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EU-försäkran om överensstämmelse
Företaget

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

förklarar att nedan uppförda produkt vid avsedd användning
motsvarar de grundläggande kraven enligt artikel 3 i R&TTE-di-
rektivet 1999/5/EG. Följande normer har tillämpats:

Produkt: RF Remote Control for doors & gates

Typ:

Tillämpade direktiv och normer:

Kirchheim/Teck 04.08.2004
Frank Sommer
VD

- ETSI EN 300220-1:09-2000, -3:09-2000
- ETSI EN 301489-1:07-2004, -3:08-2002
- DIN EN 60950-1:03-2003

RM04-868-2, RM03-868-4, RX01-868-2/4, 
RFSDT-868-1, RFSW-868-1, RM02-868-2, 
RM06-868-2, RM04-868-1, RM02-868-2-TIGA,
RM08-868-2, RM01-868,
RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2



2

Symboler
Varningssymbol:
Varnar för möjlig fara! Underlåtelse att följa anvisningen kan
leda till svåra skador!

Informationssymbol:
Information, tips!

Hänvisar till bilder i början av bruksanvisningen eller till en bild i
löpande text.

Säkerhetsföreskrifter

allmänt
• Denna monterings- och bruksanvisning måste läsas, förstås och följas av

de personer som monterar, använder eller utför underhåll på öppnaren.

• Montering, anslutning och första användning får endast genomföras av
behörig person.

• Öppnaren får endast monteras på korrekt riktade och balanserade portar.
En felriktad port kan orsaka allvarliga skador eller leda till skador på öpp-
naren.

• Tillverkaren övertar inget ansvar för skador och driftstörningar som upp-
står till följd av att monterings- och bruksanvisningen inte följs.

• Se till att denna monterings- och bruksanvisning alltid ligger nära till
hands i garaget.

• Följ alltid gällande arbetarskyddsbestämmelser och gällande regler för
respektive land.

• Direktivet BGR 232, ”Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore” (Motordrivna
fönster, dörrar och portar), från branschorganisationen ska följas.  (gäller
endast vid användning i Tyskland)

• Dra alltid ur nätkontakten innan arbeten görs på öppnaren.

• Använd endast reservdelar, tillbehör och fästelement i originalutförande
från tillverkaren.

om förvaring
• Öppnaren får endast förvaras i torra, slutna rum vid en temperatur på

mellan -20° och +50°C.

• Förvara öppnaren liggande.

gällande användning
• Öppnaren får endast användas om en ungefärlig krafttolerans är inställd.

Ställ in krafttoleransen så lågt att stängningskraften inte kan innebära
risk för kroppsskada.

• Håll aldrig händerna i närheten av porten när denna är i rörelse eller i
närheten av andra rörliga delar.

• Håll barn, handikappade och djur på betryggande avstånd från porten.

• Kör inte in i garaget förrän porten är helt öppen.

• Det finns risk för kläm- och skärskador på portkanterna och drivmekanis-
men.

• Om det inte finns en infälld persondörr i porten eller någon annan sepa-
rat ingång till garaget måste en nödöppnare (lås med nödöppning eller
bowdenvajer) som kan manövreras utifrån byggas in.

(1)1

+50°

20°

för fjärrstyrningen
• Endast apparater och anläggningar där radiostörningar i sändaren eller

mottagaren inte utgör någon risk för människor, djur eller föremål, eller
där risken är eliminerad genom andra säkerhetsanordningar, får fjärrsty-
ras.

• Användare måste informeras om att fjärrstyrning av anläggningar med
olycksrisk, om alls, bara får ske vid direkt ögonkontakt. 

• Portens fjärrstyrning får bara användas då man har god överblick över
portens rörelser och inga personer eller föremål befinner sig i portens rö-
relseområde.

• Förvara fjärrkontrollen så att det inte finns risk för att barn eller husdjur
oavsiktligt kommer åt den.

• Användaren kan inte räkna med något skydd mot störningar från andra
fjärrstyrningssystem och terminalutrustningar (det gäller t ex  även radio-
styrningar som arbetar i samma frekvensintervall). Om besvärande stör-
ningar uppträder, kontakta ansvarig myndighet (för lokalisering av
radiovågor)!

• Fjärrkontrollen får inte användas på radiotekniskt känsliga platser eller i
sådana anläggningar (t ex:  flygplatser, sjukhus).

Typskylt
Typskylten är monterad på styrsystemets kåpa.

På typskylten anges öppnarens exakta typbeteckning och tillverkningsda-
tum (månad/år).

Normal användning
Varning, öppnaren kan bli förstörd!
Använd inte öppnaren för att öppna eller stänga porten utan in-
ställd viktutjämning (spända fjädrar).  I annat fall skadas eller för-
störs motorn (drivenheten).

Varning, livsfara!
Demontera alla linor eller löpöglor som krävs för manuell styr-
ning av porten. 

• Öppnaren är endast avsedd för öppning och stängning av portar. Om
öppnaren används till andra eller ytterligare syften anses detta vara icke-
ändamålsenlig användning. Tillverkaren åtar sig inte något som helst an-
svar för skada som uppkommer vid annan än normal användning.
Ansvaret för sådana skador åligger helt och hållet användaren. Garantin
upphör att gälla.

• Portar som utrustats med en öppnare måste uppfylla gällande standar-
der och direktiv: t ex: EN 12604, EN 12605.

• Öppnaren får endast användas i tekniskt perfekt skick, samt i enlighet
med bestämmelserna, säkerhets- och riskmedvetet och under iaktta-
gande av monterings- och bruksanvisning.

• Störningar som hotar säkerheten ska åtgärdas omedelbart.

• Porten måste vara stabil och vridfast, d.v.s. den inte får böjas eller vridas
vid öppning eller stängning. 

• Öppnaren kan inte kompensera för en defekt eller felmonterad port.

• Öppnaren får endast monteras i ett torrt utrymme där det inte råder ex-
plosionsrisk.

• Använd inte öppnaren i utrymmen med aggressiv atmosfär (t ex salthal-
tig luft).

Allmänna uppgifter
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Max. tillåtna portmått *
duo vision: 500 650 800
max. bredd:

- Svängport: 3500 5000 5500 mm

- Sektionsport: 3500 5000 5500 mm

- Flygelport **: - 2800 2800 mm

- Sidosektions- eller rundport:
Skena 2600 2350 2350 2350 mm
Skena 3000 2750 2750 2750 mm
Skena 3400 3150 3150 3150 mm

- Vipport: - 4000 4500 mm

höjd ca

- Svängport:
Skena 2600 2600 2600 2600 mm
Skena 3000 3000 3000 3000 mm
Skena 3400 3400 3400 3400 mm

- Sektionsport:
Skena 2600 2350 2350 2350 mm
Skena 3000 2750 2750 2750 mm
Skena 3400 3150 3150 3150 mm

- Flygelport **:
Skena 2600 - 2800 3000 mm

- Sidosektions- eller rundport:
Skena 2600 2300 3000 3000 mm

- Vipport:
Skena 2600 - 1900 1900 mm
Skena 3000 - 2300 2300 mm
Skena 3400 - 2700 2700 mm

Inkopplingstid: 15 15 15 %

* Port i enlighet med EN 12604, EN 12605

** med beslag i standardutförande för flygelportar, art.nr. 1501.
För högre portar måste motsvarande skenlängder beställas eller förläng-
ningsskenor byggas in. Rådgör med din återförsäljare.

