om nødvendigt følsom-
heden for registrering af barrierer. Den primære lukkekants dynamiske kraft 
må ikke overstige 400 [N] ifølge PN-EN 12453. Hver ændring af overbe-
lastningsfølsomheden kræver ny placering af portens grænseafbrydere, som 
beskrevet på s. 16.1/1.

5. Grænseafbryderen for lukning skal justeres for at sikre, at slæden låses fast til 
kædefittingen, når døren lukkes med hånden (fig. 8).

6. Kontrollér indstillingerne for grænseafbryderne for lukning og åbning.
7. Kontrollér, om motoren fungerer korrekt.

16.1. PROGRAMMERING AF STYREENHEDEN 
[D000267] Programmering af motoren udføres med knapperne “SET”, “CODE”, 
“UP” og “DOWN” på motoren og det digitale display. Programmering skal ud-
føres med døren lukket.

1. Selvlæring af åbning/lukning.
Tryk på og hold “SET” inde, indtil “1” vises. Indstil derefter dørens øverste græn-
seposition ved at trykke og holde “UP” inde. Tryk på “SET”, og “2” vises derefter 
automatisk. Indstil en grænseposition for døren ved at trykke og holde “DOWN” 
inde. Indstil med “UP” og “DOWN” den endelige nederste position, og bekræft 
med “SET” (driftsparametre vælges automatisk). Fra nu af vil motoren fungere 
automatisk i en cyklus med definerede grænsepositioner for åbning og lukning. 
Også overbelastningsraten huskes.

2. Programmering af senderen (fjernbetjening).
Tryk på og hold “CODE” inde, indtil der vises en prik (fig. A). Tryk derefter 
på en vilkårlig knap på senderen (fjernbetjening), og prikken forsvinder. Tryk 
på knappen igen, prikken blinker hurtigt (fig. B) og forsvinder derefter. Senderen 
er nu programmeret. 

3. Rydning af senderens hukommelse. 
Tryk på og hold “CODE” inde i mere end 8 [s], indtil “C” vises. Alle koder slettes.

4. Justering af overbelastningsfølsomhed.
Tryk på og hold “SET” inde, indtil “3” vises. Denne tilstand bruges til indstilling 
af følsomhed. Brug “UP” og “DOWN” til at ændre følsomhedsindstillingen. “1” 
er den maksimale følsomhed, mens “3” er den mindste følsomhed.
Tryk på “SET” for at bekræfte. Juster dørens endepositioner i henhold til afsnit 
16.1/1 efter hver ændring af overbelastningsfølsomhed.

[C000450] Hver gang overbelastningsraten justeres (hvilket gæl-
der for motorenheder med justerbar overbelastningsrate), skal det 
kontrolleres, at grænsen for kraften overholder specifikationerne 
i PN-EN 12453 bilag A. 
I henhold til standarden PN-EN 12453 må den dynami-
ske kraft på den primære lukkekant må ikke overstige 
400 [N], mens varigheden af den dynamiske kraftpå-
føring ikke må overstige 750 [ms].

5. Automatisk lukning.
 Tryk på og hold UP” inde, indtil “-” vises. Tryk på “UP” igen, den automatiske 
lukketid stiger til 1 minut, og maksimale tid er 9 minutter (1 minuts interval). 
Koden for automatisk lukning er slukket, når der vises “0”. Tryk på “SET” for 
at bekræfte. Den automatiske lukning skal bruge fotoceller. Genstart proceduren 
for at justere lukketiden.
 

Den automatiske lukning skal bruge fotoceller.
 

6. Aktivering af fotoceller.
Tryk på og hold DOWN inde, indtil der vises “I I” (fig. A). Tryk på UP, og “H” vil 
blive vist (fig. B). Nu er fotocellerne er aktive. Tryk derefter på SET for at bekræfte. 
Fotocellerne skal have NC-kontakter (normalt lukket). Denne funktion er deaktive-
ret som standard. 
Fotocellerne kan deaktiveres ved at trykke på og holde DOWN inde, indtil “H” 
vises. Slip knappen, og tryk på DOWN igen, indtil “I I” vises. Tryk nu på SET 
for at bekræfte. 
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Deaktiver fotocellerne, hvis de ikke er installeret.

