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BEGYND MED AT LÆSE FØLGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER!
Hvis ikke følgende sikkerhedsanvisninger overholdes, kan det medføre alvorlige personskader og materielle skader.
• Læs derfor disse anvisninger omhyggeligt igennem.
• Denne garageportåbner er naturligvis konstrueret og afprøvet med henblik på sikker betjening; dette kan dog kun
garanteres, hvis installation og betjening sker i nøje overensstemmelse med anvisningerne i denne manual.
Disse symboler med betydningen ‘ADVARSEL’ står ud for de anvisninger, som har betydning for din personlige
sikkerhed samt den materielle sikkerhed. Læs derfor disse anvisninger omhyggeligt igennem.
Porten skal være afbalanceret. Porte, der ikke kan
bevæges, som sidder fast eller binder, må ikke betjenes
med garageportåbneren, men skal repareres. Garageporte,
portfjedre, kabler, skiver, konsoller, holdebeslag og skinner
er så under ekstrem belastning, hvilket kan føre til alvorlige
personskader. Prøv derfor ikke selv på løsne, bevæge
eller justere porten, men tilkald en servicetekniker.
Læg ringe og ure og gå ikke med løstsiddende tøj,
mens garageportåbneren installeres eller efterses.
For at undgå alvorlige personskader på grund af
sammenfiltrede snore, kabler og kæder, der er
forbundet til porten, skal disse afmonteres, inden
garageportåbneren installeres.
Ved installationen og den elektriske tilslutning skal de
lokale og til enhver tid gældende bygnings- og
elektricitetsbestemmelser overholdes.
For at undgå skader på letvægtsporte (f.eks.
glasfiber-, aluminiums- eller stålporte) skal disse
forsynes med en hensigtsmæssig og egnet
forstærkning (se side 4). Den bedste løsning er her at
henvende sig til den pågældende portfabrikant
angående forstærkningen.
Det er vigtigt at afprøve den automatiske
sikkerhedsreverseringsfunktion. Garageporten
SKAL køre tilbage (reversere) ved berøring af en
40mm høj hindring placeret på gulvet. Er
garageportåbneren ikke justeret korrekt, kan dette
medføre alvorlige personskader, når garageporten
lukker. Gentag afprøvningen én gang om måneden
og foretag eventuelt nødvendige efterjusteringer.
Dette anlæg må ikke installeres i fugtige eller våde
rum.
Under brugen må porten under ingen omstændigheder rage ud over offentlige færdsels- og vejarealer.
Findes der en port til fodgængere, må motoren ikke
starte eller køre videre, hvis porten ikke er lukket
korrekt.

Den kraft, der måles på kanten af den lukkende port,
må maks. være på 400N (40kg). Er denne lukkekraft
på mere end 400N, skal der installeres en infrarød
fotocelle (Protector System™). Ved overbelastning
kan der opstå skade på den automatiske
sikkerhedsreverseringsfunktion eller på garageporten.
Som en sikkerhedspåmindelse skal advarselsmærkaten
være permanent anbragt ved siden af vægkontrolpanelet
til garageportåbneren.
For at undgå skader på garageporten skal alle
eksisterende låsemekanismer på garageporten
deaktiveres eller afmonteres, inden garageportåbneren
monteres.
Det belyste vægkontrolpanel (eller evt. andre
betjeningstaster) skal monteres i en højde på mindst
1,5m, og uden for børns rækkevidde og på et sted,
hvorfra garageporten kan ses. Lad ikke børn betjene
disse tryktaster eller fjernbetjeningen, idet forkert
anvendelse af garageportåbneren kan medføre alvorlige
personskader, hvis garageporten pludselig lukker.
Aktivér kun garageportåbneren, når der er uhindret
overblik over garageporten, der ikke er nogen
hindringer i området og portåbneren er korrekt
justeret. Ingen må gå ind og ud af garagen, når porten
er i bevægelse. Børn bør ikke lege i nærheden af
garageporten, når portåbneren betjenes.
Nødfrakoblingen må kun benyttes til at frakoble slæden og
så vidt muligt kun, når porten er lukket. Det røde håndgreb
må ikke benyttes til at åbne eller lukke porten.
Strømmen til garageportåbneren skal altid afbrydes,
inden der udføres reparationer eller der fjernes
afskærmningsdæksler.
Dette produkt leveres med en speciel netledning. Er den
beskadiget, skal den udskiftes med en ledning af samme
type. Denne netledning kan fås hos din lokale specialforhandler, der sikkert også gerne sørger for tilslutningen.

