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1. ÖVERSIKT
[A000131] Den här bruksanvisningen för montering och användning är avsedd 
för yrkesmontörer och produktägare. Bruksanvisningen innehåller information som 
är viktig för säker montering och användning av produkterna, samt information 
om korrekt skötsel och underhåll.
Innan du påbörjar monteringen ska du läsa hela bruksanvisningen, följa dess rikt-
linjer och utföra alla åtgärder i angiven ordning. Produkten och dess separata 
delar måste monteras i enlighet med bruksanvisningen. Följ riktlinjerna för mon-
tering och användning så att sammansättningen görs korrekt och en lång och till-
förlitlig drift säkerställs.
[A000120] Manualen gäller flera produktmodeller.
[B000203] Dörren benämns även som ”produkten”.
[B000204] Styrenheten benämns även som ”drivenheten”.

• [A000132] Produkten får endast monteras och justeras 
av en YRKESMONTÖR.

• [A000094] Omfattningen av de åtgärder som en yrkes-
montör och ägaren kan utföra beskrivs i detalj i den 
här bruksanvisningen.

• [C000445] Den elektriska drivenheten eller styrenheten får endast 
installeras och justeras av en PROFESSIONELL INSTALLATÖR 
som är behörig inom automation och mekanisk utrustning för bo-
städer och installationen ska genomföras i enlighet med gällande 
lagar i användningslandet.

• [A000104] Underlåtenhet att observera säkerhetsföre-
skrifterna, regleringskraven samt de instruktioner och 
rekommendationer som anges i denna installations- 
och användarhandbok upphäver tillverkarens samtliga 
skyldigheter och garantier.

[C000001] Rullportarna är garageportar och kan inte användas för konstant drift.
Rullportarna är avsedda för enfamiljshus och kommersiella ändamål (dvs. portar 
i kommersiella byggnader som butiker, kontor, tjänstelokaler osv.). Portarna kan 

inte användas i allmänna garage och andra lokaler där det förutspås en inten-
siv användning.
[A000099] Referensritningarna i bruksanvisningen kan variera när det gäller de-
taljer i utförandet. Vid behov visas detaljer i separata ritningar.
När produkten monteras ska arbetsplatsrelaterade hälso- och säkerhetsbestäm-
melser följas vid installations- och monteringsarbete med elverktyg, beroende på 
aktuell monteringsmetod. Ta även hänsyn till tillämpliga standarder, lagar och 
konstruktionsrelaterade referensdokument.
Vid renovering/montering ska alla komponenter skyddas mot stänk av murbruk, 
cement, gips och liknande, eftersom dessa kan orsaka smutsfläckar.
Efter slutförd montering och kontroll av att produkten fungerar korrekt ska bruksan-
visningen för montering och användning överlämnas till ägaren. Bruksanvisningen 
ska förvaras på ett säkert ställe där den inte kan förstöras.
[A000145] Om produkten innefattar monterade delar från olika tillverkare el-
ler leverantörer anses installatören vara den installerade produktens tillverkare.
[B000002] Valet av fästelement bestäms av det byggmaterial på vilket produkter-
na ska fästas och dess struktur.
Som standard levereras produkten med väggpluggar avsedda för montage i fasta 
material med tät struktur (t.ex. betong, massivt tegel). Om produkten monteras på 
andra material ska fästelementen ersättas med sådana som är lämpliga för mon-
tering i de material som väggarna och taket är tillverkade av.
Väggpluggar eller ankare ska vara certifierade för användning inom byggnation 
och ska väljas enligt tillverkarens anvisningar med hänsyn till önskad bärkraft. 
Installatören ska följa riktlinjerna för val av fästelement som tillhandahållits av 
fästelementens tillverkare. De valda fästelementen får inte påverka produktens 
funktion negativt.
[A000115] Montera endast produkten med hjälp av de originalfästelement (t.ex. 
bultar, skruvar, muttrar och brickor) som medföljer produkten och som överens-
stämmer med SS-EN- eller ISO-standarder. 

• [B000189] Det är förbjudet att ta bort några struktur-
komponenter! Det kan leda till skador på delar som normalt sä-
kerställer säker användning av produkten.

• Det är förbjudet att göra ändringar på några kompo-
nenter eller delar.

[A000122] Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador eller driftsfel som or-
sakas av att produkten används med utrustning från andra leverantörer. Sådan 
användning gör även garantin från tillverkaren ogiltig.
[A000097] Bruksanvisningen beskriver montering av produkterna med standar-
dutrustning och tillvalskomponenter. Omfattningen av standard- och tillvalsutrust-
ningen definieras i det kommersiella erbjudandet.
[B000024] Portens förpackning är avsedd endast för skydd under transport. 
Förpackade garageportar kan inte utsättas för ogynnsamma atmosfäriska förhål-
landen. De skall förvaras på en härdad torr yta (ytan platt, horisontell, som änd-
rar inte sina egenskaper under påverkan av interna faktorer), i slutna utrymmen, 
torrt och luftigt, på ett ställe där de inte utsätts för sådana externa faktorer som 
kan orsaka försämring av lagrade portar, komponenter och förpackningar. Det är 
oacceptabelt att förvara och lagra portar i fuktiga utrymmen, innehållande ångor 
skadliga för lack och zink beläggningar.
[B000025] För lagringsperioden skall lufttät folieförpackning lösas för att undvika 
negativa förändringar i mikroklimatet inuti förpackningen, vilket i sin tur kan leda 
till skador på lack och zink beläggningar.
[B000028] Glaset som används till glaspartier (fönster, förglasade aluminiumpro-
filer) tillverkas av plast. Absorberande av fukt från luften är en naturlig egenskap 
hos plastglas, vilket gör att ändringar i väderleksförhållanden kan leda till tillfälli-
ga ångdroppar i glaset. Svettande hos förglasade aluminiumprofiler är ett natur-
ligt fenomen och berättigar inte till ersättning enligt garantin. 
[B000029] Torra, rena och mycket mjuka tyger, företrädelsevis bomullstyger, 
måste användas för att rengöra portens glasade delar (fönster, inglasade alumi-
niumprofiler). Icke-skurmedel, exempelvis diskmedel med neutralt PH-värde, kan 
användas. Men det rekommenderas att först testa på ett litet område. Rutan mås-
te sköljas noggrant med vatten innan den rengörs (högtryckstvätt rekommenderas 
inte), för att få bort orenheter och damm som kan repa ytan. Det rekommenderas 
inte att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol eller lösningsmedel (de 
orsakar permanenta missfärgningar på porten).
[C000094] Aluminiumprofiler som används i portarna är tillverkade av profiler utan 
värmeisolering. Kondensering av ånga på aluminiumprofiler är ett naturligt fenomen 
och inte omfattas av reklamation fordringar. 
[C000443] Inga delar från drivenheten får modifieras eller tas bort. Det kan på-
verka den säkra driften. Det är förbjudet att ändra drivenhetens delkomponenter.
[A000134] Det är förbjudet att kopiera dessa anvisningar utan föregående skri-
ftligt godkännande och verifiering av innehållet i kopian av tillverkaren.
[B000096] Vid montering av motordrift skall man följa tillverkarens rekommendatio-
ner. För att ansluta drivsystemet skall man använda endast beståndsdelar i original.
[A000051] Det är förbjudet att göra modifikationer (t.ex. förkortning) tätningar 
använda i porten.
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[B000003] Blockera inte område av portens rörelse. Porten öppnas vertikalt. Och 
därför kan det inte finnas några hinder i närheten medan porten skall öppnas el-
ler stangs. Man skall förvissa sig att det inte finns några människor, särskilt barn 
eller föremål under portens rörelse.

[A000129] Montera styrenheten med hjälp av hållarna 
och adapterfästena som tillhandahålls av tillverkaren.

[C000075] Installation av ledningar och isolering är enligt gällande normer och
regler.
Endast en kvalificerad montör får utföra elarbeten.
Drivmatningskretsen ska vara utrustad med avbrottsskydd, jordfelsbrytare 
och överströmsskydd.
• Portens strömförsörjning bör köras som en separat strömkrets.
• Det är obligatoriskt att grunda drivenheten och det bör göras direkt.
• Koppla bort strömförsörjningen innan arbeten på elsystemet. Koppla även från 

eventuella reservbatterier.
• Om säkringar löser ut ska du fastställa orsaken och åtgärda felet innan du 

återupptar normalt drift.
• Om ett problem kvarstår och informationen i dessa instruktioner inte hjälper, 

kontakta tillverkarens tekniska avdelning.
• Omarbetningar och reparationer av systemet ska bara utföras av professio-

nella montörer.
• Användande på annat vis än dessa instruktioner föreskriver är inte tillåtet.
• Varken barn eller vuxna bör befinna sig i portens öppningsområde.

2. TERMER OCH DEFINITIONER ENL. STANDARD
[B000199] Förklaring av varningssignaler som används i anvisningen: 

OBS! - ska väcka uppmärksamhet

Information - betyder viktig information. 

Referens - hänvisar till en bestämd punkt i monteringsanvisningen. 

Professionell Montör - kvalificerad person eller företag som erbjuder tjänster 
för andra som att installera och till och med modifiera portar (enl. EN 12635).
Ägare - fysisk eller juridisk person som äger rätten använda porten och ansvarar 
för portens fungerande och användning (enl. EN 12635).  
Rapportbok - bok som innehåller huvuddata för porten. I boken finns plats för 
beskrivning av besiktningar, tester, underhåll samt alla reparationer och modifie-
ringar av porten (enl. EN 12635).
[B000213] Dörrens driftcykel - en enda öppning och stängning av dörren.