Tekniska data
allmänt
Märkspänning: 220-240 V/AC

Märkfrekvens: 50/60 Hz

Belysning: max. 32,5 V, max. 34 W, BA 15s

alternativt 24 V, 21 W, BA 15s

Temperaturområde: -20 till +50 °C

Skyddsklass IP 20

Arbetsplatsrelaterad ljudnivå < 75 dBA - enbart öppnare

duo vision: 500 650
Max. drag- och tryckkraft: 500 650 800 N

Nominell dragkraft: 150 195 240 N

Märkström: 0,5 0,7 0,8 A

Märkeffekt: 110 150 160 W

Max. hastighet: 150 180 130 mm/s

Effekt vid standby: ~ 7 ~ 2 ~ 2 W

Vikt med skena 2600: 16,0 16,0 16,0 kg
skena 3000: 17,4 17,4 17,4 kg
skena 3400: 18,4 18,4 18,4 kg

duo vision 500, duo vision 650

duo vision 800

Förpackning (L x B x H):

- öppnare 790 x 160 x 160 mm

- skena 2600 1 665 x 160 x 50 mm

- skena 3000 1 860 x 160 x 50 mm

- skena 3400 2 060 x 160 x 50 mm

EG-tillverkarförklaring
Företaget

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27

D-73230 Kirchheim/Teck

intygar att öppnarna:

- duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800

uppfyller följande direktiv:

- Maskindirektivet 98/37/EG

- Lågspänningsdirektivet 73/23/EEG

- EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEG

Framför allt tillämpas följande normer/normutkast:

- EN 12453:2000, EN 60335-1:2002 (+A11:2004, +A1:2004)

- EN 13849-1:2006, DIN EN 55014-1:1999-10, DIN EN 55014-2:1997-10

- DIN EN 61000-6-2:2000-03, DIN EN 61000-3-2:1998-10

- DIN EN 61000-3-36:1998-11

OBS:
Portanläggningen där den aktuella öppnaren ska byggas in får inte tas i drift
innan portanläggningen uppfyller kraven i alla tillämpliga EG-direktiv.

Kirchheim/Teck, 01/12 2007 Frank Sommer
Verkställande direktör
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Personlig skyddsutrustning

• Skyddsglasögon (vid borrning)

• Arbetshandskar (till exempel vid hantering av avsågade hålade bandjärn)

Montera gångdörrssäkring eller 
nödöppnare.
• Har porten en gångdörr men ingen gångdörrssäkring skall en sådan

monteras och anslutas (se ”Tillbehör”).

• Om porten inte har gångdörr och garaget saknar en separat ingång –
montera en nödöppnare eller bowdenvajer för att kunna öppna utifrån 
(se bruksanvisningen för tillbehör).

Leveransomfång
• Vad som ingår i leveransen kan variera beroende på aktuell öppnare.

Pos. Beteckning duo
1. Styrenhet 1

(brytare, nätkabel, belysning)

2. Löpvagn (kedjekanal) 1

3. C-skenor (utan beläggning) 2

4. Överskjutningsdel (utan beläggning) 2

5. Brytare ”H” 1

6. Brytare ”V” 1

7. Kedja i kedjekanal (duo) 1
(kedjekanalen av syntetmaterial är ingen förpackning – 
ta inte bort den)

8. Dragstång 1

9. Vinkelbeslag till porten 1

10. Takupphängning 1

11. Monterings- och bruksanvisning 1

12. Monteringstillbehörspåse (duo) 1

13. Ändbeslag med manöverledning 1
(längd 5 000 mm)
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Säkerhetsföreskrifter
• Medföljande nätkabel får inte kortas av eller förlängas.

• Strömkällans spänning måste överensstämma med uppgifterna på
öppnarens typskylt.

• Alla externa enheter som ansluts måste vara helt åtskiljda från kontakter-
nas nätspänning enligt IEC 364-4-41.

• Aktiva delar på öppnaren (strömförande delar, t ex C-skenor) får inte jor-
das eller kopplas till aktiva delar eller skyddsledare i andra strömkretsar.

• Beakta IEC 364-4-41 när du drar kablarna till externa enheter.

Varning livsfara!
Demontera alla linor eller löpöglor som krävs för manuell styr-
ning av porten. 

Nödvändiga verktyg
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Förberedelser inför montering
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Säkerhetsföreskrifter
• Montering, anslutning och första användning får endast genomföras av

behörig person.

• Öppna eller stäng endast porten om inga människor, djur eller föremål
finns inom portens rörelseområde.

• Håll barn, handikappade och djur på betryggande avstånd från porten.

• Använd skyddsglasögon vid borrning av hål.

• Täck över öppnaren vid borrning av hål så att inte smuts tränger in i den.

Garageväggar och tak måste vara fasta och stabila. Montera en-
dast öppnaren på en korrekt riktad port. En felriktad port kan
leda till allvarliga skador.

• Portarna måste vara stabila eftersom de utsätts för stora drag- och tryck-
krafter. Förstärk lätta portar av plast eller aluminium före monteringen om
så krävs. Fråga din återförsäljare om råd.

• Demontera eller inaktivera garageportslås.

• Använd endast godkänt fästmaterial (t ex pluggar, skruvar). Välj fästma-
terial som passar till takets och väggarnas material.

• Kontrollera att porten löper lätt.

• Porten måste vara väl balanserad.
Test: Öppna porten till hälften för hand. Den bör då stanna i det 

läget. Om porten rör sig uppåt eller nedåt måste den ställas
in mekaniskt. Fråga din återförsäljare om råd.

• Kontrollera avståndet mellan portbanans högsta punkt (THP, se bild 11)
och underkanten på C-skenan. Avståndet mellan THP och underkanten
på C-skenan måste vara minst 5 mm och max. 65 mm. Dragstångens
vinkel bör uppgå till max. 30° (se bild 21)!
Om avståndet är mindre måste öppnaren flyttas bakåt och en längre
stång monteras. Fråga din återförsäljare om råd. 

Porttyper och tillbehör*
* Tillbehör ingår inte i leveransen.

Porttyper Tillbehör

Svängport inget tillbehör krävs

Sektionsport med enkel sektionsportbeslag med
löpskena bumerang *

Sektionsport med dubbel sektionsportbeslag utan
löpskena bumerang *

Jalusiport inget tillbehör krävs

Vipport kurvarm *

Flygelport flygelportbeslag *

Rundport, sidosektionsport fråga återförsäljaren5

4

3

2

2

2

1

1 2 3

4 5

Tips för montering
• Kontrollera redan vid leverans att samtliga komponenter finns med, för att

spara tid och onödigt arbete om en komponent visar sig saknas under
monteringen.

• Montering utförs snabbt och enkelt av två personer.

• Om drivenheten inte kan monteras vid portbladets mitt får den förskjutas
åt sidan. Kontrollera att detta inte leder till att porten kan skeva och
fastna i sina löpskenor.

Kontroll: Fatta tag i portbladet vid den punkt där öppnaren ska
monteras och öppna och stäng flera gånger för hand.
Om porten kan manövreras lätt för hand (utan att max-
imalt tillåten kraft överskrids) kan drivenheten monte-
ras.

• Nödupplåsningsfunktion:
Finns ingen separat ingång till garaget (t ex gångdörr) måste öppnarens
befintliga nödöppnare kunna manövreras utifrån. Av denna anledning
måste nödöppnaren dras till utsidan, t ex med en bowdenvajer eller ett
urkopplingslås. Backjumpen (DIP-brytaren 6 ON) bör då alltid vara in-
kopplad.
Se bruksanvisningen för tillbehör

• Svängportar:
Eftersom den mekaniska låsningen på en port med öppnare måste de-
monteras eller göras funktionsoduglig kan det beroende på portens kon-
struktion vara möjligt att öppna porten ca 50 mm för hand.
För att motverka detta kan spännfjädrar monteras som ett komplette-
rande lås på öppnaren. Dessa spännfjädrar är anslutna till öppnaren via
ett låsset, så att spännfjädrarna först måste låsas upp innan öppnaren
öppnar porten.

• Flygelport, rundport eller sidosektionsport:
På öppnare som skjuter en ovan nämnd port framför sig vid öppning (se
bild) måste polerna för trådarna 3 + 4 på kontaktlisten byta plats.

Ytterligare impulsgivare är: fjärrkontroll, kodlås, fjärrstyrnings-
kontakt för innermontering och nyckelbrytare. Vid fjärrkontroll,
kodlås eller fjärrstyrningskontakt för innermontering får ingen
anslutningsledning installeras till drivenheten. Fråga din återför-
säljare.

Inställning av toppvalsen på sektionsportar

Montering allmänt
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• Skjut in löpvagnen (1) i C-skenan (2).

• Sätt ihop två C-skenor (1) i överskjutningsdelen (2) tills det tar emot.

• Fäst kedjan (2) i kedjefästet (1) och vrid 90°.
Tryck in ändbeslaget (6) och för igenom kedjefästet (1).
Skjut upp U-skivan (5) och fjädern (4) på spännbulten (3) och skruva
fast spännbulten (3) i kedjefästet (1).