INDLEDNING
Sikkerhedssymboler og signalord
Portdrevet er blevet designet og testet for at garantere de højeste sikkerhedskrav, når det er installeret, drives, serviceres og testes under streng
OVERHOLDELSE AF DE I DENNE VEJLEDNING angivne forskrifter.

ADVARSEL
MEKANISK

ADVARSEL

Advarsel, mekanisk, elektrisk: Når man undervejs i denne vejledning
støder på disse sikkerhedssymboler og signalord, henviser de dertil, at
der er mulighed for svære skader eller dødsfald, hvis disse anvisninger
ikke overholdes.
Farerne opstår som følge af mekaniske omstændigheder eller elektrisk
stød. Læs disse advarsler omhyggeligt.

ELEKTRISK

FORSIGTIGHED

Når De undervejs i denne vejledning støder på dette signalord, henviser
det til, at der kan opstå skader på port og drev, hvis disse
sikkerhedsanvisninger ikke følges. Læs også disse advarsler
omhyggeligt.
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ADVARSEL

PLANLÆGNING 1

Sikkerhedssymboler og signalord

Kontrollér i montageområdet, om nogen som helst af de nedenstående
forudsætninger gælder for montagen. Ekstra materiale kan være
nødvendigt.

Indledning

Planlægning
Forberedelse af porten
Værktøj
Specifikationer
Kassens indhold
Montagetilbehør
Sammenbygning
Fastgørelse af overfaldsflange
Fastgørelse af montagelejet på motorenheden
Indbygning
Sikkerhedsanvisninger til indbygningen
Placering af drevet
Fastgørelse af nødoplukning (reb og greb)
Indbygning af den elektriske dørlås
Fastgørelse af tovslæksafbryder (nødvendig)
Elektriske krav
Indbygning af radiovægkontakt
Ekstra tilslutninger
Montering af "Ever charge" batteri (ikke inkluderet)
Indbygning af Protector system (sikkerhedssensor)
Indstilling
Programmering af slutpositioner
Indlæsning af kraft
Test af kabelspændingsovervågningsapparat
Test af den elektriske dørlås
Test af sikkerhedsrevisionssystemet
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Det kan muligvis være nyttigt at vende tilbage til denne side under
montagen.
På grund af særlige montagesituationer, kan det ved mange montagetrin
være nødvendigt med materialer eller smådele, som ikke er inkluderet i
leverancen.
Dette drev er kompatibel med:
• Porte, som har en aksel eller fjedre og ikke er højere end 4,2 m.
• 80 mm - 138 mm oprulningsvalse, MÅ IKKE BENYTTES til koniske
oprulningsvalser over 138 mm.
• Højt lejrede og standardsektionsporte op til 4,2 m højde.
• Porte op til 5,5 m bredde
• Porte op til 16m²
• kun 25 mm aksler
Kontrollér det planlagte montagested. Drevet kan monteres til venstre
eller højre på porten. Vælg den side, som opfylder nedenstående krav.
• der skal være mindst 64 mm mellem væg og aksel
• der skal være mindst 76 mm mellem loftet og midtpunktet på akslen.
• der skal være mindst 203 mm mellem sidevæggen og akslens ende.
• akslen skal kunne køre forbi lejepladen med mindst 25-100 mm
afstand.
• Der skal være en stikkontakt indenfor 1 meters afstand. Hvis det ikke er
tilfældet, skal der bestilles en el-installatør.
På grund af bygningsmæssige omstændigheder kan det være
nødvendigt med ekstra vinkler eller trækonstruktioner til montage af
sensoren.
• Det anbefales ubetinget at bruge et CM472 "Ever Charge" batteri, hvis
der ikke er nogen dør ind til bygningen, da dette drev ikke kan låses op
med en ekstern oplåsningsmekanisme.
• der må ikke være en sprække på mere end 6 mm mellem portens
underkant og gulvet, da sensoren ellers ikke kan arbejde ordentligt.
• må ikke benyttes med inverterede oprulningstromler (se fig. 2 ).
• Det er nødvendigt at anvende unbraconøgler i TOMMER til montagen.

