
INTRO 600 
INTRO 1000

PL

EN

Opis i dokumentacja techniczna
Instrukcja Instalowania i Obsługi
Napęd do bram garażowych

Technical documentation and description
Assembly and Operating Instructions
Drive unit for garage doors

CS

Technická dokumentace a popis
Návod k instalaci a obsluze
Pohon pro garážová vrata 

NAPĘD 
DO BRAM GARAŻOWYCH
INTRO

Instrukcja Instalowania
i Obsługi

– strona 2

– page 12

DE

Technische Dokumentation und Beschreibung
Montage und Bedienungsanleitung
Antrieb für Garagentore 

– Seite 21

FR

Dossier et descriptif technique
Notice de Montage et de Fonctionnement 
Automatisme pour les portes de garage 

– page 31 NO

Teknisk dokument og beskrivelse
Montasje og Brukermanual
Drivenhet for garasjedører

– side 67

– strana 50

SV

Teknisk dokumentation och beskrivning
Montering och bruksanvisning
Drivenhet för garageport 

– sida 59

RU

Техническая документация и описание

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Привод для гаражных ворот 

– страница 40

DA

Teknisk dokumentation og beskrivelse
Monterings- og betjeningsvejledning
Motorenhed til garagedøre

– side 83

FI

Tekniset asiakirjat ja tiedot
Asennus- ja käyttöohjeet 
Autotallinovien käyttölaite 

– sivu 75

IT

Descrizione tecnica e Documentazione tecnica
Istruzioni per l’Installazione e l’Uso
Automazione per portoni

– pagina 92



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 informa-
tion om korrekt skötsel och underhåll.
Innan du påbörjar monteringen ska du läsa hela bruksanvisningen, följa dess 
riktlinjer 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 
tillförlitlig drift säkerställs.

• [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] Om rekommendationerna och råden i den 
här bruksanvisningen för montering och användning 
inte följs friskrivs tillverkaren från alla ansvars- och 
garantiförpliktelser.

[A000120] Manualen gäller flera produktmodeller.
[B000203] Dörren benämns även som ”produkten”.
[B000204] Styrenheten benämns även som ”drivenheten”.
[A000097] Bruksanvisningen beskriver montering av produkterna med standard-
utrustning och tillvalskomponenter. Omfattningen av standard- och tillvalsutrust-
ningen definieras i det kommersiella erbjudandet.
[A000099] Referensritningarna i bruksanvisningen kan variera när det gäller 
detaljer 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 bruks-
anvisningen för montering och användning överlämnas till ägaren. Bruksanvis-
ningen ska förvaras på ett säkert ställe där den inte kan förstöras.
[A000122] Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador eller driftsfel som 
orsakas av att produkten används med utrustning från andra leverantörer. Sådan 
användning gör även garantin från tillverkaren ogiltig.
[B000129] Produktens transportemballage är endast avsedd att skydda produk-
ten under transport. Skydda produkterna i emballaget mot väderförhållanden. 

Förvara den nerpackade produkten på ett hårt och torrt underlag (ett plant, hori-
sontellt underlag som kan motstå variationer i inomhusmiljön) i ett skyddat, torrt 
rum med god ventilation. Förvaringsplatsen måste vara fri från alla utvändiga 
förhållanden som kan skada produktkomponenterna och emballaget. Förvara 
inte produkten i våtrum och/eller rum där det förekommer ångor som kan skada 
målade ytor och/eller galvanisk beläggning.
[B000025] För lagringsperioden skall lufttät folieförpackning lösas för att undvi-
ka negativa förändringar i mikroklimatet inuti förpackningen, vilket i sin tur kan 
leda till skador på lack och zink beläggningar.
[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 skrift-
ligt godkännande och verifiering av innehållet i kopian 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 en säkring går, så lokalisera först orsaken och fixa problemet. Sätt först 

därefter porten i drift igen.
• 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 öppning och stängning av dörren.

3. SYMBOLFÖRKLARING

- tillval

- manuell

- automatisk

[D000665]
R - Portupplåsning i segmentportar
Rs - Portupplåsning i upp och över-portar
PB-GND - START in, normalt öppen kontakt
PE-GND - fotocell in, normalt stängd kontakt (måste aktiveras) 
PORT-GND - STOPP in, normalt stängd kontakt
+12 V-GND - ut (tillbehör strömförsörjning) 
+35-GND - ut (varningslampa strömförsörjning) 
So - öppningsbredd
Ho - öppningshöjd

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

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

den dynamiska aktivitetstiden TD
Td - den tid då den uppmätta kraften överskrider 150 N
Tt - den tid då den uppmätta kraften överskrider 25 N
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[C000383] Vistas, passera, spring eller kör inte 
under porten när den är i rörelse. Innan öpp-
ning 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 lyf-
ta föremål eller människor.

[C000385] Använd inte porten när den inte 
fungerar.