3. SYMBOLFÖRKLARINGAR 
W1 - Vänster sidoutrymme 
W2 - Höger sidoutrymme 
So - Öppningsbredd 
Ho - Öppningshöjd 
N - Fri höjd 
Sb - Portarnas bredd
Lp - Styrskenans längd  
A - Portarnas ramhöjd 
M - Drivenhet för motor 
IR - Fotocell 
L - Vänster monteringsfäste för motorns drivenhet 
Tr - Sändare 
P - Höger monteringsfäste för motorns drivenhet 
Re - Mottagare 
Pbk - Svart kabel 
Pb - Brun kabel 
Pg - Grön kabel 
Pbl - Blå kabel 
Pyg - Gulgrön kabel 
Pw - Vit kabel 
Py - Gul kabel 
A1 - Upphängning 

A2 - Hissningsaxel 
A3 - Säkerhetsbroms  
A4 - Skyddsring 
A5 - AW77-profil 
A6 - AW77P-profil 
A7 - Styrskena 
A8 - Packning och kopplingsprofil 
A9 - Drivenhet för motor 
A10 - Tätning för glidstycke och borste 
A11 - Vevhandtag för nöddrift 
A12 - Hölje

[B000205]
Fd - den maximala kraft som uppmätts med ett mätinstrument under den dynamis-

ka aktivitetstiden TD
Fs - den maximala kraft som uppmätts med ett mätinstrument utanför den dyna-

miska aktivitetstiden TD
Td - den tid då den uppmätta kraften överskrider 150 N
Tt - den tid då den uppmätta kraften överskrider 25 N

[A000052] 

- tillval

- manuell

- automatisk

[A000080]

utrymmets interiör eller portens insida 

portens omgivning eller portens utsida 

korrekt läge eller åtgärd  

felaktig läge eller åtgärd  

kontroll

fabriksinställning
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[C000383] Vistas, passera, spring eller kör inte 
under porten när den är i rörelse. Innan öppning 
eller stängning så försäkra dig om att inga män-
niskor, och speciellt barn eller föremål, är i vägen 
för garageporten.
Inga människor, föremål eller fordon får vistas 
inom portens rörelseområde.

[C000384] Använd inte garageporten för att lyfta
föremål eller människor.

[C000385] Använd inte porten när den 
inte fungerar.

[C000393] Skydda garageporten i förpackningen
mot vädret.

4. BESKRIVNING AV KONSTRUKTION OCH TEKNISK 
SPECIFIKATION
[C000003] Portens jalusi är tillverkat av aluminiumprofiler fyllda med freonfritt 
polyuretanskum. Skenorna är av aluminium, utan termiskt distansstycke. Alternati-
vt så kan glasprofiler kan användas i portarna (utan en termisk avgränsare). Rull-
portarna drivs med ett rörformat linjärt aktiveringsdon på 230 V-50 Hz DC. Det-
ta aktiveringsdon är inte avsett för konstant drift. Porten med ett rörformat linjärt 
aktiveringsdon mäktar med högst fyra cykler per timme och inte fler än 25 cykler 
per dag. Om antalet cykler överskrids utlöses en termisk avstängning och porten 
slutar att fungera i ett dussin eller så minuter (tills aktiveringsdonet svalnar). Om 
den termiska avstängningen utlöses två gånger ska du inte använd porten förrän 
aktiveringsdonet har svalnat helt (cirka 60 min). Varje styrenhet har en vevdriven 
nödöppningsmekanism. Öppna inte porten med nödveven om den termiska avstän-
gningen har löst ut. Detta kan leda till skador på aktiveringsdonet. Eftersom portarna 
inte kan förses med grindar rekommenderar vi att en extra ingångsdörr monteras.
[C000221] En sidomonterad trefas-styrenhet kan användas för att öka portens 
tillåtna driftfrekvens. En port som försetts med ett trefas-aktiveringsdon mäktar med 
högst 20 cykler per timme och inte fler än 35 cykler per dag.
[C000031] Med porten öppen och gränslägesbrytarna korrekt positionerade är den 
fria öppningshöjden efter att porten monterats - som standard - 140 [mm]. (bild 6, 365).

[C000032] Manuell vev eller kedjelyft är endast avsedda 
för nödöppning av porten och kan inte användas som 
primär drivenhet.

[C000222] Den elektriska styrenheten kan utrustas med en fjärrkontroll som tillval. 
Om fjärrkontrollen för automatisk stängning används måste en säkerhetslist monte-
ras. För att förhindra att portarna stängs när det finns ett objekt i vägen på insidan 
av porten kan man också montera fotoceller för stängningsskydd.

5. ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH AVSETT BRUK
[A000102] Alla produkter ska användas och hanteras på avsett vis. Val och an-
vändning av produkterna vid byggnadsarbete ska följa den specifika tekniska doku-
mentationen för monteringsplatsen i enlighet med tillämpliga lagar och standarder.
[C000446] Drivenheten är avsedd för drift av dörrar i enfamiljshus. 
Drivenheten är inte avsedd att användas för gemensamma garageutrymmen (med 
fler än 2 parkeringsplatser).
[B000182] På grund av korrosionsskyddet kan produkten användas enligt dess 
avsedda användning i korrosionsmiljöer med en atmosfär av klass C1, C2 eller 
C3 i enlighet med SS-EN ISO 12944-2 och SS-EN ISO 14713.
[A000171] Produkten monteras som standard inomhus.

5.1. OMFATTNING AV MILJÖFÖRHÅLLANDEN, FÖR VILKA 
PORTEN ÄR AVSEDD
• Temperatur   - -30° C  do  +50° C
• Relativ luftfuktighet   - max. 80% ej kondenserad
• Elektromagnetiska fält - ej tillämpligt
Angår manuella garageportar, i fråga om eldrivna portar - är omfattningen av 
miljöförhållanden angiven i installations- och underhållsinstruktion för drivsystemet.

6. SÄKERHETSANVISNINGAR
[B000190] Minsta säkerhetsnivåer i dörrens kantskydd i enlighet med  
SE-EN 13241.

Dörrens aktive-
ringsmetod

Användning

Utbildade 
dörroperatörer 
(privata lokaler)

Utbildade dörro-
peratörer 
(allmänna 

lokaler

Ej utbildade 
dörroperatörer 

(allmänna 
lokaler)

“Död mans grepp” 
synligt på dörren  

Tryckknappskon-
troll utan elektrisk 

låsning

Nyckelkontroll 
utan elektrisk 

låsning
Oacceptabelt

Puls kontroll synligt på 
dörren 

Puls kontroll ej synligt 
på dörren 

Automatisk kontroll 
(automatisk stängning)

 – Huvudskydd för stängningskanten 
- krävs

 – Fotocellsbarriär - ingår

  – Fotocellsbarriär - tillval

[C000447] Fotoceller ska användas när:
• den automatiska stängningsfunktionen är aktiverad,
• fjärrkontrollfunktionen används,
• styrenheten är utanför dörrens avkänningsområde,
• dörren inte är inom användarens direkta synområde,
• dörren är avsedd för automatisk användning.
[C000448] Om dörrens drivenhet används med automatisk stängning aktiverat 
eller om dörren öppnas direkt ut mot en allmän väg eller trottoar ska en varnings-
lampa installeras som följer gällande lagar i det land där drivenheten används.

7. OBLIGATORISKA MONTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
[A000006] Porten bör användas på det sätt som den är avsedd för. Val och till-
lämpning av portar i tillverkningsindustrin bör baseras på fastighetens tekniska 
dokumentation i enighet med gällande regler och normer.
[B000005] portarna kan monteras på armerade betongväggar, väggar av tegel, 
eller stålstomme. Det rum porten avses att monteras i skall vara helt färdigkon-
struerat (putsade väggar, färdigt golv), och det får inte finnas några fel i väggar-
nas konstruktion. Rummet bör vara torrt och fritt från kemikalier som kan skada 
täckande färger.
Båda sidoväggarna och frontväggen och öppningen för porten skall vara vertika-
la och vinkelräta mot golvet, och måste vara färdigbyggda.

Det är förbjudet att montera porten i ett rum där en del 
slutarbeten återstår att göra (putsning, efterbehandling 
med gips, slipning, målning, etc.).

Golvet i bottentätningsområdet måste vara plant, och tillverkat på ett sådant sätt 
så att vattnet får fritt avlopp. Lämplig ventilering (torkning) av garaget måste 
vara säkerställd.

En professionell montör bör installera en elek-
trisk drivenhet enligt drivenhetens monterings- 
och användningsinstruktioner.

[B000092] Det utrymme som krävs för portmontering skall vara fri fran alla typ-
er av rör,  etc.

[B000214] Enligt gällande Europeiska förordningar måste 
en motordriven port tillverkas i enlighet med Direktiv 
2006/42/EC. Den måste även följa dessa normer: EN 
13241-1, EN 12445, EN 12453, och EN 12635.

[A000143] Utför riskanalysen enligt listan över grundläggande säkerhetskrav som 
finns i Bilaga I i maskindirektivet och ange lämpliga lösningar för monteringsplat-
sen (monteringsförhållanden).
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• [C000081] Produkten får inte installeras i en explosions-
farlig omgivning.

• [C000449] Skydda drivenheten mot vatten.
• [D000142] Vid all underhållsarbete och besiktningar bör man kopp-

la bort strömmen. Man bör också koppla bort ackumulatorer om 
sådana levererades.

• [B000007] Det är förbjudet att fortsätta använda porten 
om fel i dess användande eller dess komponenter upp-
täcks.  Använd inte porten. Kontakta ett auktoriserat 
servicecenter eller en yrkesinstallatör.