• Spänn kedjan fram till markeringen (pilen).

• Spänn inte här, detta gjordes på fabriken.7
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V V

Val av inbyggnadsvariant
Välj önskad inbyggnadsvariant. Inbyggnadsvariant (A/C) Om-
koppling av strömledningarna.

OBS!
Kedjekanalen av syntetmaterial är ingen förpackning – ta inte
bort den!

Förmontering för inbyggnadsvariant
A/C

Förpackningen skall avfallshanteras enligt gällande regler.

• Ta upp öppnaren ur förpackningen.

• Lossa brytaren (1) och skjut den i pilens riktning, fäll ut kedjekanalen
(2).

• Skjut upp löpvagnen (1) på kedjan (2) med kedjekanalen (4). Kedjan
(2) griper då tag i kedjehjulet (3). Dra en gång i nödupplåsningen (N),
om kedjehjulet (3) inte roterar. Då låses kedjehjulet (3) upp.
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• Skjut takfästet (1) på C-skenan (2).

• Fäst stödbeslaget (1) med skruven (2) och muttern (3) på ändbesla-
get (4).

Förmontering för inbyggnads-
variant B

• Ta ur öppnaren ur förpackningen.

Förpackningen skall avfallshanteras enligt gällande regler.

• Lossa brytaren (1) och skjut den i pilens riktning, fäll ut kedjekanalen
(2).

• Skjut upp löpvagnen (1) på kedjan (2) med kedjekanalen (4). Kedjan
(2) griper då tag i kedjehjulet (3). Dra en gång i nödupplåsningen (N),
om kedjehjulet (3) inte roterar. Då låses kedjehjulet (3) upp.
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• Skjut in löpvagnen (1) i C-skenan (2).

• Sätt ihop två C-skenor (1) i överskjutningsdelen (2) tills det tar stopp.

• Fäst kedjan (2) i kedjefästet (1) och vrid 90°.
Tryck in ändbeslaget (6) och för igenom kedjefästet (1).
Skjut upp U-skivan (5) och fjädern (4) på spännbulten (3) och skruva
fast spännbulten (3) i kedjefästet (1).

• Spänn inte här, detta gjordes på fabriken.

• Spänn kedjan fram till markeringen (pilen).7

6

5

4

3

3

2

1
4

1

1

2

5
a

c
1

6

2

3
4

5

90°
b

6 7

10mm

V

8



Montering

8

• Skjut takfästet (1) på C-skenan (2).

• Fäst stödbeslaget (2) med skruven (1) och muttern (3) på ändbesla-
get (4).

Montering (exempel variant B)
Använd säkra och stabila stegar!

Om avståndet mellan tak och C-skenans underkant är större än
245 mm måste takupphängningen förlängas (med hålat band-
järn).

• Beräkna portbanans högsta punkt (THP):
Öppna porten och mät minsta avståndet (min. 35 mm) mellan por-
tens överkant och taket. Avståndet mellan THP och C-skenans un-
derkant måste uppgå till minst 5 mm och maximalt 65 mm.
Dragarmens vinkel får inte vara större än 30° (se bild 21)!

Tänk på att avståndet eventuellt blir mindre om det sitter ett
handtag i mitten av porten. Porten måste kunna löpa obehindrat.
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Vid takmontering (D) bör om möjligt avståndet mellan borrhålen
vara 15 mm. Fästvinklarna lutar då mindre.

• Öppnaren kan monteras i taket (D) eller på väggen (S).

• Mät portens mitt på framsidan (VM) och markera på porten och vägg
eller tak.

• Sätt en markering på samma höjd på dörröverstycket eller i taket 74
mm höger och vänster om portens mitt (VM) (se bild 11).

• Borra två hål (Ø 10 x 65 mm djupa).

Använd skyddsglasögon när du borrar!
Beakta takets tjocklek, speciellt vid monteringsfärdiga betongga-
rage

• Öppna porten. För över markeringen från portens mittpunkt till taket
(HM). 
Stäng porten.

• Sätt i pluggen (1). Lyft öppnaren (2) framtill. Skruva fast stödbeslaget
(3) med två skruvar (4) och U-skivor (5) framtill.

• Lyft upp öppnaren (2).
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OBS!
Montera alltid öppnaren parallellt med portens löpskenor.

• Rikta takhållaren (1). Positionen ska vara i området 
(B = 0-600 mm).

• Rikta öppnaren lodrätt mot portens mitt (HM) baktill. Markera borrhå-
len. Borra två hål (Ø 10 x 65 mm djupa).

Använd skyddsglasögon när du borrar!
Beakta takets tjocklek, speciellt vid monteringsfärdiga betongga-
rage

• Sätt i pluggen (1). Skruva i två skruvar (2) med U-skivor (3). Dra åt
skruvarna hårt.

• Rikta C-skenan (4) i höjd. Flytta skruvarna (5) om det behövs. Dra åt
skruvarna (5).

• Montering av dragstång (1):
sätt i de långa bultarna (2) och skjut på klämsäkringen (3).

• Sätt fast portens vinkelbeslag (4) på dragstången (1) med den korta
bulten (5). Skjut på klämsäkringen (3).

• Dra en gång i nödupplåsningslinan (N). Löpvagnen (1) är upplåst.
Skruva åt skruven (8) på stödbeslaget.

• Skjut löpvagnen (1) ända fram (3) med dragstången (2).
Lossa på brytaren (4) om så krävs.

• Rikta in portvinkelbeslagen (5) på portens mitt och markera fem hål.
Borra fem hål (Ø 5 mm).

Använd skruv som lämpar sig till portmaterialet. 
Använd skyddsglasögon vid borrningen!

• Sätt in 5 sexkantskruvar (6) och dra åt ordentligt.

• Lossa brytaren (4) och skjut den ända fram till löpvagnen (7).

• Dra åt skruven för brytaren (4).

• Lossa på den bakre brytaren (1) och skjut den så långt bak det går21
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(2). Öppna porten (3) för hand.
Korta av utskjutande takfästen (4) (t ex såga av och grada).

• Skjut brytaren (1) på löpvagnen (5) tills det klickar (6). Dra åt skruven
på brytaren (1).

Montering och anslutning av styren-
heten
Val av inbyggnadsvariant

När användaren trycker på knappen får han eller hon inte befinna
sig i portens rörelseområde, och måste ha direkt uppsyn över
porten.

Fixera alltid alla kablar. Dra kablarna så att det är möjligt att
bygga ut strömtillförseln vid variant A (gör en slinga om kabeln
dras i rät vinkel i förhållande till C-skenan).

Håll bara i den yttersta kanten av styrningen (4)! 
erör inte de elektroniska komponenterna!

• Ta av lampkåpan (1). Lossa på skruvarna (2) och ta av kåpan (3),
montera ut styrningen (4).

Inbyggnadsvariant A/B

• Välj ut en lämplig plats för styrenheten (1) nära ett vägguttag (2). 
Minsta höjd från golvet måste vara 1,6 m.

Beakta styrenhetens (1) inbyggnadsläge. Tänk på att styrkabeln
(3) inte får vara längre än 6 900 mm!

• Installera styrkabeln (3) (24 V) till styrenheten i garaget. Sätt inte i
stickkontakten (4) än!
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• Borra fyra hål (Ø 6 x 40 mm djupa). Sätt i pluggen (2) i borrhålen. Le-
veransomfång 2 pluggar, 2 skruvar och 2 skivor.

• Fixera styrenheten med fyra skruvar (1) och fyra skivor (6), justera
och skruva fast.

• Dra in änden på styrkabeln (5) i styrenheten (4) på baksidan.

• Anslut styrkabeln (5): Anslut tråd nr 3 (grön) till klämma 3 och nr 4
(röd) till klämma 4 på kontaktlisten (2). Korta styrkabeln (5) om det
behövs.

På flygelportar ansluts tråd nr 3 (grön) till klämma 4 och tråd nr 4
(röd) till klämma 3 på kontaktlisten (2).

• Sätt i styrenhetens kretskort (1) i hållaren (2) och koppla in i kontakt-
listen (3). Sätt på kåpan (4) och fäst med skruvar (5). Sätt på lamp-
kåpan (6).