4. KONSTRUKTIONSBESKRIVNING OCH TEKNISKA DATA
[D000138] Portautomatiken utgör en sats tillsammans med en åkskena med en 
lämplig längd som är portautomatikens nödvändiga komponenter. Portautoma-
tiken är monterad i änden till en åkskena i stål. Åkskenan är utrustad med en 
drivkedja som styr en hållare som är integrerad med porten. Portautomatiken styr 
porten genom en arm som monteras till kedjans fäste på ena sida, och till port-
bladets övre del på andra sida. Portautomatiken har en skyddsanordning i form 
av överbelastningsskydd - om ett motstånd uppträder vid portens drift stoppas 
portautomatiken och backar.

4.1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
INTRO 600 INTRO 1000

Öppnings- och stängningskraft 600 N 1000 N

Motor 18V DC 4Nm 18V DC 10Nm

Strömförsörjning 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz

Tillbehör strömförsörjning 12V 130mA 12V 130mA

Märkeffekt 165W 240W

Funktionstemperatur -20 / +40 °C -20 / +40 °C

Användning 
(maximalt antal växlingar per timme)

30 30

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.
[D000688] Drivenheten är avsedd för användning med takskjutportar och vip-
portar med de måttbegränsningar som anges i offerten och enligt de drifttidsbe-
gränsningar och tekniska data som anges i den här bruksanvisningen. 
Drivenheten är endast avsedd för torra utrymmen inomhus. Använd inte driven-
heten utomhus.
[C000446] Drivenheten är avsedd för drift av dörrar i enfamiljshus. Drivenheten 
är inte avsedd att användas för gemensamma garageutrymmen (med fler än 2 
parkeringsplatser).

6. SÄKERHETSANVISNINGAR
[B000190] Minsta säkerhetsnivåer i dörrens kantskydd i enlighet med PN-EN 
13241-1.

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
[B000206] Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller driftsfel som orsakas av 
felaktig montering eller felaktig hantering av denna produkt.

Montera inte dörren i ett rum som ännu inte har färdig-
ställts (sär det tex. ska putsas eller slipas).

Golvbeläggningen vid den nedre tätningen ska vara jämn och konstruerad så 
att vatten fritt kan rinna ut. Säkerställ att det är god ventilation i rummet (så att 
materialen torkar).

• [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.

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

• [C000081] Drivanordningen får inte installeras i explo-
siva miljöer. Förekomst av antändliga gaser eller ångor utgör en 
allvarlig olycksfallsrisk.

• [C000449] Skydda drivenheten mot vatten.
• [D000142] Vid all underhållsarbete och besiktningar 

bör man koppla 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. I dessa fall; sluta omedelbart använda porten och kontakta 
ett auktoriserat serviceföretag.

• [D000140] Dörrbalken måste tåla belastning på >500 N

8. FEL I PORTAUTOMATIKENS MONTERING
[D000260] Det finns risk att man vid montering av portautomatiken gör fel som 
lätt kan undvikas. För att undvika dessa fel se till att:  
• portautomatikens åkskena är monterad och nivellerad korrekt, enligt uppgifter 

i denna anvisning,
• portautomatikens matningsspänning är korrekt, 
• systemet för avblockering av låset är korrekt justerat, 
• alla kopplingsdetaljer är korrekt åtdragna. 

Om anvisningarna ovan inte följs kan det orsaka por-
tens felfunktion, skador på porten eller att garantin 
upphör att gälla.

9. MILJÖSKYDD
Förpackning
[A000008] 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.
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10. KONTROLLER
[D000265] Kontrollerns fördelar:
• Mjukstart och mjukstopp, vilket ökar portens livslängd. 
• Styrning med en fjärkontroll med rullande kod för frekvens 433,92 MHz eller 

med tryckknappar på en styrcentral.
• Automatiskt val av arbetsparametrar. 
• Fotoceller.
• Automatisk stängning.
• Justering av överbelastningsskydd. 
• Belysning med LED-dioder. 
• Digital display.
• Sekvensstyrning med porten.
• Enkel installation och programmering. 

Drivenhetskontroll utövas via en programmerad knappsändare (fjärrkontroll).
Fotoceller är ytterligare ett säkerhetssystem att koppla till kontrollsystemet. Detta 
ökar användningssäkerheten och skyddar mot att porten träffar ett fordon, en 
person eller ett föremål som finns i dess öppning. 
För automatisk stängning ska fotoceller monteras för att garantera använd-
ningssäkerheten (så att porten inte stängs då det finns ett hinder i dess öppning). 
Funktionerna i kontrollern ska aktiveras.
Överbelastningskänslighet är ett extra skydd mot att föremål som finns i 
portens öppning krossas. Dessutom skyddar det motorn och hela portautomatiken 
mot skada. Huvudstängningskantens dynamiska kraft får inte överskrida 400 [N] 
enligt standarden PN-EN 12453.

[C000450] Kontrollera varje gång överbelastningsskyddet justeras 
(gäller drivenheter med justerbart överbelastningsskydd) att kraft-
gränsen uppfyller kraven i standarden PN-EN 12453, bilaga A.  
I enlighet med standarden PN-EN 12453 får portkants-
skyddets dynamiska kraft inte överskrida 400  [N], 
medan varaktigheten för dynamisk kraftanvändning 
inte får överskrida 750 [ms].