8. FEL VID MONTERING AV PORT
[C000087] Fel kan uppstå när porten monteras men de är lätta att undvika om 
du säkerställer följande:
• Jalusiskenor och portramen är korrekt monterade (lodlinje, nivå, diagonaler).
• Jalusins har en jämn yta i stängt läge, profilerna förvrängs inte.
• Gränslägesbrytarna har justerats korrekt.
• Alla delar är ordentligt åtdragna.
• Borsttätningen och de överliggande skenorna är ordentligt monterade.
• Skydden i rullfästena är ordentligt monterade och justerade.

Underlåtenhet att följa dessa grundläggande rekom-
mendationer kan leda till fel, skador eller garantiförlust.

9. MILJÖSKYDD
[A000008] Förpackning
Delar av förpackningen (kartong, plast etc.) klassificeras som avfall som är lämpligt 
att återvinna. Följa lokal lagstiftning rörande de olika materialen innan de kastas.
Skrotning av produkt
Produkten består av många olika material. De flesta av dem är lämpliga för åter-
vinning. Sortera dem innan avyttring och leverera sedan till återvinning.

Följ lokal lagstiftning för olika material innan skrotning.

[A000009] Kom ihåg! Återvinning av förpackningsmate-
rial sparar naturresurser och minskar mängden avfall.

[A000118] Utrustningen är märkt i enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EG 
om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Denna märkning anger att uttjänt utrustning inte får kastas i hushållsavfallet. An-
vändaren ska lämna den uttjänta utrustningen på en fastställd insamlingsplats för 
elavfall. Insamlingsplatserna, t.ex. lokala uppsamlingsplatser, butiker och återvin-
ningscentraler, ingår i ett system för omhändertagande av elavfall.
Korrekt hantering av elektriskt och elektroniskt avfall bidrar till att de följder som 
farliga komponenter och otillbörlig deponering eller bearbetning av uttjänt utrust-
ning kan få för vår hälsa och miljö undviks.

10. MONTERINGSANVISNINGAR
[A000041] Produkten måste ha monterats korrekt för att den ska kunna använ-
das på rätt sätt.
Tillverkaren rekommenderar sina auktoriserade monteringsföretag. Säker och av-
sedd användning av produkten kan endast säkerställas genom korrekt montering 
och underhåll som utförs i enlighet med bruksanvisningen.
[B000207] Installera och justera produkten i enlighet med kraven i SE-EN 13241.
Använd endast originalfästelementen som medföljer produkten samt fästelement 
(t.ex. skruvar, muttrar, brickor) som uppfyller SS-EN när du monterar produkten.
[B000096] Vid montering av motordrift skall man följa tillverkarens rekommendatio-
ner. För att ansluta drivsystemet skall man använda endast beståndsdelar i original.

[B000032] När en professionell installatör monterar en 
elektrisk drivenhet på dörren ska bruksanvisningen för 
montering och användning följas.

[A000136] Innan monteringen fortskrider så måste en riskanalys göras, inklusi-
ve alla säkerhetsförhållanden, som föreskrivs i Appendix 1 maskinriktlinje, för att 
visa på lösningar att använda vid monteringen (bygglov).

10.1. SÄKERHETSKRAV
[B000191] Metoderna för installation av elektriska ledningssystem och skydd mot 
elektrisk stöt i definieras i tillämpliga standarder och lagar.
Anslut drivenheternas elkablar till de medföljande kablarna från tillverkaren.
Det elektriska ledningssystemet ska byggas enligt lokala föreskrifter.
Endast behöriga installatörer får utföra elarbete.
Porten och drivenheten måste uppfylla PN-EN 12453 och PN-EN 12604.

[B000215] Monteringsarbeten ska utföras i enlighet med följande europeiska 
normer: 2004/108/EC; 2006/42/EC; 2006/95/EC; EN 13241-1 i dess än-
drade form.
Montera säkerhetsenheter (fotoceller, spärrar, etc.) enligt gällande normer för att 
skydda människor, djur och föremål som kan befinna sig i närheten av porten 
från skador.

• [A000026] Håll förpackningen (plast, polystyren osv.) 
utom räckhåll för barn.

• [C000451] Anslut inte drivenheten till en strömkälla in-
nan installationen är slutförd.

• [A000028] Under montering och renovering ska alla 
smycken avlägsnas och personlig skyddsutrustning 
(kläder, skyddsglasögon, handskar osv.) ska användas.

10.2. MONTERINGSANVISNINGAR
[A000041] Produkten måste ha monterats korrekt för att den ska kunna använ-
das på rätt sätt.
Tillverkaren rekommenderar sina auktoriserade monteringsföretag. Säker och av-
sedd användning av produkten kan endast säkerställas genom korrekt montering 
och underhåll som utförs i enlighet med bruksanvisningen.
[D000144] Förberedelse till monteringen omfattar också förberedelse av elin-
stallationen. Se schematisk bild hur delar ska placeras och kablarna dras visas 
på bild 105. 

Elinstallation måste utföras enligt föreskrifter gällande 
i respektive land.  Allt elarbete utförs endast av behö-
rig elektriker.

[D000145] Garagetaket måste tillåta säker installation av drivenheten. Om takets 
konstruktion är för lätt eller taket för högt upp ska styrenheten monteras på en stöd-
konstruktion som är anpassad efter rummets förutsättningar. Att montera porten på 
ett sätt som gör det möjligt att den förskjuts ur läge under användande är inte tillåtet.
[C000085] Att drivanordningen och porten fungerar på ett korrekt sätt beror till 
stor grad på att drivanordningen har blivit rätt installerad. Man bör ovillkorligen 
följa anvisningarna i instruktionen för att undvika att anordningen inte fungerar 
rätt, slits för tidigt eller garantin går förlorad. 
[B000183] Spara förpackningslistan för porten för framtida bruk.

10.3. MONTERINGSSEKVENS
[D000022] A: Avser rullporten med de rörliga fästena (bild 12-195).
Bild 9.  Innan du påbörjar monteringen ska portens mått kontrolleras och 

jämföras med öppningens
Bild 15.  Borra monteringsöppningarna i styrskenorna 
Bild 20.  Montera borsttätningen.
Bild 20.5.  Avlägsna spånet från styrskenorna och borsttätningen när du borrat 

klart
Bild 21.  Avlägsna höljet från lådan 
Bild 22.  Placera lådan i styrskenorna. 
Bild 25.  Placera porten mot väggen och i linje med öppningen. 
Bild 30.  Märk ut monteringsöppningarna (för styrskenorna) på väggen. 
Bild 35.  Flytta porten åt sidan. 
Bild 40.  Borra monteringsöppningarna för styrskenorna i väggen.
Bild 41.  Placera plugghylsorna i de borrade öppningarna. Monteringsöppnin-

garna kan borras i väggen direkt genom öppningarna i styrskenorna 
efter att porten har placerats i linje med öppningen. Fortsätt sedan 
med monteringen av styrskenorna direkt efter borrning.

Bild 45.  Tryck porten uppåt mot öppningen och positionera den i linje 
med öppningen.

Bild 50.  Fäst styrskenorna på väggen. 
Bild 55.  Borra monteringsöppningarna i den övre delen av lådan (borra 

direkt genom lådan). 
Bild 60-65.  Sätt dit monteringsstiftens insatser och fäst lådan på väggen. 
Bild 70.  Borra monteringsöppningarna i den nedersta delen av lådan. 
Bild 75.  Sätt dit monteringsstiftens insatser och fäst lådan på väggen. 
Bild 80.  Montera portbladet till lådan. 
Bild 85.  Positionera hängarna i linje med öppningarna på axeln och fäst 

dem på axeln.
Bild 100-115. Anslut eventuella elektriska enheter enligt anvisningarna i avsnitt 11.
Bild 110.  Anslut säkerhetslisten.
Bild. 115.  Anslut bromsen till styrenheten (montera bromsen enligt beskrivnin-

gen i bromsbruksanvisningen).
Bild 180.  Justera reglingen av porten. 
Bild 185.  Montera lådans hölje tillsammans med nöddriftsveven. 
Bild 190.  För ytterportar rekommenderas ett extra skydd mellan lådans kant 

och överliggaren, t.ex. taktätningsmedel.

[D000439]  Montering av vevhandtaget genom väggen. 
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Bild 195.  Bilden visar montering för högerstyrning sett från porthöljets/skyd-
dets sida.  Monteringen för vänsterstyrning ska utföras på ett liknan-
de sätt.
[D000440] När det gäller ytterdörrar som monteras utomhus ska 
strömförsörjningskabeln (huvudkabel 240 V AC) och bromskabeln 
(om tillämpligt) dras inomhus. 

[D000023]  B: Avser porten med axeln monterad permanent (bild 
230-340).

Bild 9. Innan du påbörjar monteringen ska portens mått kontrolleras och 
jämföras med öppningens

Bild 235. Borra monteringsöppningarna i styrskenorna
Bild 240. Montera borsttätningen.
Bild 240.5. Avlägsna spånet från styrskenorna och borsten när du borrat klart.
Bild 245. Avlägsna höljet från lådan
Bild 250. Placera lådan i styrskenorna.
Bild 255. Placera porten mot väggen och i linje med öppningen.
Bild 260. Märk ut monteringsöppningarna (för styrskenorna) på väggen.
Bild 265. Flytta porten åt sidan.
Bild 270. Borra monteringsöppningarna för styrskenorna i väggen.
Bild 275. Placera monteringsstiftens insatser i de borrade öppningarna. Det 

går bra att borra monteringsöppningarna i väggen direkt efter att 
porten har placerats i linje med öppningen genom öppningarna i 
styrskenorna. I det här fallet fortsätter man med monteringen av styr-
skenorna efter borrningen.