Montering av uttaget
Uttaget får bara monteras av behörig elektriker.
Säkra uttaget med en säkring (16 A trög).

Följ gällande föreskrifter!

• Montera uttaget (1) ca 0,5 m från styrenheten (2) på väggen.

• Montera uttaget (1) ca 0,5 m från styrenheten (2) i taket.

• Installera och anslut kabeln från uttaget (1) till elnätet. Sätt inte i
kontakten (3) i uttaget än!
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Borra inte i kabeln till uttaget! 
Sätt inte i stickkontakten än!

• Borra två hål (Ø 6 x 40 mm djupa). Sätt i pluggen (2) i borrhålen.

• Fixera styrenheten med två skruvar (1) och två skivor (6), justera och
skruva fast.

• Dra in änden på styrkabeln (5) i styrenheten (4) på baksidan.

• Anslut styrkabeln (5): Anslut tråd nr 3 (grön) till klämma 3 och nr 4
(röd) till klämma 4 på kontaktlisten (2). Korta styrkabeln (5) om det
behövs.

På flygelportar ansluts tråd nr 3 (grön) till klämma 4 och tråd nr 4
(röd) till klämma 3 på kontaktlisten (2).

• Sätt i styrenhetens kretskort (1) i hållaren (2) och koppla in i kontakt-
listen (3). Sätt på kåpan (4) och fäst med skruvar (5). Sätt på lamp-
kåpan (6).

Inbyggnadsvariant C

• Välj ut en lämplig plats för styrenheten (1) nära ett vägguttag (2).

Beakta styrenhetens (1) inbyggnadsläge. Tänk på att styrkabeln
(3) inte får vara längre än 6 900 mm!

• Installera styrkabeln (3) (24 V) till styrenheten (1) i garaget. Sätt inte
i stickkontakten (4) än!

Borra inte i kabeln till uttaget! 
Sätt inte i stickkontakten än!
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Montering och anslutning av extra
kontakt

Detta görs endast om en ytterligare kontakt förutom den in-
byggda krävs.

Använd bara anslutningen för potentialfria stängningskontakter.
Spänningar utifrån kan skada eller förstöra styrsystemet.

När användaren trycker på knappen får han eller hon inte befinna
sig i portens rörelseområde, och måste ha direkt uppsyn över
porten.

• Fixera alltid signalkabeln och dra den aldrig längs en strömkabel efter-
som det kan leda till störningar i styrningen.

• Montera kontakten (1) på en lämplig och lättåtkomlig plats i garaget.
Minsta höjd från golvet måste vara 1,6 m.

• Installera signalkabeln (2) i garaget. Anslut kabeln till kontakten (1).

Håll bara i den yttersta kanten av kretskortet (7)! Berör inte de
elektroniska komponenterna!

• Ta av lampkåpan (3). Lossa på skruvarna (4) och ta av kåpan (5).
Dra ut styrningens kretskort (1) uppåt ur hållaren (6).
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Anslut eventuella nyckelbrytare (potentialfria stängningskontak-
ter) parallellt till klämmorna 5 + 6.

• Anslut signalkabeln (3) till klämmorna 5 + 6 på kontaktlisten.

• Sätt i styrenhetens kretskort (1) i hållaren (2) och koppla in i kontakt-
listen (3). Sätt på kåpan (4) och fäst med skruvar (5). Sätt på lamp-
kåpan (6).
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Säkerhetsföreskrifter
Efter att öppnaren har monterats in måste den person som är an-
svarig för installationen av öppnaren enligt EU:s maskindirektiv
98/37/EG ställa ut en EG-försäkran om överensstämmelse samt
anbringa en CE-märkning samt en typskylt.
Detta gäller även för privat användning och även om öppnaren
installeras på en port som tidigare manövrerats för hand. Dessa
underlag ska, liksom monterings- och bruksanvisningen för öpp-
naren förvaras av den som ansvarar för driften.

Inställningen av krafttoleransen är relevant för säkerheten och
måste därför utföras med största noggrannhet av behörig per-
son. En otillåtet hög krafttolerans kan leda till skador på männi-
skor, djur eller föremål.
Ställ in krafttoleransen så lågt som möjligt, så att hinder upp-
täcks snabbt och säkert.

Risk för att porten stängs okontrollerat!
Vid nödupplåsning kan porten på grund av att fjädern går sönder
eller att viktutjämningen är felinställd öppnas eller stängas av sig
själv. Det finns risk för att öppnaren skadas eller förstörs.

Inställning av ändlägen för port
STÄNGD OCH ÖPPEN

Under inställningsarbetet ska porten öppnas och stängas för
hand, inte med öppnaren.

Öppnarens körväg kan förlängas eller förkortas med hjälp av ändlägesbry-
taren (V + H).

Kontrollera att porten öppnas och stängs helt. Om inte måste körvägen
ställas in.

Ändläge för port STÄNGD
• Lås upp löpvagnen. Dra en gång i nödupplåsningslinan (N). Löpvag-

nen måste kunna skjutas fram och tillbaka för hand.

• Stäng porten för hand.

• Lossa på brytaren (V) och skjut fram den på löpvagnen tills det
klickar (ändlägesbrytaren kopplar) och skruva fast brytaren (V) där.

Ändläge för port ÖPPEN
• Öppna porten för hand.

• Lossa på brytaren (H) och skjut fram den på löpvagnen tills det
klickar (ändlägesbrytaren kopplar) och skruva fast brytaren (H) där.

• Stäng porten för hand.

• Lås löpvagnen (1):
Dra en gång i nödupplåsningslinan (N). Skjut fram löpvagnen en bit
för hand tills du hör att kedjehjulet hamnar i läge (ett högt klick).

V

N

1

H

1

N

Programmering av öppnare
Styrningen är utrustad med automatisk kraftinställning. När porten öppnas
och stängs avläser styrningen automatiskt den kraft som krävs och sparar
värdet när ändlägena nås.

• Sätt i stickkontakten.

Öppnarens första rörelse efter inkoppling av nätspänningen
måste alltid vara ÖPPEN porten. Om så inte är fallet, byt plats på
kablarna på klämmorna 3 + 4.

• Tryck på tryckknappen (1), porten öppnas till ändläge ÖPPEN eller
porten är öppen.

• Stäng porten, tryck på tryckknappen (1).

Återställning av styrningen

När DIP-brytare 4 står på ON lyser lampan (2) efter återställning
av styrsystemet. När DIP-brytare 4 står på OFF blinkar glödlam-
pan (2) efter återställning av styrsystemet.

• Håll knappen (3) intryckt tills glödlampan (2) slocknar.

• Glödlampan slocknar, kraftvärdena har raderats, släpp knappen (3).

• Glödlampan (2) blinkar – återställning av styrningen genomförd.

Genomför följande procedur 2 gånger:

• Tryck 1 gång på tryckkontakten (1)
Porten öppnas fram till ändlägesbrytaren (H, ÖPPEN).

• Lampan (2) blinkar

• Tryck 1 gång på tryckkontakten (1)
Porten stängs fram till ändlägesbrytaren (V, STÄNGD).

• Lampan (2) blinkar

När glödlampan (2) har slutat blinka är kraftvärdena inställda och sparade.

Då är öppnaren korrekt inprogrammerad!

Kontrollera ändlägen för port ÖPPEN
OCH STÄNGD
Öppnarens körväg kan med hjälp av ändlägesbrytaren förlängas eller för-
kortas.

Kontrollera att porten öppnas och stängs helt. Om inte måste körvägen
ställas in.

• Tryck en gång på ett signaldon (t ex: tryckknapp, fjärrkontroll etc.). 
Porten öppnas.

Om porten inte kommer till önskat ändläge för port önskat ändläge
(ÖPPEN/STÄNGD) måste ändlägena justeras. Se kapitel ”Inställning av
ändlägen för port ÖPPEN OCH STÄNGD”.
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Kontrollera nödupplåsningsfunktionen
På sektions- eller takskjutportar kan man med hjälp av DIP-bryta-
ren 6 aktivera backjumpen. Då avlastas driv- och portmekanismen.
Det är ett enklare sätt att använda nödupplåsningsfunktionen.