11. MONTERINGSANVISNINGAR
[B000207] Installera och justera produkten i enlighet med kraven i SE-EN 
13241-1. 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 rekommen-
dationer. För att ansluta drivsystemet skall man använda endast beståndsdelar i 
original.
[B000032] Eldrift får anslutas till porten endast av en professionell montör och 
enligt alla monterings- och bruksanvisningar för drivenheten.
[A000136] Innan monteringen fortskrider så måste en riskanalys göras, inklusive 
alla säkerhetsförhållanden, som föreskrivs i Appendix 1 maskinriktlinje, för att 
visa på lösningar att använda vid monteringen (bygglov).

12. 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.
[D000690] INTRO-drivenheten uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
• Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
• Maskindirektivet 2006/42/EG
• Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
[B000215] Monteringsarbeten ska utföras i enlighet med följande europeiska 
normer: 2004/108/EC; 2006/42/EC; 2006/95/EC; EN 13241-1 i dess änd-
rade 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 inn-
an installationen är slutförd.

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

13. MONTERINGSANVISNINGAR
[A000041] Produkten måste ha monterats korrekt för att den ska kunna använ-
das på rätt sätt. Tillverkaren rekommenderar sina auktoriserade monteringsföre-
tag. Säker och avsedd 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 ritn. 1,2.

• Elinstallation måste utföras enligt föreskrifter gällande 
i respektive land. 

• Allt elarbete utförs endast av behörig elektriker.

[D000145] Garagetaket måste tillåta säker installation av drivenheten. Om taket 
är för svagt eller för högt bör den monteras på en stödstruktur som passar för-
hållandena i garaget. Att montera porten på ett sätt som gör det möjligt att den 
förskjuts ur läge under användande är inte tillåtet.
[D000146] Innan monteringsarbete påbörjas bör man kontrollera att porten, som 
drivanordningen skall installeras på, sitter ordentligt och är justerad på ett rätt 
sätt, att den lätt går att öppna och stänga. Man ska ta bort fästelement och delar 
av drivanordningen som inte behövs koppla till nätströmmen

• Drivanordningen får inte användas för en port som är 
trasig. 

• Innan monteringsarbete börjas bör man koppla bort 
strömmen från drivanordningen. Man bör koppla bort 
ackumulatorer om sådana levererades. 

[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. 
[D000147] Tillsammans med drivanordningen levereras fästelement avsedda för 
montering i betong, för andra material kan var nödvändigt att byta ut dem mot 
sådana som passar till material som väggen är gjord av.

13.1. INSTALLATIONSORDNING
Ritn. 1.1. Sätt ihop alla delarna till motor skenan.
Ritn. 3. Montera bladfäste mot vipport ”Ru”. Fästet monteras i portbladets 

centrum. 
Ritn. 4. Montera bladfäste mot takskjutport. Fästet monteras i portbladets 

centrum. För takskjutportar med den övre panelen avskuren finns 
bladfästet i ett paket bakom porten.

Ritn. 4.7 Tillåten montering av bladfäste mot takskjutport, monteringsdetaljer 
levereras inte tillsammans med portautomatiken.

Placeringen av dörregelöppningar gäller dörrar som 
produceras av tillverkaren, för andra dörrar ska denna 
höjd bestämmas separat.

Ritn. 5-6. Markera monteringshål i överstycket för fäste av överstycke. Fäst 
fästet mot överstycket med ett avstånd på 20-150[mm] över axel 
eller portbladets fäste (beroende på fritt installationsutrymme). Fäst 
metallskenan mot fästet med hjälp av en fästskruv ”L”. Montera 
portautomatiken mot skenan med hjälp av fästet ”K”. Dra åt med åt-
dragningsmoment 2[Nm]. Montera portautomatikens fäste så nära 
motorn som möjligt, om det finns tillräckligt med plats. 

Viktigt: Försäkra dig om att glidpanelen är rak.  

 Se till att upphängningsdom för skenan ”S” är fästade mot taket 
tillräckligt fast. Fäst skenan med hjälp av metallupphängningsdon 
för skenan ”J”.

Ritn. 3.1c,
Ritn. 7.

Koppla dörrbladet med drivanordningen till den medföljande län-
ken (anpassa länkens längd efter behov).

Ritn. 7.2. SSj-dörrarna kräver användning av ytterligare kopplings- och mon-
teringstillbehör. Rätt längd för de anslutna elementen väljs under 
installationen. Extra kopplingsprofil och monteringstillbehör ingår 
inte i drivenhetens standardutrustning.

Ritn. 8. Fäst kopplingens lina. Linan ska monteras på en höjd som inte 
överskrider 1800 [mm] från golvet. Dra i linan för att frigöra kopp-
lingen (genom frånkoppling), försök att öppna och stänga porten 
manuellt. Se till att det inte finns något motstånd mellan portpane-
len och portautomatikens styrning.Ritn. 8.  För att öppna porten 
vid strömavbrott, avblockera portautomatiken manuellt med hjälp 
av en lina. Portautomatiken är försedd med en manuell frigöring 
av koppling med hjälp av en lina. Dra i linan för att avblockera 
garageportens portautomatik. För att koppla samman portautoma-
tiken på nytt ställ stång mot vilken linan är monterad i ursprungligt 
läge. För de fall då det inte finns någon annan ingång till garaget 
rekommenderas att en utvändig (utanför garaget) frånkoppling av 
portautomatiken används. 