Bild 280. Tryck porten uppåt mot öppningen och positionera den i linje 
med öppningen.

Bild 285. Fäst styrskenorna på väggen.
Bild 290. Montera nöddriftsveven (montera inte permanent).
Bild 295. Flytta ned portens portblad till styrskenorna.
Bild 300. Borra monteringsöppningarna i den övre delen av lådan (borra di-

rekt genom lådan).
Bild 305. Sätt dit monteringsstiftens insatser och fäst lådan på väggen.
Bild 310. Rulla upp portens portblad på axeln med hjälp av nöddriftsveven.
Bild 315. Borra monteringsöppningarna i den nedersta delen av lådan.
Bild 320. Sätt dit monteringsstiftens insatser och fäst lådan på väggen.
Bild 100-115. Anslut eventuella elektriska enheter enligt anvisningarna i avsnitt 11.
Bild 110. Anslut säkerhetslisten.
Fig. 115.  Anslut bromsen till styrenheten (montera bromsen enligt beskrivning-

en i bromsbruksanvisningen).
Bild 325. Justera reglingen av porten.
Bild 330. Montera lådans hölje tillsammans med nöddriftsveven.
Bild 335. För ytterportar rekommenderas ett extra skydd mellan lådans kant 

och överliggaren, t.ex. taktätningsmedel.

[D000439]  Montering av vevhandtaget genom väggen. 
Bild 340.  Bilden visar montering för högerstyrning sett från porthöljets/skyd-

dets sida.  Monteringen för vänsterstyrning ska utföras på ett liknan-
de sätt.
[D000440] När det gäller ytterdörrar som monteras utomhus ska 
strömförsörjningskabeln (huvudkabel 240 V AC) och bromskabeln 
(om tillämpligt) dras inomhus. 

[D000375]  C: Den hänvisar till rullportskenan med axelmonterad 
trefas-styrenhet. (Bild 360-495).

Bild 368. Innan du påbörjar monteringen ska portens mått kontrolleras och 
jämföras med öppningens 

Bild 375. Borra monteringsöppningarna i styrskenorna 
Bild 380. Montera borsttätningen.
Bild 380.5. Avlägsna spånet från styrskenorna och borsten när du borrat klart. 
Bild 385. Avlägsna höljet från lådan 
Bild 390. Placera lådan i styrskenorna. 
Bild 395. Placera porten mot väggen och i linje med öppningen. 
Bild 400. Märk ut monteringsöppningarna (för styrskenorna) på väggen. 
Bild 400.4. Ställ porten åt sidan.
Bild 405. Borra monteringsöppningarna för styrskenorna i väggen.
Bild 405.2. Placera monteringsstiftens insatser i de borrade öppningarna. Det 

går bra att borra monteringsöppningarna i väggen direkt efter att 
porten har placerats i linje med öppningen genom öppningarna i 
styrskenorna. I det här fallet fortsätter man med monteringen av styr-
skenorna efter borrningen. 

Bild 410. Tryck porten uppåt mot öppningen och positionera den i linje med 
öppningen. 

Bild 415. Fäst styrskenorna på väggen. 
Bild 420. Borra monteringsöppningarna i den övre delen av lådan (borra di-

rekt genom lådan). 
Bild 425. Sätt dit monteringsstiftens insatser och fäst lådan på väggen. 

Bild 430. Borra monteringsöppningarna i den nedersta delen av lådan. Sätt 
dit monteringsstiftens insatser och fäst lådan på väggen. 

Bild 435. Montera portbladet till lådan. 
Bild 440. Positionera hängarna i linje med öppningarna på axeln och fäst 

dem på axeln. 
Bild 445. Justering av porten. 
Bild 450. Justera reglingen av porten. 
Bild 455. Montera skyddshöljet.
Bild 460-495. Anslut eventuella elektriska enheter enligt anvisningarna i avsnitt 

11.1.
Bild 460. Anslut säkerhetslisten.

• Det är förbjudet att sätta i en nyckel i en annan panel 
eller en nyckel med andra mått än vad som anges av 
tillverkaren. Detta kan förstöra hylsan.

• Axeln får inte blockeras i fästena.
• När porten är monterad ska axeln kunna röra sig fritt 

i fästets styrskenor.
• [B000051] Du kan endast ta ut nyckeln som kopplar sam-

man axeln med aktiveringsdonet när porten är helt stängd.

11. ANSLUTA ELEKTRISKA DRIV - OCH STYRENHETER
[C000005] Dörrarna styrs med en ”topp-botten”-brytare som är monterad inom-
hus och nyckelbrytaren som är monterad utomhus. Portarna kan förses med ett 
fjärrstyrningssystem (sändare, mottagare, säkerhetslist och fotoceller) på begäran. 
Ta inte bort förseglingen (dekalen) från styrenheten. Garantin upphör om förse-
glingen tas bort.

Aktivera inte båda brytarna som styr porten samtidigt. 
Brytarna som styr porten kan inte användas när funk-
tionen för självstopp är aktiv.

11.1. ELUTTAG 230 V
Ett eluttag med jordningsstift måste finnas nära den manuella kontrollbrytaren.

11.2. ANSLUTA ”TOPP-BOTTEN”-BRYTAREN (BILD 100)
Den manuella ”topp-botten”-kontrollbrytaren måste monteras på en del av väg-
gen på insidan av garaget där användaren har överblick över hela portområdet. 
Om nyckelbrytaren används kan brytaren monteras utomhus, men precis som på 
insidan måste den monteras på en plats som gör att användaren kan se hela por-
tområdet. Detta till följd av säkerhetskraven för tredje person.

När fjärrkontrollen används måste porten förses med en 
säkerhetslist. Fotoceller kan också användas.

11.3. MANUELLA STYRKNAPPAR
[C000008] Manuella styrknappar monteras:
• på en plats där operatören har en obehindrad sikt över dörren och omgivningen,
• på en plats där enheten inte kan startas oavsiktligt,
• avstånd till rörliga delar,
• vid en höjd på minst 1,5 m.

[C000255] Detta gäller för rullportar utrustade med en 
drivenhet med trefasspänningskälla som är monterad 
på en axel. 

11.4. MONTERING AV IP-65-STYRNINGSSYSTEM
[D000655] Monteringen av TS-970AW eller TS-971 i IP-65-versionen visas i 
bild 465.

[D000114] IP-65s skyddsklass erbjuder enbart tem-
porärt skydd mot damm och vatten (i icke-aggressiv 
form). När det gäller aggressiva ämnen, hög luftfuk-
tighet, kemiska ångor, lösningsmedel, vatten med hög 
salthalt, cementdamm etc., så krävs extra skydd. IP-65s 
skyddsklass skyddar den inte från besprutning med 
t.ex. högtrycksvatten.

11.5. SLADDLÄGGNING FÖR KONTROLLPANEL IP-54
[D000350] Sättet att lägga sladdar till kontrollpanelerna TS-961, TS-970, TS-
-970AW, TS-981 för IP-54 visas i fig. 470.

11.6. KOPPLINGSSCHEMA FÖR SIGNALLAMPOR
[D000031] Kopplingsschema för att koppla signallampor till kontrollpanel TS-981 
visas i fig. 485.
Schema för kontrollpanelerna TS-961, TS-970, TS-970AW visas i fig. 485.1
Röd lampa 1, 3, grön lampa 2, 4.
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11.7. KOPPLINGSSCHEMA FÖR FOTOCELLER
[D000107] Kopplingsschema för att koppla fotoceller till kontrollpanel TS-961, 
TS-970, TS-970AW, TS-981 visas i fig. 490.

11.8. KOPPLINGSSCHEMA FÖR NYCKELSTYRD BRYTARE
[D000314] Anslut GfA-ställdonets nyckelstyrda brytare till TS-958, TS-959, TS-971, 
TS-970AW och TS-981 enligt fig. 480.
Sätt in en bygel mellan den nyckelstyrda brytarens två uttag.

11.9. VARNINGSLAMPANS KOPPLINGSSCHEMA
[D000454] Varningslampans anslutning till styrsystemet för TS-971, TS-970AW 
och TS-981 visas i fig. 475.

11.10. MONTERING AV EN SPIRALKABELHÅLLARE
[C000228] Om en säkerhetslist används till porten ska du dra en spiralkabel via 
kabelhållaren som är fäst i mitten av en vertikal skena enligt bild 490.

12. JUSTERING AV DRIVENHET
[C000012] Kontrollera att porten är installerad enligt Monterings- 
och Användningsinstruktionerna innan den öppnas första gången.
Porten är korrekt monterad om bladet rör sig smidigt och den är lätt att öppna 
och stänga.

• [B000094] Om ovanstående arbete inte utförs kan det leda till att 
dörrbladet/-kjolen plötsligt faller ned och skadar människor eller 
föremål i närheten av porten.
Var försiktig! Fara.

• [C000453] Kontrollera att överbelastningsskyddet (gäller för styren-
heter med överbelastningsjustering) och den optiska listen fungerar 
som de ska. Porten ska stanna och backa när portbladet rör vid ett 
föremål (gjort av hård expanderad polypropen, XPS eller trä) 80 
[mm] i diameter och 50 [mm] hög som står på marken.
Var försiktig! Fara.

• [C000454] Utför ett funktionstest för fotocellerna. När porten hål-
ler på att stängas ska den stanna och ändra riktning så snart foto-
cellsstrålen bryts.

• [B000208] Mät kraften vid stängningskanten. Kontrollera att kraft-
gränsen uppfyller kraven i standarden PN-EN 12453, bilaga A. 
Den dynamiska kraften för huvudstängningskanten får inte överskri-
da 400 [N] och den dynamiska aktivitetstiden får inte överskrida 
750 [ms], se PN-EN 12453.
Var försiktig! Fara.