• Stäng porten med öppnaren.

• Dra 1 gång i nödupplåsningslinan.
Om det inte går att dra i linan, lossa på ändlägesbrytaren (V) och
skjut den en bit i riktning (1).

• Öppna porten med öppnaren och stäng den igen. Kontrollera nöd-
upplåsningsfunktionen på nytt.

Kontrollera kraftinställning
Varje gång porten öppnas eller stängs jämför styrningen de sparade kraft-
värdena med de värden som krävs. Därefter anpassas de sparade värdena
automatiskt när portens ändlägen nås.

Kontroll: Se Skötsel och underhåll

Inlärning av fjärrkontroll
Före den första inlärningen av fjärrkontrollen måste radiomotta-
garen raderas helt.

Radering av radiomottagarens minne
• Tryck på inlärningsknappen (1) och håll den intryckt.

- Efter 5 sekunder blinkar lysdioden (3.1 eller 3.2), efter ytterligare 10
sekunder lyser lysdioden (3.1 eller 3.2).

- Efter sammanlagt 25 sekunder lyser samtliga lysdioder (3.1 + 3.2).

• Släpp inlärningsknappen (1) – raderingen är klar.

Inlärning av fjärrkontroll
• Tryck på inlärningsknappen (1) 

- 1 gång för kanal 1, lysdioden (3.1) lyser
- 2 gånger för kanal 2, lysdioden (3.2) lyser

- Om ingen kod sänds inom 10 sekunder, återgår radiomottagaren till
normal drift.

- Avbrytning av inlärningsförfarande: Tryck upprepade gånger på inlär-
ningsknappen (1), tills alla lysdioder är släckta.

• Tryck på fjärrkontrollknappen (5) tills lysdioden (3.1/3.2) slocknar be-
roende på vilken kanal som valts.

• När lysdioden slocknar är inlärningen klar.
Fjärrkontrollen har skickat radiokoden till radiomottagaren.

Inlärning av ytterligare fjärrkontroller. Upprepa ovan steg. Varje mottagare
har maximalt 112 minnesplatser.
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Montering av hänvisningsskylt

• Häng upp hänvisningsskylten om nödupplåsningsfunktionen i linan
på nödöppnaren.

Uppsättning av varningsskylt

• Sätt upp varningsskyltar (text + triangel) på en väl synlig plats, t ex
bredvid tryckknappen (triangel) och på portflygeln (text + triangel).
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Nödupplåsning
OBS! 
Nödupplåsningen är endast avsedd för att i nödfall öppna eller
stänga porten, t ex: vid strömavbrott eller om öppnaren är defekt.
Anordningen är inte anpassad för att ofta öppna resp. stänga
porten. Detta kan leda till skador på öppnaren eller porten.

Risk för att porten stängs okontrollerat!
Vid nödupplåsning kan porten på grund av att fjädern går sönder
eller att viktutjämningen är felinställd öppnas eller stängas av sig
själv. Det finns risk för att öppnaren skadas eller förstörs.

Öppnaren kan spärras eller låsas upp oavsett portens läge.

• Dra en gång i nödupplåsningslinan (N): öppnaren löper fritt och por-
ten kan öppnas för hand.

• Dra i nödöppningslinan (N) en gång till: öppnaren hoppar i läge och
porten kan endast öppnas med motorn.

• Har porten en gångdörr men ingen gångdörrssäkring skall en sådan
monteras och anslutas (se bruksanvisningen för tillbehör).

• Om porten inte har gångdörr och garaget saknar en separat ingång -
montera en nödöppnare eller bowdenvajer för att kunna öppna ut-
ifrån (se bruksanvisningen för tillbehör).

Återställning av styrsystem
När DIP-brytare 4 står på ON lyser lampan (2) efter återställning
av styrsystemet. När DIP-brytare 4 står på OFF blinkar glödlam-
pan (2) efter återställning av styrsystemet.

Efter återställning måste öppnaren programmeras på nytt.

• Håll knappen (3) intryckt tills glödlampan (2) slocknar.

• Glödlampan slocknar, kraftvärdena har raderats, släpp knappen (3).

• Glödlampan (2) blinkar - återställning av styrningen genomförd.

NN
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Säkerhetsföreskrifter
• Håll barn, handikappade och djur på betryggande avstånd från porten.

• Håll aldrig händerna i närheten av porten när denna är i rörelse eller i
närheten av andra rörliga delar.

• Kör inte in i garaget förrän porten är helt öppen.

• Det finns risk för kläm- och skärskador på portkanterna och drivmekanis-
men.

Öppna porten

• Tryck 1 gång på tryckkontakten (1) eller fjärrkontrollknappen.

• Om knappen ”ÖPPNA” trycks ned när porten rör sig stannar den.
Detta är beroende av DIP-brytare 7.

• Tryck en gång till så stängs porten.

Stänga porten
• Tryck 1 gång på tryckkontakten (1) eller fjärrkontrollknappen.

• Om knappen ”STÄNG” trycks ned när porten rör sig stannar den.
Detta är beroende av DIP-brytare 7.

• Tryck en gång till så öppnas porten.

Impulsföljd för portrörelse

Inställning av impulsföljd med DIP-brytare 7.

• DIP-brytare 7 OFF, standardinställning för alla öppnare:
öppna - stopp - stäng - stopp - öppna - ...

• DIP 7 ON:
Tryckknapp 1: öppna - stopp - öppna - stopp - ...
Tryckknapp 2: stäng - stopp - stäng - stopp ...
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Mellanstopp
Om man trycker på en knapp eller på fjärrkontrollen under ett mellanstopp
stannar öppnaren omedelbart. Efter nästa kommando går porten i motsatt
riktning, se ”Impulsföljd för portrörelse”.

Säkerhetsstopp 1
(krafturkoppling)
När kraften kopplas ur stannar eller byter öppnaren håll. Efter nästa kom-
mando går porten i motsatt riktning, se ”Impulsföljd för portrörelse”.

- Säkerhetsstopp vid stängning av port – porten går i motsatt riktning

- Säkerhetsstopp vid öppning av port – porten stoppar

Säkerhetsstopp 2
(säkerhetsingång)
När säkerhetsingången utlöses (t ex när någon går igenom fotocellens ljus-
stråle) stoppar, öppnar eller byter öppnaren håll, beroende på inställningen
av DIP-brytare 1 + 3.

Se kapitel ”Hinderavkänning” för resp. öppnartyp.

Efter nästa kommando går porten i motsatt riktning, se ”Impulsföljd för port-
rörelse”.

Ursprungliga inställningar:

– Om säkerhetsingången löser ut när porten stängs 
- porten byter riktning

– Om säkerhetsingången löser ut när porten öppnas
- ingen reaktion (porten öppnas)

Skydd mot överbelastning
Om öppnaren överbelastas vid öppning eller stängning av porten känner
styrningen av detta och stannar. Efter ca 20 sek eller en återställning av
styrningen frigörs överbelastningsskyddet.

Öppnaren kan då användas igen.

Drift efter strömavbrott
Efter ett strömavbrott finns de inprogrammerade kraftvärdena kvar i minnet.
Öppnarens första rörelse efter ett strömavbrott är alltid att öppna porten.

Radiomottagare
Kompatibel med Homelink!
Om ditt fordon är utrustat med ett Homelinksystem (version 7),
kan vår öppnare/radiomottagare med 868,6 MHz användas. För
äldre Homelinksystem måste en annan radiofrekvens (40,685
eller 434,42 MHz) användas. 
Mer information finns på: ”http://www.eurohomelink.com”

• De regionala säkerhetsbestämmelser som gäller för denna anordning
måste följas för att den ska fungera säkert! 
Mer information kan du få från elleverantören, VDE och branschorganisa-
tioner, branschorganisationerna.

• Användaren är inte skyddad mot störningar från andra signalanlägg-
ningar eller apparater (t ex radioanläggningar som enligt gällande före-
skrifter används inom samma frekvensområde).

• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen vid mottagningsproblem.