Test af Protectorsystemet
Manuel åbning af porten
Drift

Vejledning: Betragt akslen nøje, når porten lukkes eller åbnes. Det er
vigtigt, at der næsten ikke er noget spillerum opad, nedad, til venstre
eller højre. Hvis spillerummet ikke fjernes, har det stor indflydelse på
drevets levetid.

Sikkerhedsanvisninger for drift
Anvendelse af garageportdrevet
Pleje af garageportdrevet
Benyttelse af håndsender
Diagnosetabel
Udskiftning af batteri
Programmering
Tilføjelse eller omprogrammering af en håndsender

Specifikationer.

Sletning af alle koder i hukommelsen
Programmering af radiokodelåsene

Volt:

230-240 ~ V 50Hz

Fejlafhjælpning

Strøm:

145 Watt

Nominel belastning:

10nm

Dele til sammenbygning af motorenheden

Kraft max.:

40nm

Max. porthøjde:

4,2 m

Tekniske data

Max. portbredde:

5,5 m

Max. portflade:

16 m²

Reservedele
Indbygningsdele

Garanti
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INDHOLDSFORTEGNELSE

MONTAGETRIN 1 7

Før De begynder:

Overfaldsflangen fastgøres til motorenheden

• Låse fjernes
• Fjern alle reb, der er forbundet med porten.
• Udfør følgende test for at sikre, at porten er afbalanceret og ikke går i
stå eller bøjer sig.

For at undgå vanskeligheder ved montagen skal drevet først slås til,
når vejledningen opfordrer til det.
• Skruerne på overfaldsflangen løsnes.
• Fastgør overfaldsflangen enten til højre eller venstre på motorenheden.
Kontrollér, at overfaldsflangen sidder fuldstændig på motorakslen, til
stoppet nås.
• Flangen placeres således, at skruerne peger opad (kan nås, når de er
fastgjort på akslen).
• Flangeskruerne spændes ens på begge sider, for at fastgøre
flangen til motorenheden (16 Nm - 19 Nm drejningsmoment). 8
Vejledning: Ved de fleste installationer skal skruerne pege opad for at
være lettilgængelige. Skruerne må først spændes fast, når der bedes om
det.

1. Porten løftes, som vist, ca. halvvejs op. Hvis den er afbalanceret, skal
den blive stående på dette sted, kun holdt af fjedrene.
2. Åbn og luk porten for at konstatere, om den går i stå eller bøjer sig.
NÅR PORTEN BØJES, GÅR I STÅ ELLER IKKE ER AFBALANCERET,
SKAL DER TILKALDE EN PORTSPECIALIST.
3. Kontrollér kabelspændingen på begge sider af porten. Kabelspændingen skal være den samme under hele portens bevægelse.
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NØDVENDIGT VÆRKTØJ 4

MONTAGETRIN 2 9

Under sammenbygningen, montagen og indstillingen
er det afbildede værktøj nødvendigt.

Fastgørelse af montagelejet på motorenheden
• Med de medleverede selvskærende skruer anbringes montagelejet med
siden med den opslidsede side løst på den samme side som flangen på
motorenheden.
• Det er nødvendigt at anvende unbrakonøgler i TOMMER til montagen.

ADVARSEL
• dette apparat må ikke benyttes af børn eller uvedkommende.
• Børn må ikke lege med drevet eller fjernbetjeningerne.

KASSENS INDHOLD

5

Drevet er pakket i en papkasse, der indeholder motoren og de afbildede
dele. Vær opmærksom på, at tilbehøret afhænger af den indkøbte
model. Hvis der mangler noget, kontrolleres indpakningsmaterialet
forsigtigt.

MEDLEVEREDE SMÅDELE 6
Smådele til montage
Sekskantbolt 14-10x1-7/8" (4 stk.)
Skrue 6x1" (2 stk.)
Fladhovedet skrue 10-32 (2 stk.)
Galopskrue 10-32 (2 stk.)
Dyvel (4 stk.)
Oplukningsgreb (1 stk.)
Oplukningsreb (1 stk.)
Kabelholdere (20 stk.)
Montagelejet (1)

Vejledning:Skruerne må ikke spændes fast, før der bliver bedt om det.
Tegningen viser montage til venstre.

Alternativt indbygningssæt (480LMikke inkluderet)
Med dette sæt kan man montere LM3800A under akslen, hvis den ikke
er rund, eller hvis det montagested, der sædvanligvis benyttes, ikke er
tilgængeligt.

