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Omprogrammering av motor 
 

Om det är första gången du ska programmera motorn, dvs direkt efter montage så sätter du i 
stickproppen i eluttaget och går direkt till punkt 5. 

 
 

1. Frikoppla porten från motorn. 
2. Kontrollera att porten går lätt utan att fastna när du öppnar och stänger manuellt. (Går porten 

trögt eller hakar i på vissa ställen justera det innan du går till punkt 3.) 
3. Se till att porten sitter fast i motorfästet och i glidskenan. 
4. Tryck på knapp 2 (dold knapp) på motorn därefter med en gång på knapp 1 (sitter längst till 

vänster) på motorn, håll sedan in båda knapparna samtidigt i ca 8 sekunder.  
5. Nu ska glödlampan blinka i intervall om 4 snabba blinkningar och ett längre uppehåll. 
6. Kör motorn till det övre läget som du är nöjd med. Du kör porten uppåt med fjärrkontrollens 

övre knapp och ner med dess undre knapp. 
7. När du är nöjd godkänner du med fjärrkontrollens vänstra knapp. 
8. Porten kommer nu att gå ner i sitt bottenläge därefter kommer den att gå upp och ner några 

gånger. Under denna tid får du inte hålla på att knappa på fjärrkontrollen. 
9. Nu ska allt vara klart. 
10. Provkör 5-10 gånger upp och ner. 
11. Testa gärna att hålla emot porten eller sätta in foten, så att klämskyddet fungerar. 
 
 
 

Lägga till en extra fjärrkontroll. 
 

För att lägga till en extra eller ny fjärrkontroll gör du så här. 
 
1. Tryck på knapp 2 på motorn en gång i ca 0,5-1 sekund. (röd lysdiod blinkar och du har ca 20 

sekunder på dig) 
2. Därefter trycker du på den knapp som du vill använda på fjärrkontrollen. 
3. Provkör sedan för att se att det fungerar. 

 
 
  