Förklaring av displaytexter och 
knappar

1 Inlärningsknapp
Med inlärningsknappen ställs fjärrmottagaren i olika driftlägen: 
Inlärnings-, raderings- och normalläge

2 Inbyggd antenn

3 Lysdioder
Visar vilken kanal som har valts.
3.1 Lysdiod kanal 1
3.2 lysdiod kanal 2

4 Anslutning för extern antenn (6),
Om räckvidden inte är tillräcklig med en inbyggd antenn kan en ex-
tern antenn användas.

5 Fjärrkontrollknapp

6 Extern antenn

Inlärning av fjärrkontroll
• Tryck 1 gång på inlärningsknappen (1)

- 1 gång för kanal 1, lysdioden (3.1) lyser
- 2 gånger för kanal 2, lysdioden (3.2) lyser

- Om ingen kod sänds inom 10 sekunder, återgår radiomottagaren till
normal drift.

- Avbrytning av inlärningsförfarande: Tryck upprepade gånger på inlär-
ningsknappen (1), tills alla lysdioder är släckta.

• Tryck på fjärrkontrollknappen tills lysdioden (3.1/3.2) slocknar bero-
ende på vilken kanal som valts.

• När lysdioden slocknar är inlärningen klar.
Fjärrkontrollen har skickat radiokoden till radiomottagaren.

Inlärning av ytterligare fjärrkontroller. Upprepa ovanstående steg. 
Varje mottagare har max. 112 minnesplatser.

Radera en fjärrkontrollknapp 
ur mottagaren
Om en användare inom en gemensam garageanläggning ska flytta och vill
ta med sig sin fjärrkontroll måste alla koder från den radiosändaren raderas
ur mottagarens minne.

Av säkerhetsskäl bör varje knapp och samtliga knappkombina-
tioner på fjärrkontrollen raderas! 

• Håll inlärningsknappen (1) nere i 5 sekunder tills en av lysdioderna
(vilken som helst) blinkar.

• Släpp inlärningsknappen (1) så är mottagaren färdig för radering.

• Tryck på den knapp på fjärrkontrollen för vilken respektive kod skall
raderas i mottagaren – lysdioden slocknar. Raderingen är klar.

Upprepa ovanstående för alla koder och kodkombinationer.
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Radera en kanal ur mottagaren
• Tryck på inlärningsknappen (1) och håll den intryckt

- 1 gång för kanal 1, lysdioden (3.1) lyser

- 2 gånger för kanal 2, lysdioden (3.2) lyser

- Lysdioden lyser beroende på vilken kanal som valts. Efter fem sekun-
der blinkar lysdioden; efter ytterligare tio sekunder lyser den kontinu-
erligt.

• Släpp inlärningsknappen (1) – raderingen är klar.

Radering av radiomottagarens 
minne
Om någon tappar bort sin fjärrkontroll, så måste alla kanaler i mottagarmin-
net raderas av säkerhetsskäl! Därefter måste alla fjärrkontroller program-
meras in i mottagaren på nytt.

• Tryck på inlärningsknappen (1) och håll den intryckt.
- Efter 5 sekunder blinkar lysdioden (3.1 eller 3.2); efter ytterligare 10

sekunder lyser lysdioden (3.1 eller 3.2).
- Efter sammanlagt 25 sekunder lyser samtliga lysdioder (3.1 + 3.2).

• Släpp inlärningsknappen (1) – raderingen är klar.

Anslutning av extern antenn
• Om mottagningen inte blir tillräckligt god med den inbyggda antennen

kan en extern antenn anslutas.

• Antennkabeln får inte utsätta radiomottagaren för någon mekanisk drag-
belastning. Montera lämplig dragavlastning.

• Anslut den externa antennen (6) till uttaget (4).
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Allmänna anvisningar
• Vid leverans står alla DIP-omkopplare i läge OFF och samtliga tilläggs-

funktioner är frånkopplade.

Hinderavkänning (DIP 1, 2 och 3)

DIP-brytare 1

OFF Ingen reaktion vid avbrott i säkerhetsingången.
Om strömmen stängs av, stannar porten.

ON Drivenheten stoppar porten

DIP-brytare 2: Funktion säkerhetsanslutning

OFF Öppnarkontakt för fotocell

ON Anslutning för kontakt 2
(delöppning, definierad öppning och stängning)

DIP-brytare 3: Öppnarens reaktion när porten stängs

OFF Öppnaren stoppar och öppnar porten en aning, byter riktning

ON Öppnaren stoppar och öppnar porten helt

Anslutning av knapp 2 (DIP 2)
Använd bara anslutningen för potentialfria stängningskontakter.
Spänningar utifrån kan skada eller förstöra styrsystemet.

Det finns inga fler säkerhetsanslutningar till förfogande.

Tryckknappen 2 kan vid behov användas för följande funktioner:
- Definierad öppning och stängning
- Delöppning

• Tillåten kabeldiameter: max. 0,75 mm2.

Klämma 7 + 8 Anslutning för kontakt 2, 
endast om DIP-brytare 2 ON

Kontaktlist
• Tillåten kabeldiameter: max. 1,5 mm2.

Klämma 1 + 2 Transformator

Klämma 3 C-skena

Klämma 4 Kedja

Om öppnaren används till en flygelport måste anslutningarna (klämma 3 +
4) byta plats.

Använd bara anslutningen för potentialfria stängningskontakter.
Spänningar utifrån kan skada eller förstöra styrsystemet.

Klämma 5 + 6 Anslutning (knapp 1), 
potentialfri stängningskontakt

Öppnarens reaktion vid öppning av porten
Om porten stöter på ett hinder (krafturkoppling) eller om säkerhetsingången
bryts (någon bryter fotocellens ljusstråle) känner öppnaren av detta och
reagerar enligt inställningen på DIP-brytare 1.

Öppnarens reaktion vid stängning av porten
Om porten stöter på ett hinder (krafturkoppling) eller om säkerhetsingången
bryts (någon bryter fotocellen) känner öppnaren av detta och reagerar ut-
ifrån inställningar på DIP-brytare 2 + 3.
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Anslutning av varningslampa (DIP 4)
• Tillåten kabeldiameter: max. 0,75 mm2.

Klämma 11 + 12 oreglerad DC 24 V (max. 34 Volt), max. 1 A 

DIP-brytare 4

OFF ansluten varningslampa blinkar (styrningen genererar blinkpuls)

ON Visning av portstatus
- lyser, om porten inte är stängd
- är släckt, om porten är stängd

Förvarningstid (DIP 5)
När man trycker på knappen eller fjärrkontrollen blinkar varningslampan
under tre sekunder innan öppnaren startar. Trycker man inom denna tid en
gång till på knappen eller fjärrkontrollen avbryts förvarningstiden.

Förvarningstiden påverkar både den inbyggda belysningen och en ansluten
varningslampa.

DIP-brytare 5

OFF deaktiverad

ON aktiverad, inbyggd belysning och varningslampa blinkar i tre sekun-
der

Backjump (DIP 6)
På sektions- eller takskjutportar kan DIP-brytare 6 ställas på ON,
så avlastas öppnings- och portmekanismen.
Det är ett enklare sätt att använda nödupplåsningsfunktionen.

Backjump avlastar port- och öppningsmekanismen. Porten stängs (ändläge
STÄNGD) och öppnas därefter något för att på så sätt avlasta mekaniken.

DIP-brytare 6

OFF deaktiverad

ON aktiverad

Anslutning av fotocell
• Tillåten kabeldiameter: max. 0,75 mm2.

Klämma 7 + 8 Säkerhetsanslutning, endast om DIP-brytare 2 OFF

Klämma 9 + 10 reglerad DC 24 V, max. 0,1 A

Klämma 9: DC 24 V

Klämma 10: Jord

Inställningar: se Hinderavkänning (DIP 1, 2 + 3)
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Funktioner och anslutningar
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Definierad öppning och stängning
(DIP 7)

Vid denna funktion öppnas porten endast med knapp1/radioka-
nal 1 och stängs endast med knapp2/radiokanal 2.

Knapp 1/radiokanal 1 öppnar och knapp 2/radiokanal 2 stänger porten.
Denna funktion kan även användas med bara 2 knappar eller med bara en
fjärrkontroll.

Förutsättning: 
DIP-brytare 8 står på OFF, knapp 2 är ansluten (DIP-brytare 2 står på ON)
eller 2 fjärrkontrollknappar är programmerade.