• [D000668] Om anvisningarna inte följs kan det leda till allvarlig 
personskada, t.ex. krosskada i porten. 
Var försiktig! Fara.

12.1. INSTÄLLNING OCH JUSTERING AV GRÄNSLÄGESBRYTARNA
• [C000024] Om du behöver underhålla eller justera aktiveringsdonet använder 

du endast verktyg som inte kommer att skada den vid demontering eller juste-
ring, till exempel en dedikerad reglerskruv som medföljer porten.

• Gränslägesbrytarna justeras manuellt med reglerskruvar som skruvas långsamt: 
om de skruvas för snabbt kan aktiveringsdonet skadas.

• Skruva inte på reglerskruvarna när porten är i rörelse.
• Justera/reglera gränslägesbrytarna med manuella driftbrytare. Kontrollbrytar-

na/sändarnas impulser är fördröjda, vilket gör en exakt inställning av jalusins 
öppna/stängda position omöjlig.

[C000031] Med porten öppen och gränslägesbrytarna korrekt positionerade är 
den fria öppningshöjden efter att porten monterats - som standard - 140 [mm]. 
(bild 6, 365).

• [B000032] När en professionell installatör monterar en 
elektrisk drivenhet på dörren ska bruksanvisningen för 
montering och användning följas.

• [C000092] Be en yrkesinstallatör att kontrollera och jus-
tera gränslägesbrytarnas placering när du har slutfört 
efterbehandlings- eller renoveringsarbetet i samband 
med ändring av golvnivån och efter demontering eller 
montering av garageporten eller styrenheten. 

12.2. INSTÄLLNING/JUSTERING AV GRÄNSLÄGESBRYTARE
[C000009] Vid justering av gränslägesbrytaren för stängt läge ska hängarnas 
position och den övre profilen efter att porten stängs helt tas som referens (bild 
130-132).

Om gränslägesbrytaren för stängt läge är för tidigt in-
ställd (bild 132) gör du följande: 

Aktivera porten för stängning (bild 135) och låt jalusin stanna helt. Tryck sedan 
på ”NEDÅT” -knappen och samtidigt som du håller ned den vrider du S1-regler-
skruven för stängt läge mot + (bild 140) tills porten aktiveras. Om jalusin (den 
övre profilen och hängarna) inte hamnar i rätt läge vid nästa stopp (bild 131), 
upprepar du proceduren tills positionen är rätt.

Om gränslägesbrytaren för stängt läge är för sent in-
ställd (bild 130) gör du följande:

Aktivera porten för öppning och låt den stanna vid en höjd av 50 cm (bild 155). 
Vrid S1-reglerskruven för stängt läge mot - (bild 145). Aktivera sedan porten för 
stängning (bild 135) och låt jalusin stanna helt. Om jalusin (den övre profilen och 
hängarna) inte hamnar i rätt läge vid nästa stopp (bild 131), upprepar du proce-
duren tills positionen är rätt.
Vid justering av gränslägesbrytaren för öppet läge ska den nedre profilen efter 
att porten öppnats helt tas som referens (bild 165-167).

Om gränslägesbrytaren för stängt läge är för tidigt in-
ställd (bild 167) gör du följande:

Aktivera porten för öppning (bild 160) och låt jalusin stanna helt. Tryck sedan på 
”UPPÅT” -knappen och samtidigt som du håller ned den vrider du S2-reglerskru-
ven för öppet läge mot + (bild 175) tills porten aktiveras. Om jalusin (den nedre 
profilen) inte hamnar i rätt läge vid nästa stopp (bild 166), upprepar du proce-
duren tills positionen är rätt.

Om gränslägesbrytaren för öppet läge är för sent in-
ställd (bild 165) gör du följande:

Aktivera porten för stängning och låt den stanna vid en höjd av 50 cm, under hu-
vudet (bild 170). Vrid S2-reglerskruven för öppet läge mot - (bild 145). Aktivera 
sedan porten för öppning (bild 155) och låt jalusin stanna helt. Om jalusin (den 
nedre profilen) inte hamnar i rätt läge vid nästa stopp (bild 166), upprepar du 
proceduren tills positionen är rätt.

När justeringen är klar kan du öppna och stänga por-
ten för att kontrollera att gränslägesbrytaren är korrekt 
inställd. Om jalusin inte dras in i takkåpan när porten 
öppnas ska den matas in i den med hjälp av nödveven.
Innan du börjar använda porten ska du kontrollera att 
den är korrekt inställd och att säkerhetsanordningarna 
fungerar som de ska.

13. YTTERLIGARE KRAV
[A000007] Efter komplett installation måste det kontrolleras att porten är försedd 
med en CE-namnskylt enligt standarden. Saknas CE-namnbricka, så montera en 
på porten. Efter att det kontrollerats att porten fungerar korrekt så ska Monterings- 
och Användningsinstruktionerna och portbok, om så krävs, lämnas över till ägaren.
[C000481] Varningsetiketter ska vara permanent fastsatta på en synlig plats nära 
dörren eller den centrala styrenheten.
[A000137] När installationen är slutförd:

• [B000209] Kontrollera att produkten är korrekt justerad och uppfyl-
ler kraven i EN 13241, EN 12453 och EN 12445. Genomför kon-
trollerna som beskrivs i avsnitt 12.

• [C000457] Kontrollera att all säkerhetsutrustning fungerar korrekt 
(överbelastningsskydd, optisk sensorremsa, fotoceller etc.). Dörren 
ska stanna och backa när dörrbladet vidrör ett objekt på marken 
som är 80 [mm] i diameter och har en höjd på 50 [mm].
Var försiktig! Fara.
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• [B000007] Det är förbjudet att fortsätta använda porten om fel i dess 
användande eller dess komponenter upptäcks.  Använd inte por-
ten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en yrkesinstallatör.
Var försiktig! Fara.

• [B000216] Kontrollera nödöppningsmekanismen som medföl-
jer styrenheten.

• [C000468] Gör en visuell inspektion av porten efter felaktiga in-
ställningar, mekaniska skador, tecken på slitage och skador på ka-
blar eller drivenhet. Porten är endast rätt monterad om dörrbladet 
rör sig följsamt.

• [A000144] Den professionella installatören ska förkla-
ra för användaren hur produkten fungerar, inklusi-
ve nödfallsrutiner, och utbilda ägaren i att använda 
den korrekt.

• [C000460] När installationen har slutförts ska installations- och 
användarhandboken samt dörrens loggbok (om sådan medföljer 
produkten) överlämnas till ägaren.

• [B000094] Om ovanstående arbete inte utförs kan det leda till att 
dörrbladet/-kjolen plötsligt faller ned och skadar människor eller 
föremål i närheten av porten.
Var försiktig! Fara.

• [A000069] När monteringen har slutförts ska installatören ge använ-
daren utbildning i hur produkten används. Installatören ska ge alla 
användare anvisningar om hur de ska använda produkten på ett 
säkert sätt i enlighet med bruksanvisningen. Det är förbjudet för per-
soner som inte har fått utbildning att använda produkten.

14. PORTDEMONTERING
[C000010] Demontering av porten bör utföras i omvänd ordning mot monterin-
gen. Stäng av strömförsörjningen innan demonteringen.

15. DRIFTPROBLEM
[D000363] Följande grundläggande förutsättningar säkerställer att porten hål-
ler länge och väl:
• Tillhandahållande av vattendränering i det nedre tätningsområdet.
• Portens olika ytor och metalldelar ska skyddas från frätande medel, till exem-

pel syror, baser och salter.
• När du renoverar eller utför annat arbete i garaget ska porten skyddas mot 

gips, målarfärg och lösningsmedel.
• Elektriskt styrda portar ska öppnas enligt bruksanvisningen som levererades 

med den elektriska utrustningen.
• Aktivering av kontrollfunktionen ”självstopp vid stängning” är endast tillåten om 

porten säkras med säkerhetsbomsensorer.
• Använd inte portar som inte fungerar som de ska eller portar med skadade de-

lar. Kontakta istället ett auktoriserat servicecenter.
• Öppning och stängning ska utföras i enlighet med installations- och använ-

darhandboken för porten.
• Använd det elektriska styrningssystemet för att öppna och stänga dörren under 

daglig drift. I en nödsituation ska du dock använda nödveven eller kedjelyftet.
• Låt inte portbladet samla för mycket smuts och skydda i synnerhet porten från 

repor t.ex. av sand, damm eller annat.  
• Låt inte borsttätningen samla för mycket smuts. Det kan leda till skador 

på portbladet.
• En viss deflektion av portbladet är tillåten om det inte hindrar porten från att 

fungera som den ska.
• Om portbladet glider ur spåren måste portbladet sättas tillbaka i spåren med 

veven eller kedjelyftet för nödöppning.
• Använd inte den elektriska styrenheten om portbladet har glidit ur spåren.
• Ändra inte fasföljden för trefasspänningen efter montering och idrifttagning av 

porten, eftersom det kan leda till skador på porten.
• Använd inte porten om hängarna som fäster portbladet på hissningsaxeln är 

synligt skadade och/eller om du upptäcker eventuella problem med hängar-
nas funktion. Om porten har varit i drift i över två år eller om porten har utfört 
över 10 000 cykler är det dags att byta ut hängarna.

• [C000469] Låt inte skyddsringarna på hissningsaxeln, borsttätningen i över-
liggaren och tätningar i spåren samla för mycket smuts eftersom det kan leda 
till skador på portbladets ytskikt.