ADVARSEL
For at undgå eventuelle alvorlige skader eller dødsfald, skal flangen
være skruet ordentligt fast. Hvis flangen forskubber sig, kan porten
ikke reversere, eller den kan ikke nå slutpositionerne.

3-da

FORBEREDELSE AF PORTEN 3
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INSTALLATION

VIGTIGE ANVISNINGER TIL MONTAGEN

ADVARSEL
ADVARSEL
For at undgå alvorlige skader eller dødsfald:

1. Læs og følg alle montageanvisningerne og advarsler
2. Portdrevet må kun installeres på ordentligt afbalancerede og smurte
motorer. En port, der ikke er afbalanceret, kan i nødstilfælde ikke
reversere og kan dermed forårsage alvorlige skader eller dødsfald.
3. Samtlige reparationer på kabler, fjedre eller andre dele, som er
forbundet med porten, skal før montagen være udført af uddannede
portmontører.
4. Før portdrevet installeres eller sættes i drift, deaktiveres alle låse og
alle reb, som er forbundet med porten fjernes. Således undgås fare,
når man tager fat/ruller sammen.
5. Nødoplåsningsgrebet må ikke placeres højere end 1,8 m.
6. Drevet må ALDRIG tilsluttes en strømkilde, før der gives anvisninger
til det.

8. Monter vægkontakten.
• indenfor synsvidde fra porten

• udenfor børns rækkevidde i 1,5 m højde
• udenfor portens bevægelige dele
9. Klistermærket med advarslen om at komme i klemme placeres på
væggen ved siden af vægkontakten.
10. Klistermærket med oplåsningshenvisningerne/sikkerhedsreverseringstesten placeres på et synligt sted på portens inderside.
11. Når montagen er afsluttet, skal sikkerheds-reverseringssystemet
testes. Porten SKAL reversere straks ved kontakt med en 40 mm
høj genstand, der ligger på gulvet.

7. Der må ikke bæres ure, ringe eller løse beklædningsgenstande under
montage eller service.
Disse genstande vil kunne gribe fat i porten eller i drevmekanismen.

MONTAGETRIN 1 10 11

MONTAGETRIN 2

Placering af drevet

Fastgørelse af nødoplukning (reb og greb)

Vejledning: På siden med tilbehør findes yderligere forslag til ophængning.

• Før en ende af rebet ind gennem det øverste hul i grebet, så man godt
kan læse "Notice". Slå en knude på rebet ca. 25 mm fra enden, så det
ikke kan glide ud gennem grebet.

1. Porten lukkes helt i.
2. Skub drevet med flangen over akslens ende. Kontrollér, at flangen ikke
berører lejepladen. Kontrollér, om montagelejet kan anbringes på en
fast overflade såsom træ, beton eller en bærende bjælke. Skruerne på
flangen spændes fast, så drevet kan rettes ordentligt op. Marker
hullerne til lejet. Det kan være nødvendigt at afkorte akslen, hvis den
er for lang eller beskadiget.
3. Løsn flangeskruerne og træk drevet af igen. På de markerede
steder forbores 5 mm huller. Hvis det er nødvendigt, bores der
gennem stålpladen.
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• Den anden ende af rebet føres gennem åbningen i
nødoplukningskablet.
• Reblængden justeres således at grebet ikke er mere end 1,8 m over
gulvet. Slå endnu en knude for at fastgøre rebet til kablet.
Vejledning: Hvis rebet skal kortes af, forsegles det med ild fra en lighter
eller en tændstik, så det ikke trævler.

11

4. Drevet sættes på igen, idet flangen trækkes over akslen, indtil lejet er
rettet ind efter forboringen. Flangeskruerne, der er placeret på akslen,
spændes sikkert fast med drejemoment 16-19 Nm. Anslagsskruerne
spændes fast, uden at motorenheden beskadiges.
5. Lejet skrues fast med 14-10x1-7/8“ skruerne. Alle montageskruer
skrues fast.
Vejledning: Motorenheden må ikke være i niveau med væggen.

MONTAGETRIN 3
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15

Montage af den elektriske portlås
Låsen forhindrer, at en låst port kan løftes manuelt.
1. Vælg en portrulle ud, som låsen skal monteres ovenfor. Sørg for at der
er afstand. Hvis det er muligt, vælges en portrulle på motorsiden. Den
anden rulle over gulvet er ideel ved de fleste installationer.
2. Kontrollér, at portskinnens overflade er ren og placer boreskabelonen
med den nederste ende lige over det højeste sted på rullen.