[A000011] Alle arbejde skal udføres i overensstemmelse med denne installati-
ons- og brugsvejledning. Eventuelle kommentarer eller anbefalinger skal sendes 
skriftligt til ejeren, f.eks. ved at notere i portens rapportbog eller garantibevis 
og sende dem til ejeren af porten. Syn skal bekræftes ved indskrivning i portens 
rapportbog eller garantibevis.

17. DRIFTSPROBLEMER
[D000154] Følgende grundlæggende forhold sikrer langvarig og god drift 
af motoren:
• beskyttelse af motoren mod midler, der er ætsende for lak og metal som f.eks.: 

syrer, baser og salte,
• når rummet gøres færdigt/renoveres, skal motoren beskyttes mod sprøjt fra 

gips, maling og opløsningsmidler,
• motoren skal åbnes i overensstemmelse med brugsanvisningen leveret med 

det elektriske udstyr,
• hvis der ved løft af døren opleves for stor modstand, skal hængslernes, ruller-

nes og fjedrenes justering kontrolleres, og hvis de er fejlbehæftede, skal de ju-
steres i overensstemmelse med dørens monterings- og betjeningsvejledning,

• hvis der er monteret en gangsdør i garagedøren, er løft kun tilladt, når gangs-
døren er låst,

• [B000202] Det anbefales at montere en låsesensor eller en låse-
boltssensor til elektrisk drevne porte, der anvender en lås eller en lå-
sebolt. I modsat fald skal låsebolten eller låsen blokeres i en åben 
position, hvis en aktuator er tilsluttet ledningsnettet.

• [B000210] Modificer ikke de justeringer, der er udført den profes-
sionelle montør.
OBS! Risiko for uheld.

• [A000062] Udfør ikke selv reparationer på produktet.
• [C000461] Under hele dørens driftscyklus skal brugeren visuelt 

overvåge dørens driftsområde, og alle omkringstående skal holde 
afstand, indtil døren er helt åben/lukket.

18. BETJENINGSVEJLEDNING

• [C000383] Forbliv, passér, løb eller kør ikke underdøren, når den 
er i bevægelse. Før åbning og lukningskal det sikres, at ingen per-
soner, og navnligbørn eller genstande, er i vejen for garagedøren 
ibevægelsen. Ingen personer, genstande eller køretøjermå være 
i den åbne dørs frihøjde.

• [C000384] Brug ikke garagedøren til at løfte genstande eller 
personer.

• [A000103] Brug ikke fejlbehæftede produkter! Brug 
ikke produktet, og kontakt et autoriseret servicecenter, hvis 
der konstateres driftsforstyrrelser, eller produktets delmontager 
er beskadiget. 

• [C000090] Hver gang før aktivering af porten skal man sikre sig 
at døren til garageport er lukket. Hvis døren er monteret i porten 
med elektrisk fremdriftssystem, skal den have en endeafbryder, som 
muliggør indkobling af fremdriften når døren er åbnet. 

• [D000274] Vær særligt forsigtig, når du låser motoren 
manuelt op: Den åbnede garagedør kan falde, hvis 
fjedrene er svage eller i stykker, eller hvis døren ikke 
er afbalanceret på den rigtige måde.

• [A000125] Det er forbudt at fjerne, ændre eller deakti-
vere beskyttelsesudstyr.

• [B000194] Produktet kan kun betjenes, når alle påkrævede sik-
kerhedsanordninger er på plads, og hvis disse anordninger 
er funktionsdygtige.

A

B

• [C000042] Dette udstyr må kun betjenes af børn over 8 år, per-
soner med nedsatte fysiske og/eller mentale evner og uerfarne 
brugere under opsyn eller i overensstemmelse med betjeningsvej-
ledningen, og hvor principperne for sikker brug og relaterede fare-
momenter er behørigt forklaret. Udstyret må ikke rengøres af børn 
uden opsyn. Bemærk, at børn aldrig må lege med udstyret.