[B000202] För portar med eldrift som är utrustade med 
lås eller spärregel rekommenderas montering av lä-
gesgivare för låset eller regeln. I annat fall, om drivan-
ordningen är kopplat till nätet då ska låset eller regeln 
blockeras i öppet läge.  

• [D000692] Portgarantin omfattar 10 000 cykler, men inte fler än 25 cykler per 
dag och inte fler än fyra cykler per timme (rörformat aktiveringsdon). När enhe-
ten används i omgivande temperaturer på 40-60 °C ska antalet cykler halveras.

• [D000696] Portgarantin omfattar 10 000 cykler, men inte fler än 35 cykler per 
dag och inte fler än 20 cykler per timme (trefasaktiveringsdon). När enheten 
används i omgivande temperaturer på 40-60 °C ska antalet cykler halveras.

• [D000449] IP-klassificering för rörformad drivenhet: IP44, arbetstemperatu-
rer: -10-40 °C

• [C000250] Vid isbildning på portbladet, i låset eller i spärren eller om dessa 
har frusit ska du applicera rekommenderade avisningsmedel eller värma upp 
delarna innan du öppnar porten. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan 
leda till skador på porten eller aktiveringsdonet.

• [C000069] Märken som uppstår under drift är ett resultat av naturligt slitage 
och är inte föremål för några garantianspråk.

• [C000329] Märken från tryck och avskavning, särskilt på profilerna längst 
upp, är ett naturligt resultat av portens utformning och utgör inte några giltiga 
anspråk på garantin. För att undvika ökad friktion ska du regelbundet avläg-
sna smuts som sand, damm osv.   

• [C000461] Under hela dörrens driftcykel ska användaren visuellt övervaka 
dörrområdet och se till att personer i närheten befinner sig på säkert avstånd 
från dörren tills den är helt öppen/stängd.

• [C000224] Om det inte finns någon annan ingång till rummet är det förbjudet 
att stänga dörren när personer befinner sig inuti. Under daglig drift ska det 
elektriska styrsystemet användas för att öppna och stänga dörren. I en nödsi-
tuation ska nödveven användas för öppning av operatören eller kedjespelet. 
Vrid inte nödveven eller kedjespelet i stängningsriktningen när dörren är stängd, 
eftersom dörren då kan skadas.

• Använd inte veven eller kedjespelet för nödöppning när ope-
ratören är igång eftersom operatören då kan skadas.

• [B000210] Ändra inga justeringar som utförts av den professionella installatören.
Var försiktig! Fara.

• [A000062] Utför aldrig några produktreparationer på egen hand.

[D000452] Informationen avser den yttre porten (porten som mon-
teras utanför rummet):

• [D000443] Portens yttre del är inte lufttät; portens struktur skyddar 
inte mot eventuell kondensånga inuti höljet. 

• [D000573] Var noga med att ta bort synlig is och/eller snö från por-
tens låda. Om lådan täcks av snö kan det leda till överbelastning.
VIKTIGT! Fara.

• [D000576] Montera inte ytterligare delar på lådan. Det kan leda 
till överbelastning.

• VIKTIGT! Fara.
• [D000450] Höljets tätning skyddar inte mot inträngande vatten, 

t.ex. om en högtryckstvätt eller liknande används.

16. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDANDE

• [C000383] Vistas, passera, spring eller kör inte under porten när 
den är i rörelse. Innan öppning eller stängning så försäkra dig om 
att inga människor, och speciellt barn eller föremål, är i vägen för 
garageporten. Inga människor, föremål eller fordon får vistas inom 
portens rörelseområde.

• [C000384] Använd inte garageporten för att lyfta föremål el-
ler människor.

• [A000103] Använd inte felaktiga produkter! Använd inte 
produkten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad om produk-
ten inte fungerar eller om dess delkomponenter skadas.

• [A000125] Ta inte bort, ändra eller inaktivera någon skyddsutrustning.
• [B000194] Produkten får endast användas när alla nödvändi-

ga säkerhetsanordningar sitter på plats och om dessa anordning-
ar fungerar.

• [C000042] Denna utrustning får endast användas av barn över 8 
år, personer med fysiska och/eller mentala funktionsnedsättningar 
och ovana användare under tillsyn eller enligt bruksanvisningen, och 
under förutsättning att rutinerna för säker användning och relaterade 
faror har förklarats för dem. Utrustningen får inte rengöras av barn 
utan uppsikt. Låt aldrig barn leka med utrustningen.

• [B000211] Håll batterier, laddningsbara batterier och andra mindre 
strömkällor utom räckhåll för barn. Risk att barn och djur kan svälja dem! 
Livsfara! 
Konsultera omedelbart en läkare eller sök läkarvård om ett sådant 
nödläge uppstår. Förkorta inte batteriets sladdar. Elda inte upp batte-
rierna. Försök inte ladda icke-laddningsbara batterier. Explosionsrisk!

• [C000076] OBS! Området i vilker portflyglarna rör sig i 
får ej blockeras. När portflygeln stängs eller öppnas då bör man 
se till att inga personer står i vägen, särskilt barn. 

• [C000077] Det får inte finnas några hinder inom området för fly-
gelns rörelse. 
Var försiktig!  Fara
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• [C000078] Porten kan bara öppnas och stängas med drivenheten 
när porten är inom synhåll för operatören, såvida den inte förses 
med lämpliga säkerhetsanordningar. 
Var försiktig!  Fara

• [C000079] Det är endast tillåtet att närma sig dörren när den inte 
längre är i rörelse (öppen eller stängd). När dörren är i rörelse är 
det inte tillåtet att närma sig den.
Var försiktig!  Fara

• [C000080] Fjärrsändare, sändare eller annan styrutrustning som 
aktiverar dörren ska förvaras utom räckhåll för barn, för att undvika 
obehörig aktivering. Barn får inte leka med den här utrustningen. 
Sändare ska förvaras på torra platser.
Var försiktig!  Fara

• [D000143] Man får inte blockera portens eller drivanordningens 
rörelse. Man får inte stoppa fingrar eller andra föremål i ledskenan.   
Var försiktig!  Fara

• [D000667] Använd inte drivenheten om det kräver repa-
ration eller justering, eftersom felaktig installation eller 
felaktigt balanserad port kan leda till skada. 

• [C000335] VIKTIGT! Vindrelaterade skador. Använd inte 
dörren när vindlasten överskrider klassen för vindlastmotståndet 
som anges på dörrens namnskylt. Vindtrycket orsakar utböjning av 
dörrdraperiet. Om stark vindlast förekommer kan dörrdraperiet och 
konstruktionen skadas.

• [B000103] OBS! Skador orsakade av temperaturskillnad. 
Temperaturskillnaden mellan utomhus (miljö) och inomhus (rum) kan 
göra att produktdelarna böjs (bimetalleffekten). Om detta inträffar 
kan skador uppstå om produkten används.

• [C000027] Varje gång innan porten öppnas kontrollera att låset el-
ler regeln inte är i stängt läge. Porten får endast igångsättas 
då låset och/eller regeln är i öppet läge.

• [A000133] Spärren eller låset ska öppnas och stängas smi-
digt utan ryck. Ryckningar minskar hållbarheten och säkerheten 
vid användning.

• [C000224] Om det inte finns någon annan ingång till rummet är 
det förbjudet att stänga dörren när personer befinner sig inuti. Under 
daglig drift ska det elektriska styrsystemet användas för att öppna 
och stänga dörren. I en nödsituation ska nödveven användas för 
öppning av operatören eller kedjespelet. Vrid inte nödveven eller 
kedjespelet i stängningsriktningen när dörren är stängd, eftersom 
dörren då kan skadas.
Använd inte veven eller kedjespelet för nödöppning när 
operatören är igång eftersom operatören då kan skadas.

[C000013] Eldriven port
I.  Portdrift under normala förhållanden (utan strömavbrott):
1. Öppna: tryck på knappen (UPP) och håll ned tills porten har öppnats helt.
2. Stänga: tryck på knappen (NED) och håll ned tills porten är helt stängd.
3. Porten stannar direkt när du släpper knappen.

II.  Portdrift under normala förhållanden (utan strömavbrott) med 
fjärrkontroll (operatören ser porten):

1. Öppna: tryck en gång på fjärrkontrollens knapp och vänta tills dörren är 
helt öppen.

2. Stänga: tryck en gång på fjärrkontrollens knapp och vänta tills dörren är helt 
stängd (om alternativet automatisk stängning är aktiverat stängs porten efter 
en viss förbestämd tid).

3. Porten stannar direkt om fjärrkontrollsknappen trycks ned en andra gång.

[C000226] III. Manuell nöddrift av port (strömavbrott):

Koppla bort drivenheten från strömkällan innan du på-
börjar nöddriften.

Manuell nöddrift kan användas för att öppna och stänga porten vid ett strömavbrott.

Varning! Risk för skador finns när detta görs på fel sätt!

Slå av huvudbrytaren innan du sätter igång med nöddriften. Nöddrift är endast 
tillåtet när motorn är avstängd. Inta en säker position innan du påbörjar manuell 
drift. När fjäderbromens aktiveringsdon är ansatta öppnas och stängs porten ge-
nom att övervinna bromsmotståndet. Av säkerhetsskäl kan bromsar i portar utan 
viktbalans endast frigöras när porten är i stängt läge.
Vid nöddrift finns det ingen risk att porten passerar gränslägena eftersom gräns-
lägesbrytarna utlöses automatiskt. I en sådan situation är elektrisk aktivering av 
porten inte möjlig.
1. Endast den medföljande nödveven får användas för att öppna porten manuellt.

2. Veven är inte avsedd för dagligt bruk, utan endast i nödfall.
3. Veven ska, när den inte används, förvaras på en säker plats utan åtkomst 

från obehöriga.
4. Använd inte veven när aktiveringsdonet har ström.