Ritn. 9. Montera bladfästet mot porten och avblockera låset ”Rs”. Koppla 
portbladet med portautomatiken med en koppling. 

[C000452] Kontrollera att det inte finns risk att driven-
hetens frigöringslina kan fastna på eventuella upp-
skjutande delar på en bil (t. ex. takräcken).

13.2. FOTOCELLER - KOPPLINGSSCHEMA 
[D000149] Schema för koppling av fotoceller till styrcenterlen visas på ritn. 20. 
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13.3. KOPPLINGSSCHEMA FÖR RINGTRYCKKNAPP
[D000172] Schema hur ringknappen kopplas till styrcentralen visas på ritn. 25. 

13.4. KOPPLINGSSCHEMA FÖR RADIOMOTTAGARE
[B000197] Schema hur radiomottagare kopplas till styrcentralen visas på ritn. 30.

13.5. KOPPLINGSSCHEMA FÖR VARNINGSLAMPAN
[D000687] Kopplingsschemat för att ansluta varningslampan till kontrollpanelen 
visas i ritn 35.

13.6. JUSTERING AV DRIVENHET
[D000159] När du har avslutat installationen, kontrollera rörelsen hos drivenhe-
ten och överbelastningsbrytarens funktion. När porten stöter på ett hinder, ska 
den stanna och vända riktning.
OBS! Olycksfallrisk!
Man bör kontrollera att drivanordningen stannar medan porten öppas då flygeln 
belastas med en vikt på 20 kg sam sättes fast centralt vid flygelns nedre kant. 
OBS! Olycksfallrisk!
Justering av portens rörelse bör utföras i enighet med portens monteringsinstruk-
tionen och bruksanvisningen.

• [C000453] Kontrollera att överbelastningsskyddet (gäller för 
styrenheter med överbelastningsjustering) och den optiska listen 
fungerar som de ska. 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].
OBS! Olycksfallrisk!

• [C000454] Utför ett funktionstest för fotocellerna. Dörren ska stan-
na och vända riktning när fotocellstrålen bryts.

• [B000208] Mät kraften vid stängningskanten. Kontrollera att kraft-
gränsen uppfyller kraven i standarden PN-EN 12453, bilaga A.  
I enlighet med standarden PN-EN 12453 får portkantsskyddets 
dynamiska kraft inte överskrida 400 [N], medan varaktigheten för 
dynamisk kraftanvändning inte får överskrida 750 [ms].
OBS! Olycksfallrisk!

• [C000450] Kontrollera varje gång överbelastningsskyddet justeras 
(gäller drivenheter med justerbart överbelastningsskydd) att kraft-
gränsen uppfyller kraven i standarden PN-EN 12453, bilaga A.
I enlighet med standarden PN-EN 12453 får portkants-
skyddets dynamiska kraft inte överskrida 400  [N], 
medan varaktigheten för dynamisk kraftanvändning 
inte får överskrida 750 [ms].

13.7. JUSTERA ÖVERBELASTNINGSSKYDDET
[D000689] När ändlägen justeras, justerar drivenheten överbelastningsskyddet 
(överbelastningsskyddet kan justeras manuellt, se bruksanvisningen för styrenheten).

• [C000455] Ställ in kraft och känslighet på överbelastningsskyddet 
enligt installationshandboken för drivenheten (gäller drivenheter 
med justerbar överbelastning). Den angivna kraften för överbelast-
ningsskyddet bör vara den minimala kraft som krävs för att ge-
nomföra en fullständig öppnings- och stängningscykel. Inställning-
en för överbelastningskänslighet är avgörande för att skydda mot 
olyckor eller krossning av element som sitter i öppningen. I enlighet 
med standarden PN-EN 12453 får portkantsskyddets dynamiska 
kraft inte överskrida 400 [N], medan varaktigheten för dynamisk 
kraftanvändning inte får överskrida 750 [ms].
OBS! Olycksfallrisk!

• [C000456] Justera dörrens tryck- och dragkraft för att förhindra 
risken för personskador och egendomsskador.
OBS! Olycksfallrisk!

• [C000450] Kontrollera varje gång överbelastningsskyddet justeras 
(gäller drivenheter med justerbart överbelastningsskydd) att kraft-
gränsen uppfyller kraven i standarden PN-EN 12453, bilaga A.

I enlighet med standarden PN-EN 12453 får portkants-
skyddets dynamiska kraft inte överskrida 400  [N], 
medan varaktigheten för dynamisk kraftanvändning 
inte får överskrida 750 [ms].

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

13.8. 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.

14. YTTERLIGARE KRAV
[A000027] När installationen är färdig så kontrollera att porten har en standar-
diserad CE-märkplåt. Om inte, så förse den med en. Efter att portens funktioner 
har blivit kontrollerade ska Monteringsinstruktionen och Bruksanvisningen över-
lämnas till portens ägare. Varningsetiketter ska placeras på ett bestående sätt på 
ett väl synligt ställe i närheten av porten eller styrcentralen.
[A000137] När installationen är slutförd:

• [B000209] Kontrollera att produkten är korrekt justerad och upp-
fyller kraven i EN 13241, EN 12453 och EN 12445. Genomför 
kontrollerna som beskrivs i avsnitt 13.6., 13.7.