• [B000211] Opbevar batterier, genopladelige batterier eller andre 
mindre strømkilder utilgængeligt for børn. Fare for, at børn eller 
kæledyr kan sluge dem! 
Dødelig fare! 
Hvis denne nødsituation opstår, skal man straks kontakte en læge 
eller søge lægehjælp. Afkort ikke batteriledningerne. Smid ikke 
batterierne ind i ild. Ikke-genopladelige batterier må ikke genop-
lades. Fare for eksplosion!

• [C000334] Hver gang døren er ved at blive startet, skal du sørge 
for, at låsen eller dørbolten ikke er i lukket position.

• Det er kun tilladt at starte døren, når låsen og/eller dørbolten er i åben 
position, eller døren er udstyret med et automatisk låsesæt.

• [C000076] ADVARSEL! Dørfløjens bevægelsesområde 
må ikke blokeres. Sørg for, at der ikke er personer, især børn, 
eller genstande i vejen for en dørfløj, der er ved at lukke eller åbne.

• [C000077] Ingen forhindringer må stå i vejen for en døren.
OBS! Risiko for uheld.

• [C000078] Åbning og lukning af døren med drev kan kun udføres, 
når døren er inden for operatørens synsfelt. Overvåg altid en dør 
i bevægelse. 
OBS! Risiko for uheld.

• [C000079] Det er først tilladt at nærme sig døren, når den ikke 
længere er i bevægelse (afsluttet åbning eller lukning). Det er for-
budt at nærme sig en dør i bevægelse.
OBS! Risiko for uheld.

• [C000080] Fjernbetjeninger, sendere eller andet kontroludstyr til 
aktivering af døren bør opbevares utilgængeligt for børn for at und-
gå uautoriseret aktivering. Børn må ikke lege med udstyret. Opbe-
var sendere et tørt sted.

• [C000083] Hvis garagedøren er udstyret med en gangsdør, 
må motoren kun startes, når gangsdøren er lukket. Gangsdøren 
skal være udstyret med en grænseafbryder.

• [D000141] Vær særligt forsigtig, når du låser motoren manuelt 
op: Den åbnede garageport kan falde, hvis fjedrene er svage eller 
i stykker, eller hvis døren ikke er afbalanceret på den rigtige måde.
OBS! Risiko for uheld.

• [D000273] Oplåsning er ikke tilladt, når motoren er i drift, da det kan 
forårsage permanent skade på motoren. Det er ikke tilladt at trække 
på kablet til oplåsning af motoren med hele sin kropsvægt.

• [D000143] Dørens eller motorens bevægelsesområde må ikke blo-
keres. Hold fingre eller genstande væk fra glideskinnen.
OBS! Risiko for uheld.

• [D000667] Brug ikke motoren, hvis den skal efterses eller justeres. 
Forkert montering eller afbalancering af døren kan forårsage al-
vorlig personskade.

• [A000053] Det er forbudt at bruge en defekt port, især i tilfælde 
af synlige skader på wirer, torsionsfjedre af ligevægt, ophæng eller 
komponenter ansvarlige for portens sikre drift. 

18.1. MANUELT BETJENT DØR
[D000262] Hvis garagedøren skal åbnes under et strømudfald, skal motoren 
låses op med kablet. Motoren leveres med en funktion til frakobling af hejsen med 
et kabel. Træk i kablet for at låse garagedørens motor op (fig. 8). 
Motoren tilkobles igen ved at skubbe armen, som kablet er fastgjort på, tilbage 
til den oprindelige position. Når garagedøren ikke er udstyret med en gangsdør, 
anbefales det at bruge en ekstern mekanisme til at frigøre blokeringen. Kabel-
håndtaget skal monteres højst 1800 [mm] over gulvet.
[B000104] Alle manuelt betjente produkter skal åbnes og lukkes med en jævn be-
vægelse uden pludselige ryk, der nedsætter produktets holdbarhed og sikkerhed.

• [D000273] Oplåsning er ikke tilladt, når motoren 
er i drift, da det kan forårsage permanent skade 
på motoren. Det er ikke tilladt at trække på kablet til 
oplåsning af motoren med hele sin kropsvægt.