• [C000092] Be en yrkesinstallatör att kontrollera och jus-
tera gränslägesbrytarnas placering när du har slutfört 
efterbehandlings- eller renoveringsarbetet i samband 
med ändring av golvnivån och efter demontering eller 
montering av garageporten eller styrenheten. 

• [D000668] Om anvisningarna inte följs kan det leda till 
allvarlig personskada, t.ex. krosskada i porten. 

[C000223] Vevrotationsriktning vid nöddrift:
Aktiveringsdon på höger sida:
• medurs - öppna
• moturs - stänga
Aktiveringsdon på vänster sida:
• medurs - stänga
• moturs - öppna

[C000032] Manuell vev eller kedjelyft är endast avsedda 
för nödöppning av porten och kan inte användas som 
primär drivenhet.

[C000255] Detta gäller för rullportar utrustade med en drivenhet med 
trefasspänningskälla som är monterad på en axel. 

[C000028] Port elektrisk drivenhet:
I.  Portdrift under normala förhållanden (utan strömavbrott) utan 

elektrisk låsning (öppning/stängning av porten ska iakttas 
av användaren):

1. Öppnande: tryck och håll nere knappen (upp) tills porten är helt öppnad.
2. Stängande: tryck och håll nere knappen (ner) tills porten är helt stängd.
3. För att stanna porten i valfritt läge, släpp knappen.

II.  Portdrift under normala förhållanden (utan strömavbrott) med 
elektrisk låsning (öppning/stängning av porten ska iakttas 
av användaren):

1. Öppnande: tryck och håll nere knappen (upp) tills porten är helt öppnad.
2. Stängande: tryck och håll nere knappen (ner) tills porten är helt stängd.
3. För att stanna porten i valfritt läge, tryck på STOPP-knappen i mitten.

III. Portdrift under normala förhållanden (utan strömavbrott) 
med fjärrkontroll (öppnande/stängning av porten ska iakttas 
av användaren):

1. Öppnande: tryck och håll nere knappen på fjärrkontrollen och vänta tills 
porten är helt öppnad.

2. Stängande: tryck och håll nere knappen på fjärrkontrollen och vänta tills por-
ten är helt stängd. (Om den automatiska stängningsfunktionen är aktiverad 
så kommer porten att stängas av sig själv efter den förprogrammerade tiden).

3. För att stanna porten i valfritt läge, tryck på knappen på fjärrkontrollen.

• [C000092] Be en yrkesinstallatör att kontrollera och jus-
tera gränslägesbrytarnas placering när du har slutfört 
efterbehandlings- eller renoveringsarbetet i samband 
med ändring av golvnivån och efter demontering eller 
montering av garageporten eller styrenheten. 

• [D000668] Om anvisningarna inte följs kan det leda till 
allvarlig personskada, t.ex. krosskada i porten. 

[C000039] IV. Nödöppning av porten - manuell portdrift (vid 
strömavbrott). 

Koppla från drivenhetens strömförsörjning före 
nödöppningen. 

Genom manuell nödöppning kan porten öppnas och stängas utan strömförsörjning.

Risk för skador vid felaktig drift!

Stäng av huvudströmbrytaren före nödöppningen. Manuell nödöppning är 
endast tillåten när drivenheten inte fungerar. Stå i en säker position när du 
använder den manuella nödöppningen. Om en drivenhet är utrustad med fjä-
derbroms måste du övervinna bromsmotståndet för att öppna och stänga por-
ten. Om porten inte är utrustad med en motbalanserande portbladsvikt är det 
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av säkerhetsskäl bara tillåtet att lossa bromsen för inspektion då porten näs-
tan är helt stängd.
Använd inte manuell nödöppning för att installera porten bortom dess slutgiltiga 
ändlägen, eftersom detta leder till att nödgränslägesbrytarna aktiveras. I så fall 
är elektrisk portdrift inte möjlig.

Manuell nöddrift med manuell vev (fig. 362.1):
• Sätt in en vanlig manuell vev i hålet och rotera den med lätt tryck tills spärr-

haken har låsts.  När man sätter in en vev i hålet bryts strömförsörjningen och 
elektrisk portdrift är inte längre möjlig.

• Porten kan öppnas eller stängas genom att man roterar en manuell vev.
• När den manuella veven dras ut börjar den elektriska portdriften fungera igen.

Manuell drift av nödkedjelyft (fig. 362.2)
• Dra lätt i det röda handtaget till aktiveringskedjan (1)/(manuell drift) tills det 

tar stopp (max. startkraft är 50 N). Strömförsörjningen stängs av och elektrisk 
portdrift inaktiveras.

• Porten kan öppnas eller stängas med en dragkedja (2).Öppna och stäng porten 
med en jämn och fin rörelse. Undvik ryckningar, då detta påverkar säkerheten 
och förkortar dörrens livslängd.

• Dra lätt i det gröna handtaget till aktiveringskedjan (3)/(eldrift) tills det tar 
stopp (max. startkraft är 50 N). Strömförsörjningen är påslagen och elektrisk 
portdrift är aktiverad.

Ändra kedjans längd (fig.362.3):
• Kedjan kan öppnas i kopplingen för att ta bort eller lägga till en extra kedjelänk.
• Kedjelänkar måste sättas fast ordentligt. 
• Se till att kedjan inte har skruvat sig när du ändrar längden.

[C000032] Manuell vev eller kedjelyft är endast avsedda 
för nödöppning av porten och kan inte användas som 
primär drivenhet.

17. LOPPANDE UNDERHÅLL

17.1. FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÅR GENOMFÖRAS AV ÄGAREN EFTER 
ATT DENNA NOGGRANT HAR LÄST IGENOM BRUKSANVISNINGEN 
FÖR MONTERING OCH ANVÄNDNING

[A000060] Koppla från strömförsörjningen innan något 
underhållsarbete eller inspektioner av produkten görs.

[C000476] Gör följande minst var tredje månad:
• [C000470] Rengör ytorna på de yttre och inre dörrbladen med en svamp och 

rent vatten eller rengöringsprodukter för lack som finns på marknaden. Använd 
inte rengöringsmedel som kan repa ytan, vassa verktyg, nitratlösningsbaserade 
produkter och rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt.

• [C000469] Låt inte skyddsringarna på hissningsaxeln, borsttätningen i över-
liggaren och tätningar i spåren samla för mycket smuts eftersom det kan leda 
till skador på portbladets ytskikt.

[B000217] Rengöra fönsterpaneler av glas (små fönster, glasa-
de aluminiumprofiler).
Om du är osäker på vad glasningsmaterialet är tillverkat av ska du före rengöring 
se till att rutan är reptålig. Material av låg hårdhet har lågt motstånd mot mekanisk 
åverkan och repas lätt (t.ex. Standard SAN, PMMA).
Följ rekommendationerna nedan för att minimera risken för repor och andra skad-
or på rutornas ytor:
• Börja med att rengöra rutans yta med tryckluft eller spola den med rinnande 

vatten för att avlägsna smuts- och dammpartiklar som kan repa rutans yta.
• Använd därefter ett lämpligt mjukt rengöringsverktyg. Icke-slipande rengörings-

medel kan användas. En alkoholfri, mild vätska med ett neutralt pH-värde är 
ett lämpligt rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du testar rengöringsmed-
let på en liten yta på rutan.

• Använd ett mjukt vattenabsorberande sämskskinn eller en bomullstrasa för att 
torka av rutans yta.

• Temperaturen för rutans yta och vattnet bör inte överstiga 25 °C vid rengöring.

Använd inte följande:
• gummirakor, skrapor och knivar
• slipande kemikalier, lösningsmedel och alkoholbaserade fönsterrengöringsmedel
• högtryckstvätt
• stora mängder vatten som kan leda till att dimma bildas på rutan

[C000472] Inspektera porten minst en gång var sjätte månad och 
gör följande (om tillämpligt): 

• Kontrollera delarna som fäster porten på väggen såsom skruvar och matarval-
sar, och se till att justera eventuella avvikelser. Använd inte porten förrän avvi-
kelserna är korrigerade.

• Kontrollera att nödöppningsmekanismen som följer med styrenheten fungerar 
som den ska.

• Kontrollera elledningarna för att se om de visar tecken på slitage.
• Rengör fotocellshöljena eller signallampans skyddslins regelbundet.
• Byt ut batterierna i sändaren minst en gång var tolfte månad.
• Kontrollera att styrenheten sitter fast ordentligt.
• Utför underhåll på styrenheten enligt styrenhetens bruksanvisning.

[C000224] Om det inte finns någon annan ingång till rummet är det förbjudet 
att stänga dörren när personer befinner sig inuti. Under daglig drift ska det elek-
triska styrsystemet användas för att öppna och stänga dörren. I en nödsituation 
ska nödveven användas för öppning av operatören eller kedjespelet. Vrid inte 
nödveven eller kedjespelet i stängningsriktningen när dörren är stängd, eftersom 
dörren då kan skadas.

Använd inte veven eller kedjespelet för nödöppning när 
operatören är igång eftersom operatören då kan skadas.

[C000473] Grindar med en elektrisk styrenhet kräver att följande 
åtgärder utförs minst en gång var sjätte månad (om tillämpligt):
• Kontrollera om gränslägesbrytarna är rätt justerade (kör porten och se vart 

porten stannar).
• [C000031] Med porten öppen och gränslägesbrytarna korrekt positionera-

de är den fria öppningshöjden efter att porten monterats - som standard -  
Ho =140 [mm]. 

• Kontrollera om de elektriska skyddsanordningarna fungerar som de ska genom 
att simulera driftsförhållandena. 