• [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].
OBS! Olycksfallrisk!

• [C000458] Kontrollera att drivenheterna stoppar öppningen av 
dörren när dörrbladet belastas med 20 [kg] centralt i dörrens 
underkant.
OBS! Olycksfallrisk!

• [C000459] Kontrollera justeringen och prestandan för drivenhe-
tens manuella frigöringsmekanism.

• [B000007] Det är förbjudet att fortsätta använda porten om fel i 
dess användande eller dess komponenter upptäcks. I dessa fall; 
sluta omedelbart använda porten och kontakta ett auktoriserat 
serviceföretag.

[C000468] Gör en visuell inspektion av porten efter felaktiga inställningar, meka-
niska skador, tecken på slitage och skador på kablar eller drivenhet.

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

[C000460] När installationen har slutförts ska installations- och användarhand-
boken samt dörrens loggbok (om sådan medföljer produkten) överlämnas till 
ägaren.
[C000012] Kontrollera att porten är installerad enligt Monterings- och Använd-
ningsinstruktionerna innan den öppnas första gången.
Porten är korrekt monterad om bladet rör sig smidigt och den är lätt att öppna 
och stänga.

[B000094] I fall ovanstående åtgärder inte utförs då 
finns det risk att portens blad/mantel plötsligt faller 
ner och kan skada människor eller föremål som finns 
i närheten.

15. DEMONTERING AV DRIVANORDNINGEN
[D000153] Demontering av drivanordningen görs i omvänd ordning mot mon-
teringen. Först ska strömmen kopplas bort från drivanordningen, därefter ska 
porten stängas och spärras.

16. ORDNINGSFÖLJD FÖR INSTALLATION AV KONTROLLER
1. [D000266] Kontrollera att automaten inklusive tillbehöret har monterats på rätt 

sätt så att dess igångsättning inte utgör någon säkerhetsrisk.  
2. Aktivera portautomatikens huvudströmkälla.
3. Fastställ läge för övre och nedre ändlägesbrytare.
4. En automatisk komplett öppnings- och stängningscykel aktiveras för att tillåta 

självjustering av överbelastningskänsligheten. Justera vid behov hinderupp-
täckandekänsligheten. Den dynamiska kraften i den huvudsakliga stängnings-
kanten får inte överskrida 400 N, enligt PN-EN 12453. Varje modifiering av 
överbelastningskänsligheten kräver ompositionering av grindens gränsläges-
brytare, enligt beskrivningen på sidan 16.1/1. 

5. Gränsläget för stängning bör justeras för att garantera möjlighet att låsa por-
ten till kedjemonteringen, när porten stängs för hand (ritn.8).

6. Kontrollera inställningarna för öppnings- och stängningsgränslägena.
7. Kontrollera automatens korrekta funktion och arbete.
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16.1. PROGRAMMERING AV KONTROLLER
[D000267] Styrenheten programmeras med knapparna SET, CODE, UP och 
DOWN på drivenhetens hölje samt med den digitala displayen. Starta program-
mering endast när porten är helt stängd.
1. Öppning/stängning, självläsning
Lär in öppnings- och stängningsrörelsen genom att hålla in knappen SET tills ”1” 
visas på displayen. Ställ in dörrbladets övre gränsläge genom att trycka och hålla 
i knappen UP. Tryck på knappen SET. ”2” visas automatiskt. Ställ in dörrbladets 
nedre gränsläge genom att trycka och hålla i knappen DOWN. Använd knap-
parna UP och DOWN för att justera positionerna och bekräfta genom att trycka 
på SET när du är klar. Därefter genomför drivenheten en fullständig växlingscykel 
(genom att öppna och stänga) och automatiskt justera sina funktionsparametrar. 
Drivenheten arbetar automatiskt med gränslägena för öppning och stängning och 
den inlärda överbelastningskraften.

2. Programmering av sändaren (fjärrkontrollen)
Tryck på tryckknappen ”CODE” och håll den intryckt till dess att en punkt visas 
på displayen (ritn. A). Tryck sedan på en valfri tryckknapp på sändaren (fjärrkon-
trollen), då kommer punkten på displayen att försvinna. Tryck på tryckknappen 
igen, punkten kommer att blinka snabbt på displayen (ritn. B), och sedan släcks. 
Då är sändaren programmerad.

3. Radering av data från sändarnas minne
Tryck på tryckknappen ”CODE” och håll den intryckt minst 8 [s] till dess att bok-
staven ”C” visas på displayen - alla koder kommer att raderas.

4. Justering av överbelastningskänslighet
Håll ”SET” intryckt tills ”3” visas. Detta läge används för att ställa in känslighet. 
Använd ”UP” och ”DOWN” för att ändra inställningen för känslighet. ”1” är den 
högsta känsligheten och ”3” är den lägsta känsligheten.
Tryck på ”SET” för att bekräfta. Justera dörrens slutpositioner i enlighet med av-
snitt 16.1/1 efter varje ändring av överbelastningskänsligheten.