DIP-brytare 7

OFF deaktiverad

ON aktiverad

Löpvagnskretskort

Klämma 1 Strömuttag kedja

2 Strömuttag skena

3 + 4 Ändlägesbrytare port ÖPPEN

5 Motorkabel

6 Motorkabel

7 + 8 Ändlägesbrytare port STÄNGD
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Delöppning (DIP 8)
Denna funktion öppnar porten delvis eller helt, beroende på inställning.

Användningsexempel: Ventilation av garaget, öppna sidosektionsporten för
personer osv. Delöppning kan göras med två knappar eller enbart med
fjärrkontroller.

DIP-brytare 8

OFF deaktiverad

ON aktiverad, DIP-brytare 7 utan funktion

Delöppning med 2 knappar
Montera en extra knapp och anslut som knapp 2 till klämma 1 + 2. 

Knapp 1 öppnar alltid porten helt.
Om porten har öppnats delvis med knapp 2 öppnar ett tryck på knapp 1
porten helt.

Knapp 2 öppnar bara porten delvis om porten är stängd.
Om porten öppnas helt med knapp 1 eller delvis med knapp 2 stängs por-
ten igen om man trycker på knapp 2.

Tillvägagångssätt:

1. Stäng porten
2. DIP-brytare 8 ON: aktiverar delöppning

- Låt DIP-brytare 8 stå på ON, OFF raderar den inställa delöppningen.
3. Tryck på knapp 2 (öppna porten ur ändläge port stängd).

- Porten öppnas tills man trycker på knapp 2 en gång till eller tills porten
når ändläge ÖPPEN.

4. Tryck på knapp 2 när porten nått önskad position.
5. Stäng porten med knapp 2.

Delöppningen är sparad och en tryckning på kontakt 2 öppnar porten enligt
inställningen.

Radera inställningen för delöppning: ställ DIP-brytare 8 på OFF

Delöppning med fjärrkontroll (2-kanalsdrift)

Programmera in två fjärrkontrollknappar:
t ex knapp 1 till kanal 1 och knapp 2 till kanal 2

Kanal 1 har alltid samma funktion som knapp 1.

Kanal 2 har alltid samma funktion som knapp 2.

Anslutning av extern antenn
Leveransskick: fri

Gränssnitt TorMinal
se bruksanvisningen till TorMinal

2
1

ON

DIP

3 4
5

6
8

7

2
1

ON

DIP

3 4
5

6
8

7

6

`̨̌̋̊̇̆ı !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~‚ƒ„…†‡̂‰Š‹Œ‘’“”•–—̃™š›œŸ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¬−®̄°±²³́µ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ2
`̨̌̋̊̇̆ı !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~‚ƒ„…†‡̂‰Š‹Œ‘’“”•–—̃™š›œŸ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¬−®̄°±²³́µ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ1

`̨̌̋̊̇̆ı !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~‚ƒ„…†‡̂‰Š‹Œ‘’“”•–—̃™š›œŸ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¬−®̄°±²³́µ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿON
`̨̌̋̊̇̆ı !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~‚ƒ„…†‡̂‰Š‹Œ‘’“”•–—̃™š›œŸ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¬−®̄°±²³́µ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ3 `̨̌̋̊̇̆ı !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~‚ƒ„…†‡̂‰Š‹Œ‘’“”•–—̃™š›œŸ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¬−®̄°±²³́µ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ4

`̨̌̋̊̇̆ı !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~‚ƒ„…†‡̂‰Š‹Œ‘’“”•–—̃™š›œŸ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¬−®̄°±²³́µ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ5
`̨̌̋̊̇̆ı !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~‚ƒ„…†‡̂‰Š‹Œ‘’“”•–—̃™š›œŸ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¬−®̄°±²³́µ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ6

`̨̌̋̊̇̆ı !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~‚ƒ„…†‡̂‰Š‹Œ‘’“”•–—̃™š›œŸ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¬−®̄°±²³́µ¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ7

`012456789`°8
`012456789`°9 `012456789`°10 `012456789`°11

`012456789`°12

7



Byte av säkringar duo
• Dra ut kontakten ur uttaget.

• Ta av lampkåpan (1). Lossa på skruvarna (2) och ta av kåpan (3).

• Dra ut styrningens kretskort (2) uppåt ur hållaren (4).

• Byt ut den trasiga säkringen.

1. Säkring för anslutning av varningslampa, klämma 11 + 12
Säkring 1 A snabb

• Sätt i styrenhetens kretskort (1) i hållaren (2) och koppla in i kontakt-
listen (3).

• Sätt på kåpan (4) och fäst med skruvar (5). Sätt på lampkåpan (6)
och se till att den sitter rätt.
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Viktig information
Öppnaren eller styrenheten får aldrig sprutas ren med en vat-
tenslang eller en högtryckstvätt.

• Dra alltid ur nätkontakten före arbeten på öppnare eller port.

• Använd aldrig lut, syror eller liknande till rengöring.

• Vid behov kan öppnaren torkas av med en torr trasa.

• Håll aldrig händerna i närheten av porten när denna är i rörelse eller i
närheten av andra rörliga delar.

• Det finns risk för kläm- och skärskador på portkanterna och drivmekanis-
men.

• Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och dra åt dem vid
behov.

• Kontrollera porten minst en gång om året enligt tillverkarens anvisningar.

Rengöring av kedjor och löpskenor

• Om kedjan (7) eller löpskenorna (8) är mycket smutsiga kan de tor-
kas av med en ren trasa.

• Smörj vid behov kedjan (7) eller löpskenorna (8) med lite ”glid”-olja.
Använd inte fett!

Rekommenderade oljor: Ballistol, kontaktspray WD 40

Byte av glödlampa duo
• Dra ut kontakten ur uttaget.

• Ta av lampkåpan (1).

• Vrid lampan (2) åt vänster och ta ur den.

• Sätt i en ny lampa (32,5 V, 34 W, BA 15s eller 24 V, 21 W, BA 15s)
och skruva in den medsols så långt det går.

• Sätt på lampkåpan (1).
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Kontroll Beteende Ja/Nej Åtgärd

Stoppa porten med ett 50
mm högt föremål när den
stängs.

Öppnaren byter håll när den
stöter på föremålet

Ja

Nej

• Lämna alla inställningar som de är.

• Ställ in porten, kontakta återförsäljaren!

Krafturkoppling

Gör på samma sätt som 
beskrivs i kapitlet ”Nödupp-
låsning”.

Nödupplåsningen kan lätt
manövreras (när man drar
en gång i linan låses öppna-
ren upp)

Ja

Nej • Justera ändlägesbrytaren ”port STÄNGD” eller koppla
in backjumpen (DIP-brytare 6 ON)

• Reparera nödupplåsningsfunktionen

• Kontrollera porten, se portens skötselanvisning.

Nödupplåsning

Öppna och stäng porten
och aktivera listen.

Porten förhåller sig enligt in-
ställning på DIP-brytare 1, 2
eller 3.

Ja

Nej • Kontrollera kablarna, dra åt klämmorna.

• Ställ in DIP-brytare

• Ta anläggningen ur drift och säkra mot ofrivillig drift.
Kontakta kundtjänst!

Säkerhetskontaktlist, om sådan finns

Öppna och stäng porten
och aktivera fotocellen.

Porten förhåller sig enligt in-
ställning på DIP-brytare 1, 2
eller 3.

Ja

Nej • Kontrollera kablarna, dra åt klämmorna.

• Ställ in DIP-brytare

• Rengör fotocellen

• Ställ in fotocellen

• Ta anläggningen ur drift och säkra mot ofrivillig drift.
Kontakta kundtjänst!

Fotocell, om sådan finns

Regelbundna kontroller
Kontrollera med jämna mellanrum att säkerhetsanordningarna fungerar korrekt, dock minst 1 gång om året (t ex med avseende på BGR 232).

Kontrollera var fjärde vecka att alla tryckkänsliga säkerhetsanordningar (t ex säkerhetskontaktlister) fungerar korrekt, se EN 60335-2-95.

Möjlig orsak

• Avstängningen fungerar utan
anmärkning

• Porten är felinställd

• Allt fungerar!

• Öppnaren trycker på porten
och stänger den. Port- och
öppningsmekanismen är
spänd.