• Kontrollera fotocellerna genom att simulera driftsförhållandena - när ljusstrålen 
bryts ska porten stanna och byta riktning.

• Kontrollera den optiska listen. Porten ska stanna och backa om dörrbladet vidrör 
ett objekt på marken som är 80 [mm] i diameter och har en höjd på 50 [mm].

• Kontrollera låset eller spärrsensorn - när låset eller spärren är aktiverad ska 
porten inte gå att använda.

• Kontrollera ljusridån - när ljusstrålen bryts ska porten stanna och byta riktning.

• [B000007] Det är förbjudet att fortsätta använda porten om fel i dess 
användande eller dess komponenter upptäcks.  Använd inte por-
ten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en yrkesinstallatör.
Var försiktig! Fara.

• [D000668] Om anvisningarna inte följs kan det leda till allvarlig 
personskada, t.ex. krosskada i porten. 
Var försiktig! Fara.

17.2. ÅTGÄRDER FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN PROFESSIONELL 
INSTALLATÖR
[A000141] Eventuella ändringar och modifikationer på dörren ska först godkän-
nas av tillverkaren.

[A000093] Kontrollera dörren med jämna mellanrum, 
minst var 12:e månad.

• [C000474] Identifiera dörren: dörrtyp, serienummer.
• Kontrollera dörrens skylt och varnings- och informationsdekaler, och sätt dit 

sådana om de saknas.
• Kontrollera dörrens garantisedel eller rapportbok - giltighet, aktuell information.
• Kontrollera driftförhållandena för dörren. Om de skiljer sig från önskat drift-

förhållande eller om dörren inte används på det sätt som avses ska du informe-
ra ägaren om de tänkbara följderna (t.ex. fel som kan uppstå).

Varning! Fara.
• Kontrollera att låset eller spärren fungerar som de ska (om tillämpligt).
• Kontrollera att fjärrkontrollen fungerar. Byt ut batterierna om det behövs.
• Läs antalet cykler och skriv ned dem i garantisedeln (dörrar med operatörer 

med funktion för cykelräkning).
• Åtgärda eventuella ojämnheter i dörrmanövreringen, samt skador på delarna 

som kan förhindra säker användning.
• [B000219] Gör en visuell kontroll av rutornas skick, och se till att du upptäck-

er eventuella skador.
• Gör en visuell kontroll av spårens tekniska skick.
• Kontrollera de mekaniska komponenterna som påverkar säkerheten och kor-

rekt användande av produkten, åtgärda alla fel och reparera eller byt defekta 
komponenter och delar.

• Kontrollera om bandrullarna roterar under öppning och stängning av dörrbladet. 
Kontrollera skicket på rullarna om de uppvisar motstånd eller om de inte roterar 
alls. Justera valsarna eller byt ut de fullständiga enheterna om detta behövs. 
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• Kontrollera packningarnas och borstarnas skick, och byt ut dem om synliga 
skador upptäcks.

• Kontrollera om fri vattendränering förekommer runt området vid den ne-
dre förseglingen.

• Kontrollera om alla elektriska skyddsanordningar fungerar korrekt genom att 
simulera deras driftsförhållanden som anges i avsnitt 17.1.

• Om de elektriska operatörerna inte fungerar ska du koppla bort operatören från 
strömförsörjningen under 2-3 minuter och därefter ansluta åter.

• Kontrollera att operatören fungerar som den ska, och kontrollera gränsläges-
brytarens justering.

• Kontrollera att nödöppningsmekanismen som levereras med operatören fung-
erar korrekt.

• Utför alla åtgärder i enlighet med installations- och användarhandboken för 
dörren, den elektriska operatören och manöverenheten.

• Kontrollera att lås- eller spärrmekanismen och stängningssensorn för låset eller 
spärren fungerar korrekt - när låset eller spärren är stängda ska dörren inte 
fungera (om tillämpligt).

• Kontrollera elsystemet och i synnerhet elledningarna. 
• Kontrollera installationens alla fästpunkter med avseende på slitage, fel el-

ler obalans.
• Kontrollera de mekaniska komponenterna som påverkar säkerheten och korrekt 

användande av produkten. 
• Utför de underhållsåtgärder som krävs enligt avsnitt 17.1.
• Åtgärda eventuella ojämnheter i dörrmanövreringen, samt skador på delarna 

som kan förhindra säker användning.
• [B000209] Kontrollera att produkten är korrekt justerad och uppfyller kraven i 

EN 13241, EN 12453 och EN 12445. Genomför kontrollerna som beskrivs 
i avsnitt 12.

• [D000668] Om anvisningarna inte följs kan det leda till allvarlig 
personskada, t.ex. krosskada i porten. 
Var försiktig! Fara.

• [D000166] Vidd allt underhållsarbete och alla besiktning-
ar bör strömmen kopplas bort fråm drivanoedningen. 
Man ska koppla bort ackumulatorer också om de har 
blivit levererade. 

[A000147] Utför alla åtgärder i enlighet med bruksanvisningarna för montering 
och användning av porten, den elektriska operatören och styrenheten. Överläm-
na eventuella skriftliga rekommendationer och anmärkningar till portens ägare 
genom att t.ex. fylla i rapportboken eller garantisedeln för porten. När du har 
slutfört inspektionen ska du bekräfta det genom att göra en anteckning i rapport-
boken eller garantisedeln för porten.

17.3. ÅTGÄRDER SOM ENDAST FÅR UTFÖRAS AV TILLVERKARENS 
AUKTORISERADE SERVICEOMBUD
• alla former av ändringar av produkten.
• reparationer av elektriska komponenter.
• [C000465] Byte av elkabel.

[D000166] Vidd allt underhållsarbete och alla besiktning-
ar bör strömmen kopplas bort fråm drivanoedningen. 
Man ska koppla bort ackumulatorer också om de har 
blivit levererade. 

[A000147] Utför alla åtgärder i enlighet med bruksanvisningarna för montering 
och användning av porten, den elektriska operatören och styrenheten. Överläm-
na eventuella skriftliga rekommendationer och anmärkningar till portens ägare 
genom att t.ex. fylla i rapportboken eller garantisedeln för porten. När du har 
slutfört inspektionen ska du bekräfta det genom att göra en anteckning i rapport-
boken eller garantisedeln för porten.

18. GARANTIVILLKOR
[A000142] Den här produkten omfattas av en kommersiell garanti i enlighet med 
tillverkarens allmänna garantivillkor.

[A000079] Tillverkaren förbehåller sig rätten till konstruktionsänd-
ringar som tjänar tekniska utvecklingen och inte ändrar produktens 
funktionalitet utan varsel.

Dokumentationen tillhör tillverkaren, eftertryck och användning helt 
eller delvis utan skriftligt tillstånd är förbjuden.

[A000048] Detta dokument har översatts fran Polska. Vid avvikelser 
gäller den Polska versionen.
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Orsak Lösning

Porten stannar inte i öppet/stängt läge • Kontrollera gränslägesbrytarnas funktion och inställning 

Porten stannar inte vid kontakt med spärren; porten är utrustad med kontrollpanel
• Kontrollera säkerhetsbommens funktion.
• Kontrollera spiralkabelns anslutning och skick. 
• Kontrollera bygeln i kontrollpanelen.

Styrningssystemet fungerar som det ska men porten reagerar inte på rörelser
• Kontrollera anslutningen aktiveringsdon-till-kontroll.
• Kontrollera skicket på hängarna.
• Kontrollera strömförsörjningen till aktiveringsdonet

Porten rör sig med motstånd, jalusiet öppnas inte på ett smidigt sätt, profilerna 
blockeras i skenorna

• Kontrollera om det har samlats jord i skenorna.
• Kontrollera borstarnas positionering i skenorna

Porten öppnas automatiskt vid kontakt med golvet; porten är utrustad med 
kontrollpanel

• Kontrollera säkerhetsbommens funktion.
• Kontrollera att buffertbalkarna är fastsatta och rätt positionerade i den neders-

ta profilen.
• Kontrollera att golvet är jämnt

När porten används uppstår det vibrationer i fästanordningarna • Kontrollera alla anslutningar mellan delar och korrigera dessa om det behövs 
(fästskruvar för drivenhet och skenor osv.)

Sändarens (fjärrkontrollens) diod är avstängd • Byt ut batterierna och eventuellt sändaren

Styrningssystemet reagerar inte på signalen från den operativa sändaren 
(fjärrkontrollen)

• Kontrollera säkringen i kontrollpanelen.
• Kontrollera styrenhetens strömförsörjning. 
• Programmera sändaren

Manuell styrning fungerar inte men lampan reagerar inte när jag trycker på 
UCZ-knappen

• Koppla loss styrenhetens strömkabel från strömkällan, vänta i ca en minut och 
anslut den igen.

• Koppla loss styrenhetens strömkabel från strömkällan, kontrollera säkringen och 
byt ut den om den har gått. Kontrollera anslutningen till strömkällan 

Lampan reagerar inte när jag trycker på UCZ-knappen

• Koppla loss styrenhetens strömkabel från strömkällan, montera en A-F-bygel, an-
slut den igen och kontrollera styrenhetens funktion.

• Styrningssystemet fungerar: kontrollera fotocellernas anslutning eller byt ut dem 
(frigör A-F-bygeln). 

• Styrningssystemet fungerar inte: koppla loss styrenhetens strömkabel från ström-
källan och vänta i ca en minut 

Säkerhetsbommen reagerar inte på spärren vid stängning • Kontrollera anslutningen motor-till-styrenhet.
• Kontrollera säkerhetsbommens anslutning.

19. VANLIGA FRÅGOR

Om du undrar över något eller upplever återkommande problem kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.
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