[C000450] Kontrollera varje gång överbelastningsskyddet justeras 
(gäller drivenheter med justerbart överbelastningsskydd) att kraft-
gränsen uppfyller kraven i standarden PN-EN 12453, bilaga A. 
I enlighet med standarden PN-EN 12453 får portkants-
skyddets dynamiska kraft inte överskrida 400  [N], 
medan varaktigheten för dynamisk kraftanvändning 
inte får överskrida 750 [ms].

5. Automatisk stängning
Tryck på tryckknappen ”UP” och håll den intryckt till dess att ”-” visas på display-
en. Tryck på tryckknappen ”UP” en gång till - den automatiska stängningstiden 
går upp till 1 minut. Den högsta stängningstiden är 9 minuter (stegvis ökning med 
1 minut). Koden för automatisk stängning kommer att stängas av då ”0” visas 
på displayen ”0”. Tryck på tryckknappen ”SET” för att bekräfta. För automatisk 
stängningsfunktion ska fotoceller monteras. För att justera stängningstiden, starta 
om den automatiska stängningen.

För automatisk stängningsfunktion ska fotoceller 
monteras.

6. Inställning av fotoceller
Aktivering av fotoceller Tryck och håll in DOWN tills ”I” visas (Fig. A). Tryck på 
UP och ”H” visas (Fig. B). Nu är fotocellerna aktiva. Tryck sedan på SET för att 
bekräfta. Fotocellerna ska ha NC-kontakter (normalt stängda). Denna funktionen 
är inaktiv som standard. Avaktivera fotocellerna genom att hålla in DOWN tills 
”H” visas. Släpp och tryck ner DOWN igen tills ”I I” visas. Tryck på SET för att 
bekräfta.

Avaktivera fotocellerna om de är inte installerade.

[A000011] Alla arbeten måste utföras i enighet med dessa Monterings- och An-
vändningsinstruktioner. Alla kommentarer eller rekommendationer måste lämnas 
till ägaren skriftligt, för att noteras i portens rapportbok eller garantikort. När 
inspektionen utförs ska detta bekräftas av en notering i rapportboken eller på 
garantikortet.

17. ANMÄRKNINGAR TILL ANVÄNDNINGEN 
 [D000154] Grundläggande villkor för korrekt användning av drivanordningen 
som garanterar dess långvariga och felfria arbete:
• Skydda mot ämnen som kan skada lack och metall, bla. mot frätande ämnen 

som syror, baser och salter.
• Under pågående byggarbete eller renovering i utrymme där drivanordningen 

finns skydda den mot stänk av murbruk, färg, lösningsmedel.
• Drivanordningen ska öppnas enligt instruktion som levereras med 

elutrustningen.
• Om det förekommer tydligt motstånd vid öppnande av porten ska justering-

en av gångjärn, rullar och fjädrar ska kontrolleras och om det förekom-
mer felaktigheter ska de justeras på nytt enligt monteringsinstruktionen och 
bruksanvisningen,   

• On porten är utrustad med genomgångsdörr då är det förbjudet att öppna 
porten om dörren är inte låst med nyckel. 

A

B
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• [B000202] För portar med eldrift som är utrustade med lås eller 
spärregel rekommenderas montering av lägesgivare för låset eller 
regeln. I annat fall, om drivanordningen är kopplat till nätet då ska 
låset eller regeln blockeras i öppet läge.  

• [B000210] Ändra inga justeringar som utförts av den professio-
nella installatören.
OBS! Olycksfallrisk!

• [A000062] Det är förbjudet att göra några själv repara-
tioner av porten.

• [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.

18. 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 fö-
remål, är i vägen för garageporten. Inga människor, föremål eller 
fordon får vistas inom portens rörelseområde.

• [C000384] Använd inte garageporten för att lyfta före-
mål eller människor.

• [A000103] Det är förbjudet att använda produkter som 
inte är i perfekt tekniskt skick! Om några tekniska fel eller 
skador upptäcks på produktkomponenterna ska du sluta använda 
produkten och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden.

• [C000090] Varje gång före igångsättning av porten bör man för-
vissa sig om gångdörren är stängd. Gångdörren monterad i porten 
med drivsystemet skall vara utrustad med gränslägesbrytaresom 
förhindrar drivsystemets igångsättning med öppen dörr.

• [D000274] Man bör vara extra försiktig medan anord-
ningen låses upp manuellt. Öppen port kan falla ner 
om fjädrarna är svaga eller spruckna eller om porten 
är dåligt balanserad.

• [A000125] Ta inte bort, ändra eller inaktivera någon 
skyddsutrustning.

• [B000194] Grinden får endast startas om all nödvändig skyddsut-
rusning finns på plats och fungerar som avsett.

• [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 rela-
terade 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 min-
dre 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!

• [C000334] Försäkra dig om att låset eller skjutlåset inte befinner 
sig i stängt läge varje gång portöppnaren ska användas. Att starta 
portöppnaren är endast tillåtet när låset och eller/skjutlåset är i öp-
pet läge, eller om porten är utrustad med automatisk låsöppnare.

• [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.
OBS!  Olycksfallrisk.