ADVARSEL
For at undgå alvorlige skader eller dødsfald:
• Der SKAL anvendes betondyvler, når lejet monteres på en mur.

3. Bor huller efter skabelonen.

13
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4. Den elektriske portlås skrues fast på ydersiden af skinnen med de
medleverede skruer.

14

• Der skal udelukkende bestilles en portspecialist, når porten bøjer
sig, går i stå eller ikke er afbalanceret. En port, der ikke er
afbalanceret, reverserer muligvis ikke, når det er nødvendigt.

5. Træk ringeledningen til motorenheden. Ledningen fastgøres flere

• Man skal aldrig forsøge at løsne, bevæge eller justere portfjedre,
kabler, rebruller, lejer eller deres smådele. Alle disse elementer står
under ekstrem spænding.

6. Stikket sættes i på motoren.

• Drevet SKAL monteres i den rigtige vinkel til torsionsfjederen for at
hindre for hurtig slitage af flangen.

steder med kabelholdere.
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Vejledning: Låsen skal monteres indenfor en afstand af 3 m fra motoren.

For at forhindre alvorlige skader eller dødsfald, hvis porten falder ned:
• Hvis det er muligt, må nødoplukningen kun aktiveres, når porten er
lukket.

Således udføres en stationær kabellægning gennem hullet på 22 mm i
bagvæggen på motorenheden (i henhold til lokale forskrifter):

• Svage eller beskadigede fjedre og en port, der ikke er afbalanceret,
kan få en åbnet port til at falde uventet og hurtigt ned.

• Den grøn/gule jordingsklemme fjernes.

• Nødoplukningen må ALDRIG aktiveres, når der er personer eller
hindringer i portområdet.

• Drevet tages af akslen, huset åbnes og lægges til side.
• Den sorte og hvide ledning skæres af 7,6 cm før de gaffelformede
kabelsko, og 1,3 cm af ledningen isoleres.
• Netkablet fjernes fra motorenheden.
• Der installeres en 90° kabelkanal eller en fleksibel kabeladapter i
åbningen på 22 mm. Drevet monteres på akslen igen.
• Kablet lægges i kabelkanalen, en passende længde skæres af og
isoleres.
• Kablet forbindes med den medleverede kronemuffe
• Ledningerne beskyttes med isoleringsbånd, så de ikke kan komme i
berøring med bevægelige dele.
• Huset skrues på igen.
For at undgå vanskeligheder ved montagen, skal drevet endnu ikke
tilsluttes og tændes.

MONTAGETRIN 4 16 17

18

19

Fastgørelse af tovslæksafbryder (nødvendig)

MONTAGETRIN 6 20

Drevet leveres som standard med en tovslæksafbryder.

Installation af radiovægkontakten (128LM valgfri)

Apparatet anvendes til overvågning af kablet, mod opstående
slup/nedhæng, og vil reversere porten, hvis der er for stort
slup/nedhæng. Det forhindrer opkald til Hotline.

Radiovægkontakten skal placeres udenfor børns rækkevidde i 1,5
højde og i synsvidde fra porten.

Tovslæksafbryderen SKAL være tilsluttet og korrekt monteret, før
drevet kører porten nedad.
Vejledning: Tovslæksafbryderen er beregnet til montering i venstre side.
Det er at foretrække, at den monteres på samme side som drevet. Hvis
det er nødvendigt, kan den også monteres på den anden side. Den
låsering, der holder rullen, fjernes og rullen monteres på den anden side
af tovslæksafbryderen.
1. Tovslæksafbryderen placeres som vist. Tovslæksafbryderen
skal placeres så tæt som muligt ved oprulningstromlen.

16 17

Vejledning: Der må ikke være hindringer på montagestedet, som
forhindrer, at tovslæksafbryderen eller selve kablet arbejder ordentligt,
når der opstår slup/nedhæng.
2. Kontrollér, at tovslæksafbryderen er placeret over en træbjælke.
Vejledning: Hvis tovslæksafbryderen ikke kan monteres på træ med de
medleveres skruer, kan den monteres i gips (25 mm eller dybere).
18
Hertil benyttes de medleverede dyvler og de 8 sekskantskruer.
3. Hullerne til skruerne markeres og bores 5 mm for. (Dyvler skal ikke
forbores.)
4. Tovslæksafbryderen monteres på vægge med de medleverede
skruer. Sørg for at rullen ligger på kablet.