• [D000274] Vær særligt forsigtig, når du låser motoren 
manuelt op: Den åbnede garagedør kan falde, hvis 
fjedrene er svage eller i stykker, eller hvis døren ikke 
er afbalanceret på den rigtige måde.

18.2. ELDREVEN DØR
[D000263] Døren åbnes og lukkes af motoren ved at trykke på knappen 
på fjernbetjeningen.
[B000154]  Drivenheden er konstant tilkoblet under normale driftsforhold for den 
eldrevne dør (med elektrisk motor). Drevet kan kun frakobles i nødstilfælde, f.eks. 
ved drevstop. Efter frakobling af drivenheden, skal den tilkobles igen efter manuel 
åbning og lukning af døren. Frakobling kan måske ikke ske, mens drivenheden 
er i brug, da dette kan forårsage permanent skade på drivenheden.
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• [C000466] Efter arbejde eller reparationer, der æn-
drer gulvhøjden i forhold til døren, eller som kræver 
fjernelse og genmontering af døren, skal placeringen 
af grænseafbryderne kontrolleres og justeres. 

• [D000668] Manglende overholdelse kan medføre alvor-
lig personskade pga. knusning af døren eller andre 
farer.
OBS! Risiko for uheld.

19. LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE
[A000140] Disse handlinger kan udføres af ejeren efter en grundig 
læsning af den leverede monterings- og betjeningsvejledning:
[C000462] Eldrevne døre: hver 3. måned:
• Kontrollér, at grænseafbryderne er justeret rigtigt (gør dette ved at betjene 

døren og se, hvor dørfløjen stopper). Når døren er i lukket position, skal kab-
lerne være stramme. Når døren er åben, må bundpakningen ikke være over 
dørens frihøjde. 

• Bekræft den korrekte funktion af evt. elektrisk sikkerhedsudstyr ved at simulere 
deres drift 

• Test fotocellerne: Simuler driftsforholdene ved at bryde fotocellens stråle, der 
skal stoppe og bevæge døren op.

• Test sensoren for lukket lås: Hvis låsen er aktiveret, må døren ikke starte.
• Test sensoren for åben gangsdør: Hvis gangsdøren er åben, må døren ikke 

starte.
• Test lysbarrieren: Simuler driftsforholdene ved at bryde fotocellens stråle, der 

skal stoppe og bevæge døren op.
• Test overbelastningskontakten: Døren skal stoppe og bevæge sig i modsat ret-

ning, når dørfløjen rører en genstand 80 [mm] i diameter i en højde på 50 
[mm], når du står på jorden.

• Test den manuelle motoroplåsning.
• Kontrollér de elektriske ledninger for slitage.
• Rengør ofte fotocellelinserne og advarselslampens linse.
• Udskift batterierne i fjernbetjeningen mindst hver 12. måned.

[B000212] Hvis der bliver fundet driftsfejl eller beska-
digelse af komponenterne, må produktet ikke bruges. 
Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, og kontakt en autori-
seret servicevirksomhed eller en professionel installatør.
OBS! Risiko for uheld.
[C000463] Vedligehold den elektriske motorenhed i overensstem-
melse med betjeningsvejledningen.

[A000141] Disse aktiviteter må kun udføres af en professionel 
montør
Eventuelle ændringer eller modifikationer af porten må kun foretages efter aftale 
med portens producent.
[C000464] Efterse motorenheden mindst hvert år og: 
• Test sensoren for lukket lås: Hvis låsen er aktiveret, må døren ikke starte.
• Test sensoren for åben gangsdør.
• Kontrollér tilspændingen og den korrekte montering af alle 

fastgørelsesanordninger. 
• Hvis der opstår fejl på den elektriske motorenhed, skal motorenheden iso-

leres fra strømforsyningen i 20 sekunder, og tænd derefter for strømmen 
igen.

• Kontrollér gangsdøren, og juster som nødvendigt.
• Kontrollér ledningssystemet, især elektriske kabler. 
• Kontrollér alt fast udstyr for slitage, skader eller ubalance
• Test overbelastningskontakten og fotocellerne, se JUSTERING 

AF MOTORENHED
• Hvis det er nødvendigt (dvs. når de testede parametre ikke opfylder kra-

vene i PN-EN 13241), skal overbelastningsraten justeres, se JUSTERING 
AF OVERBELASTNINGSRATE.