• [C000078] Dörren får endast öppnas och stängas med drivenheten 
när den är inom operatörens synhåll. En dörr i rörelse ska övervakas.
OBS! Olycksfallrisk!

• [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.
OBS! Olycksfallrisk!

• [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.
OBS! Olycksfallrisk!

• [C000083] Drivanordningen med port som har genomgångsdörr 
får endast sättas i rörelse om dörraren är stängd. Genomgångsdör-
ren måste vara utrustad med ändlägesbrytare.

• [D000141] Man bör vara extra försiktig vid manuell upplåsning av 
drivanordningen, öppen port kan falla ner om fjädrarna är svaga 
eller spruckna eller porten är dåligt balanserad.
OBS! Olycksfallrisk!

• [D000273] Det är förbjudet att låsa upp anordningen då den är 
i arbete. Det kan orsaka bestående skador på anordningen. Man 
får inte hänga sig på linan för anordningens upplåsning.

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

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

• [A000053] Det är förbjudet att använda porten när den inte fung-
erar korrekt, särskilt driften av porten är oacceptabel om det finns 
synliga skador på repet, svängfjädrar, upphängningselement eller 
delsystem som ansvarar för säker drift av porten.

18.1. MANUELLT ÖPPNAD PORT
[D000262] Vid strömavbrott och för att öppna porten manuellt avblockera por-
tautomatiken med hjälp av en lina. Portautomatiken är försedd med en manuell 
frigöring av koppling med hjälp av en lina. Dra i linan för att avblockera gara-
geportens portautomatik (ritn. 8).  För att koppla samman portautomatiken på nytt 
ställ stång mot vilken linan är monterad i ursprungligt läge. För de fall då det inte 
finns någon annan ingång till garaget rekommenderas att en utvändig frånkopp-
ling (utanför garaget) av portautomatiken används. Linfästet ska monteras på en 
höjd som inte överskrider 1800 [mm] från golvet.
[B000104] Portar som öppnas manuellt ska öppnas och stängas varsamt, utan 
några häftiga ryck  som kan påverka portens livslängd och äventyra använda-
rens säkerhet.

• [D000273] Det är förbjudet att låsa upp anordningen 
då den är i arbete. Det kan orsaka bestående skador 
på anordningen. Man får inte hänga sig på linan för 
anordningens upplåsning.

• [D000274] Man bör vara extra försiktig medan anord-
ningen låses upp manuellt. Öppen port kan falla ner 
om fjädrarna är svaga eller spruckna eller om porten 
är dåligt balanserad.

18.2. ELDRIVEN PORT
[D000263] En eldriven port öppnas och stängs genom en tryckknapp på en 
fjärrstyrningssändare.
[B000154] Använd en torr, ren och mycket mjuk trasa för att rengöra glasrutor-
na, bomullstyg tyg är bäst. Du kan använda icke-slipande rengöringsmedel, t. ex. 
diskmedel med neutralt pH-värde. Vi rekommenderar att du först provar sådana 
medel på en mindre del av glaset. Före rengöringen ska du skölja glasrutan med 
vatten (vi rekommenderar att du inte använder vattenstrålar med högt tryck) för 
att avlägsna partiklar av damm och andra material som kan repa ytan. Vi re-
kommenderar inte att du använder rengöringsmedel som innehåller alkohol eller 
lösningsmedel (som kan orsaka avmattning på glasytan).

• [C000466] Efter alla slutförda arbeten eller reparationer 
som ändrar golvhöjden i förhållande till dörren, eller 
som kräver att dörren avlägsnas och återinstalleras, 
ska gränslägesbrytarnas positioner justeras. 

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

19. LOPPANDE UNDERHÅLL 
[A000140] Följande åtgärder får genomföras av ägaren efter att 
denna noggrant har läst igenom bruksanvisningen för montering 
och användning
[C000462] Eldrivna dörrar: var 3:e månad:
• Kontrollera att gränslägesbrytarna är rätt justerade (det gör du genom att öpp-

na dörren och kontrollera var dörrbladet stannar) - när dörren kommer till 
stängt läge ska kablarna vara spända. När dörren är öppen får inte botten-
packningen vara över dörrens fria höjd, 

• Kontrollera att den elektriska säkerhetsutrustningen fungerar korrekt (om sådan 
finns) genom att simulera dess drift 

• Testa fotocellerna: simulera driftförhållandena genom att bryta fotocellstrålen, 
vilket ska medföra att dörren stannar och backar uppåt,

• Testa sensorn för låst/spärrat läge: om låset/spärren är aktiverad ska dörren 
inte startas,

• Testa sensorn för öppen genomgångsdörr: om genomgångsdörren är öppen 
får dörren inte startas,

• Testa ljusbarriären: simulera driftförhållandena genom att bryta fotocellstrålen, 
vilket ska medföra att dörren stannar och backar,

• Testa överbelastningsskyddet: dörren ska stanna och backa när dörrbladet vid-
rör ett objekt på marken som är 80 [mm] i diameter och har en höjd på 50 [mm].

• Testa drivenhetens manuella frigöringsmekanism,
• Kontrollera om det finns slitage på det elektriska ledningssystemet,
• Rengör regelbundet fotocellernas linser och varningslampans lins.
• Byt batterier i fjärrkontrollen minst en gång om året.