16

5. Træk ringeledningen til motorenheden. Ledningen fastgøres flere
steder med kabelholdere.
6. Ringeledningen forbindes med den grønne lynklemme (der
skal ikke tages hensyn til polaritet).

19

Vejledning: Kablet skal have spænding på hele kørestrækningen. Sørg
for at kablet på den anden side af porten ikke har slup/nedhæng under
normal drift. Hvis det er tilfældet, skal kablet efterjusteres.

MONTAGETRIN 5
Elektriske krav
For at undgå vanskeligheder ved montagen, skal drevet endnu ikke
tilsluttes og tændes.
For at undgå risiko for stød, er drevet forsynet med et sikkerhedsstik.
Dette stik passer kun i sikkerhedsstikdåser. Hvis stik og stikdåse ikke
passer sammen, skal man bestille en elektriker, der kan installere den
passende stikdåse.

• Kontrollér, at drevet er slået fra under montage af radiovægkontakten,
så den ikke aktiveres utilsigtet.
• Fjern afdækningen på 128LM
• 128LM monteres som vist med de medleverede skruer på en
pyntedåse (ikke medleveret).
• Benyt dyvler (medleveret) for at anbringe 128LM direkte på væggen.
• Afdækningen sættes på igen, og advarselsklistermærket anbringes ved
siden af vægkontakten. Placer nødoplukningsklistermærket ved siden af
drevet.

PLACERING AF VÆGKONTROLPANELET
(OPTION) 21
Vægkontrolpanelet monteres 1,5 m over garagegulvet uden for
selve port- og portskinneområdet, men således, at garageporten
kan ses tydeligt. Panelet skal også placeres således, at børn ikke
kan nå det.
Misbrug af portåbneren kan på grund af den åbnende og lukkende
garageport forårsage alvorlige personskader. Børn må ikke betjene
vægkontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
Som en sikkerhedspåmindelse skal advarselsmærkaten være
permanent anbragt ved siden af vægkontrolpanelet.
På bagsiden af vægkontrolpanelet (2) er der 2 klemmer (1). Enden af
ringeledningen (4) afisoleres på ca. 6mm. Trådene trækkes så meget fra
hinanden, at den hvid-røde tråd kan tilsluttes til klemmen (RED) (1) og den
hvide tråd til klemmen (WHT) (2).
Vægkontrolpanelet monteres med de medfølgende pladeskruer (3) på en
indvendig garagevæg. På tørre vægge bores hullerne med 4mm diameter
og dyvlerne (6) isættes. Det anbefales at montere panelet ved siden af
sideindgangen til garagen således, at børn ikke kan når det.
Ringeledningen føres op ad væggen og under loftet frem til portåbneren.
Til fastgørelse af ledningen anvendes ledningsholderne (5).
Lyntilslutningsklemmerne på modtageren findes under
afdækningsskærmen til portåbnerlyset. Ringeledningen tilsluttes til
klemmerne som følger: Rød-hvid til rød (1) og hvid til hvid (2).
Aktivering af tasten
Der trykkes én gang på tasten for at åbne resp. lukke porten. For at stoppe
porten under dennes bevægelse trykkes der én gang til på tasten.

5-da

Hvis det er nødvendigt med stationær kabelføring, går man frem på
følgende måde:

ADVARSEL

1. Indstilling af OP-position: Tryk og hold den sorte kontakt, indtil den
gule lysdiode langsomt begynder at blinke. Så slippes tasten.

Lysfunktion: Tryk på lystasten for at tænde eller slukke lyset i
portåbneren. Hvis der tændes for lyset og åbneren betjenes, holdes lyset
tændt i 2 1/2 minut. Tryk én gang til på tasten, hvis lyset ønskes slukket
tidligere. Lystasten virker ikke på lyset i portåbneren, når portåbneren
betjenes.

BEMÆRKNING: Kontrollér, at porten åbnes nok til Deres køretøj.

Tryk på det hvide kvadrat for at åbne resp. stoppe porten. Hvis der
trykkes én gang til, stopper porten.