• Test, at døren lukker korrekt.
• Kontrollér drivekæden/-remmen, og juster om nødvendigt.
• Kontrollér alle mekaniske komponenter, der er kritiske i forhold til sikkerhed 

og funktion. 
• Udfør det vedligeholdelsesarbejde, der kræves af produktets ejer.
• Fjern alle fejl og defekter ifm. produktets drift, og reparer eller udskift alle 

sikkerhedskritiske komponenter.
• Alle aktiviteter skal udføres i overensstemmelse med dørens monterings- 

og betjeningsvejledning.

[A000107] Handlinger, der kun må udføres af producentens autori-
serede servicerepræsentanter:
• Ændringer af produktet.
• Reparation af komponenter.
• [C000465] udskiftning af strømkabel.

[C000467] For al vedligeholdelse og servicesyn skal 
motoren frakobles.
En batteristrømforsyning skal desuden afbrydes, hvis 
den er blevet leveret.

20. GARANTIBETINGELSER
[A000142] Dette produkt er omfattet af en kommerciel garanti i henhold til pro-
ducentens generelle garantivilkår og -betingelser.

[A000079] Producenten forbeholder sig ret til at foretage konstruk-
tionsmæssige ændringer, som følger af det teknologiske fremskridt 
og ikke ændrer produktets funktionalitet, uden varsel.

Dokumentation er ejendom af producenten. Kopiering, repro-
duktion og brug helt eller delvist uden ejerens skriftlige tilladelse 
er forbudt.

[A000048] Denne oversættelse er foretaget på baggrund af den 
polske version. Hvis der skulle være forskel mellem den danske 
oversættelse og den polske original, er det det polske dokument 
som er gældende.
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21. UDSTYRET I INTRO-MOTOREN

Mærkning Elementnavn Antal

A Portbladsfitting 1

B Hovedfitting 1

C Koblingssnor 1

D Knop til snor 1

E Split Ø 1,8 x 38 3

F Sekskantet bolt Ø 6 x 14 4

G Sekskantet bolt Ø 8 x 16 4

H Stift Ø 8 x 25 2

J Styreskinneophæng 1

K Motorfitting 2

L Stift Ø 8 x 90 1

M Møtrik Ø 6 8

N Møtrik Ø 8 4

O Sender 2

P Uchwyt nadajnika 1

S Skinneophæng 2

T Lige konnektor 1

U Advarselsmærkat 1

W Skrue 6,3 x 16 6

Y Træskrue 8 x 70 4

Z Krave 10 x 60 4

B1 Slæde 1
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Årsag Løsning

Diode på senderen (fjernbetjening) er slukket • Udskift batterier, udskift evt. senderen.

Styresystemet reagerer ikke på signal fra aktiv sender (fjernbetjening) • Kontrollér styreenhedens forsyning.
• Programmér senderen.

Styresystemet fungerer korrekt, men døren bevæger sig ikke • Kontrollér kædens indgreb med rack. 
• Kontrollér, om manuel motor kan åbnes.

Motoren stopper ikke ved kontakt med barriere • Kontrollér justering af overbelastningsrate.

Motoren stopper straks efter start • Kontrollér justering af overbelastningsrate.

Døren stopper ikke ved åben/lukket position • Kontrollér, at grænseafbrydere fungerer.

Motoren åbnes, men lukker ikke, fotoceller er tilsluttet • Kontrollér fotocellers forbindelse.
• Kontrollér fotoceller.

Under endelig lukningsfase – dør åbnes • Kontrollér, at grænseafbrydere fungerer.
• Kontrollér justering af overbelastningsrate.

Under endelig åbningsfase – dør lukker • Kontrollér, at grænseafbrydere fungerer.
• Kontrollér justering af overbelastningsrate.

22. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis du er i tvivl, eller der opstår tilbagevendende problemer, skal du kontakte en autoriseret serviceleverandør.
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Montażysta:

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153

TEL. +48 18 44 77 111
FAX +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl
N = 49° 40’ 10”   E = 20° 41’ 12” 
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