• Nödöppnaren är defekt

• Porten sitter fast

• Allt fungerar!

• Kabelbrott, klämma lös

• DIP-brytare i fel läge

• Listen defekt

• Allt fungerar!

• Kabelbrott, klämma lös

• DIP-brytare i fel läge

• Fotocellen smutsig

• Fotocell felriktad 
(hållare böjd)

• Fotocell defekt
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Demontering
Följ säkerhetsanvisningarna!

Gör på samma sätt som i kapitlet ”Montering” men i motsatt ordning. De in-
ställningsarbeten som beskrivs bortfaller.

Avfallshantering
Beakta de regler som gäller i ditt land!

Garanti och kundtjänst
Garantin uppfyller kraven i de rättsliga bestämmelserna. Kontakta din åter-
försäljare vid eventuella garantiärenden. 
Garantianspråk kan endast ställas i det land där portöppnaren köptes.

Batterier, säkringar och glödlampor omfattas inte av garantin.

Kontakta din återförsäljare vid behov av service, reservdelar eller tillbehör.

Vi har försökt att göra monterings- och bruksanvisningen så överskådlig
som möjligt. Om du har förslag på hur utformningen kan förbättras, eller om
du saknar några uppgifter i monterings- och bruksanvisningen är du väl-
kommen att skicka dina förslag till oss:

Fax: 0049 / 7021 / 8001 - 403

E-post: doku@sommer.eu

Felsökning
Typ av fel Möjlig orsak Åtgärd

Öppnare och belysning fungerar inte

Belysningen blinkar

Ingen belysning vid öppning och stängning av
porten

Öppnaren fungerar inte

Öppnaren fungerar inte när den manövreras
med fjärrkontrollen

Öppnaren fungerar inte när den manövreras
med knappen

Porten stoppar vid stängning, kör ca 10 cm i
motsatt riktning och stannar sedan helt

Ingen nätspänning

Inget styrsystem monterat

Säkringen för garagets strömkrets har
löst ut

Öppnaren är inte programmerad och
inga kraftvärden är sparade.

Lampan är defekt

Säkringen till glödlampan är sönder

Styrsystemet är inte korrekt monterat

Fotocellen är bruten

Batteriet i fjärrkontrollen är slut

Fjärrkontrollen är inte inprogrammerad
i radiomottagaren.

Fel radiofrekvens

Signal skickas konstant eftersom en
knapp har fastnat.

Knappen är defekt, eller inte ansluten

Krafturkopplingen har aktiverats pga ett
hinder

Felaktigt kraftvärde inprogrammerat
eller för låg krafttolerans

Ändlägesbrytaren är felaktigt inställd

Porten felaktigt inställd eller defekt 
(t ex fjäderaxel)

Sätt i kontakten

Montera styrningen

Byt säkring. Kontrollera med hjälp av en annan enhet, t ex en borr-
maskin, om det finns ström

Programmera öppnaren. Se kapitel ”Idrifttagande”

Byt glödlampa. Se kapitel ”Underhåll och skötsel”

Byt säkring

Anslut styrningen rätt i kontaktlisten

Åtgärda avbrottet

Byt batteri

Programmera fjärrkontrollen

Kontrollera frekvensen (40 MHz med trådantenn, 868/434 MHz utan
extern antenn)

Lossa på knappen eller byt ut fjärrkontrollen

Anslut knappen eller byt ut fjärrkontrollen

Ta bort hindret, öppna porten helt

Radera kraftvärden och programmera in nya värden. 

Ställ in ändlägesbrytaren, se kapitel ”Inställning av ändlägesbrytare”

Låt en expert ställa in eller reparera porten

Fler tips för felsökning
Många fel kan åtgärdas genom att återställa styrsystemet (radera
kraftvärdena) och programmera öppnaren på nytt!

Kompatibel med Homelink!
Om ditt fordon är utrustat med ett Homelinksystem (version 7)
kan vår öppnare/radiomottagare med 868,6 MHz användas. För
äldre Homelinkversioner måste en annan radiofrekvens (40,685
eller 434,42 MHz) användas.
Mer information finns på: ”http://www.eurohomelink.com”, eller
hos din återförsäljare.

Om åtgärderna som anges i tabellen inte räcker till för att lokalisera och åt-
gärda störningen kan följande åtgärder vidtas:

• Återställ styrsystemet (radera kraftvärden).

• Koppla loss anslutna tillbehör (t ex fotocell) och koppla in igen vid en sä-
kerhetsanslutning.

• Ställ alla DIP-brytare på ursprunglig inställning.

• Ställ om potentiometern, om sådan finns, till ursprunglig inställning.

• Om inställningarna har ändrats med TorMinal bör styrsystemet återstäl-
las med TorMinal.

• Kontrollera samtliga anslutningar på kontaktlister och klämlist och skruva
åt dem vid behov.

Fel på öppnaren kan åtgärdas enligt nedanstående tabell. Om du inte kan
lösa problemet själv, vänd dig till din återförsäljare för råd eller sök hjälp via
vår hemsida ”http://www.sommer.eu”.

FelsökningÖvrigt



22

Typ av fel Möjlig orsak Åtgärd

Porten stoppar vid öppning, kör ca 10 cm i
motsatt riktning och stannar sedan helt

Porten stannar vid öppning

Öppnaren stänger inte porten

Öppnaren öppnar porten men reagerar 

därefter inte på kommando från knapp eller 

fjärrkontroll

Öppnaren stänger porten men reagerar där-
efter inte på kommando från knapp eller fjärr-
kontroll

Ansluten varningslampa lyser inte

Hastigheten varierar när porten öppnas eller
stängs

Öppnaren fullföljer inte inlärningskörningen

Endast radiomottagare!

Alla lysdioder blinkar

Lysdioderna 3.1 eller 3.2 lyser konstant

Lysdioderna 3.1 eller 3.2 lyser 

Krafturkopplingen har aktiverats pga ett
hinder

Felaktigt kraftvärde inprogrammerat
eller för låg krafttolerans

Ändlägesbrytaren felaktigt inställd

Ansluten fotocellsstråle har brutits och
DIP-brytare 1 på ON

Ingen ström till fotocellen

Ingen ström till öppnaren

Säkerhetsingången har löst ut

(t ex fotocell defekt)

Ändlägesbrytare ”port STÄNGD” i löp-
vagnen är defekt

Ändlägesbrytare ”port ÖPPEN” i löp-
vagnen är defekt

Säkring är defekt

Glödlampan är defekt

Öppnaren startar långsamt och ökar
därefter hastigheten

Kedjeskena nedsmutsad

Kedjeskenan har smörjts med fel sorts
olja

Kedjan är felspänd

Ändlägen är felinställda

Alla minnesplatser är upptagna, max. 112

Radiosignal mottas, eventuellt är en
knapp på fjärrkontrollen defekt, eller så 
tas främmande signal emot.

Mottagaren befinner sig i inlärningslä-
get och väntar på en kod från fjärrkon-
trollen.

Ta bort hindret. Stäng porten helt med knappen STÄNG.

Radera kraftvärden och programmera in nya värden.

Ställ in ändlägesbrytaren, se kapitel ”Inställning av ändlägesbrytare”

Åtgärda avbrottet ellet ställ DIP-brytaren 2 på OFF

Kontrollera anslutningen
Byt säkringen

Vid första kommando efter att strömmen kopplats på öppnas alltid
porten helt.

Ta bort hindret ur fotocellens ljusstråle

Reparera fotocellen

Kontaktlisten sitter inte rätt

Byt ändlägesbrytare

Byt ändlägesbrytare

Byt säkring, se kapitel ”Underhåll och skötsel”

Byt ut glödlampan

Mjukstart, helt normalt

Rengör skenan och smörj på nytt,
se kapitel ”Underhåll och skötsel”

Rengör skenan och smörj på nytt,
se kapitel ”Underhåll och skötsel”

Spänn kedjan, se kapitel ”Montering duo”

Ställ in ändlägen, se under kapitel ”Idrifttagande”

Radera fjärrkontroller som inte längre behövs.

Installera ytterligare radiomottagare.

Ta ur batteriet ur fjärrkontrollen.

Vänta tills den främmande signalen försvagas.

Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen

Felsökning