• [B000212] Använd inte produkten om driftfel eller skad-
or på komponenterna upptäcks. Stanna omedelbart produk-
ten och kontakta ett behörigt serviceföretag eller en professionell 
installatör.
OBS! Olycksfallrisk!
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• [C000463] Genomför underhåll på den elektriska drivenheten i 
enlighet med dess bruksanvisning.

[A000141] Åtgärder får endast utföras av en professionell installatör
Eventuella ändringar och modifikationer på dörren ska först godkännas av 
tillverkaren.

[C000464] Inspektera drivenheten minst en gång om året och: 
• Testa sensorn för låst/spärrat läge: om låset/spärren är aktiverad ska dörren 

inte startas,
• Testa sensorn för öppen genomgångsdörr,
• Kontrollera att alla fästelement är ordentligt åtdragna och korrekt monterade, 
• Om fel inträffar på en elektrisk drivenhet, ska den isoleras från strömförsörj-

ningen i minst 20 sekunder och sedan anslutas igen,
• Kontrollera genomgångsdörrens status och justera efter behov,
• Kontrollera ledningssystemet, särskilt elkablarna, 
• Kontrollera alla installerade fixturer, så att det inte förekommer slitage, skador 

eller obalans,
• Testa överbelastningsskyddet och fotocellerna, se JUSTERA DRIVENHETEN
• Justera vid behov (t. ex. när de testade parametrarna inte uppfyller kraven i PN-EN 

13241) överbelastningsskyddet, se JUSTERA ÖVERBELASTNINGSSKYDDET,
• Testa dörrens stängningsprestanda,
• Kontrollera drivkedjan/-remmen och justera vid behov,
• Kontrollera alla mekaniska komponenter som är avgörande för säkerhet och 

prestanda, 
• Utför det underhåll som krävs av produktens ägare,
• Åtgärda alla produktens fel och defekter vid drift samt reparera eller byt ut alla 

säkerhetskritiska komponenter,
• Alla åtgärder ska utföras i enlighet med installations- och användarhandboken 

för dörren.

[A000107] Åtgärder som endast får utföras av tillverkarens aukto-
riserade serviceombud:
• Alla former av ändringar av produkten.
• Reparation av komponenter.
• [C000465] Byte av elkabel.

[C000467]  Koppla ur drivenheten från strömkällan vid 
alla underhålls- och inspektionsarbeten.  Om en bat-
teriströmkälla medföljde leveransen ska även detta 
kopplas från.

20. 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 produk-
tens 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 avvikel-
ser gäller den Polska versionen.

21. KOMPONENTER FÖR PORTAUTOMATIKEN INTRO

Beteckning Namn på komponent Antal

A Fäste för portmantel 1

B Fäste för överstycke 1

C Kopplingslina 1

D Handtag för linan 1

E Låspinne Ø 1.8x38 3

F Sexkantskruv Ø 6x14 4

G Sexkantskruv Ø 8x16 4

H Bult Ø 8x25 2

I Bricka Ø 6 4

J Upphängningsdon för styrskena 1

K Portautomatiksfäste 2

L Bult Ø 8x90 1

M Mutter Ø 6 4

N Mutter Ø 8 4

O Sändare 2

P Uchtwyt nadajnika 1

R Fjärilsmuttrar Ø 6 4

S Upphängningsdon för skena 2

T Rak koppling 1

U Varningsetikett 1

W Skruv 6,3x16 6

Y Skruv för trä 8x70 4

Z Mantel 10x60 4

A1 Fjäderbricka Ø 6 4

B1 Åkdon 1
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Orsak Åtgärd

Dioden på sändaren (fjärrkontollen) lyser inte • Byt batterier, eventuellt byt sändaren.

Styrfunktion reagerar inte på signal som kommer från en felfri sändare 
(fjärrkontollen)

• Kontrollera kontrollerns eltillförsel. 
• Programmera sändaren.

Styrfunktioner fungerar korrekt men porten rör sig inte 
• Kontrollera om kedjan och kuggstång griper i varandra.  
• Kontrollera funktionen för manuell avblockering av portautomatik

Portautomatiken stannar inte efter att ha påträffat ett hinder • Kontrollera om överbelastningsskyddet är korrekt justerat.

Portautomatiken stannar strax efter igångsättning  • Kontrollera om överbelastningsskyddet är korrekt justerat.

Porten stannar inte i öppet/stängt läge • Kontrollera funktionen för ändlägesbrytare.

Portautomatiken öppnas, det stängs inte, fotoceller finns monterade 
• Kontrollera tillkoppling av fotoceller. 
• Kontrollera fotoceller.

Porten öppnas i slutet av stängningsfasen 
• Kontrollera funktionen för ändlägesbrytare. 
• Kontrollera om överbelastningsskyddet är korrekt justerat.

Porten öppnas i slutet av öppningsfasen
• Kontrollera funktionen för ändlägesbrytare. 
• Kontrollera om överbelastningsskyddet är korrekt justerat.

22. FRÅGOR OCH SVAROSÉES

Vid tvivel eller om orsaken inte kan åtgärdas kontakta en auktoriserad service.  
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