Spærrefunktion: Forhindrer åbning af porten med fjernbetjeningen
(håndsenderen). Porten kan dog åbnes via vægkontrolpanelet,
nøgleafbryderen og kodelåsen.
• Aktivering: Tryk på spærretasten og hold den indtrykket i 2 sekunder.
Lyset i tasten blinker, så længe spærrefunktionen er aktiveret.
• Deaktivering: Tryk igen på spærretasten og hold den indtrykket i
2 sekunder. Lyset i tasten holder op med at blinke. Spærrefunktionen
frakobles ved at trykke på ”LEARN”-tasten på betjeningspanelet.

MONTAGETRIN 7
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Montering af "Ever charge" batteri (ikke inkluderet)
Hvis CM475 batteriet er en del af installationen, skal den monteres nu.
• Batteriet kan enten monteres på loftet eller en væg inden for 1 m
afstand fra drevet.
• Placer batteriet som ønsket på en bærende bygningsdel (loftsbjælker
eller vægstolper)

2. Tryk og hold den sorte tast nede indtil porten har nået den ønskede
OP-position (åben).
3. Tryk på håndsenderen eller på vægkontakten. Den indstiller sig
på OP (åben) endepositionen og aktiverer lukkeforløbet.
BEMÆRKNING: Hvis motoren bevæger sig for stærkt, fører det til for
tidlig slitage. Se Afhjælpning af fejl
4. Så snart porten begynder at lukke, skal man trykke på den sorte eller
orange tast. Det får porten til at stå stille.
5. Indstilling af NED-position: Tryk og hold den orange tast nede indtil
porten har nået den ønskede NED-position (lukket).
6. Så snart porTen er lukket, kontrolleres det korrekte tryk på porten
(man skal kunne trykke porten ca. 1,6 cm (1/16") ned med hånden).
Hvis der er for meget tryk på porten, skal man bevæge porten frem og
tilbage med den sorte og orange tast for at nå til den ønskede
position.
7. Tryk på håndsenderen eller på vægkontakten. Det indstiller
NED (lukket) endepositionen, og skal køre porten tilbage i åben
position.
• hvis drevet ikke stopper nøjagtig der, hvor man vil have det, gentages
punkt 1-7, og endepositionerne programmeres igen.
• hvis drevet stopper i begge de ønskede positioner OP og NED,
fortsættes med indstillingspunkt 2: Indstilling af kraften.

• Batteriet fastgøres ved hjælp af de montagehuller, der findes på hver
side af batteriet.
• Batteriet fastgøres med de medleverede skruer

ADVARSEL

• Sæt batterikablet i stikket nederst på drevet.
• Følg alle de anvisninger, der er vedlagt CM475, for at sikre korrekt drift
og test af batteriet.

MONTAGETRIN 8
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Montering af ”Protector System™” (option)
Den kraft, der måles på kanten af den lukkende port, må maks. være
på 400N (40kg). Hvis denne lukkekraft indstilles højere end 400N,
skal systemet ”Protector System™, installeres.
Når garageportåbneren er monteret og justeret, kan Protector System™
(ekstra udstyr) monteres til at forøge sikkerheden. Systemet leveres som
tilbehør. Der medfølger præcise monteringsanvisninger.
Dette Protector System™ giver ekstra sikkerhed, således at f.eks. små
børn ikke kan komme i klemme under en kørende garageport.
Protector System™ arbejder med en infrarød fotocelle. Hvis den
infrarøde lysstråle brydes at en hindring, tvinger lysstrålen en port, der er
ved at lukke, til at åbne og forhindrer en åben port i at lukke. Systemet
kan stærkt ANBEFALES til garageejere med små børn.

• Der må aldrig indlæses kraft eller endepositioner, hvor porten
klemmer eller sidder fast. Porten repareres først.
• Ukorrekt indstilling af portens endepositioner påvirker ordentlig drift
eller sikkerheds-reverseringssystemet.
• Efter HVER indstilling skal sikkerhedsreverseringssystemet
kontrolleres. Porten SKAL reversere, så snart den kommer i
berøring med et 40 mm (1½") højt objekt (eller fladt liggende
kanttræ).

FORSIGTIGHED
For at undgå mulige skader på køretøjer, skal man kontrollere at der
er tilstrækkelig gennemkørselshøjde, når porten er helt åben.

INDSTILLING TRIN 2 29
Indstilling af kraften
Kraftindstillingstasten findes på den forreste afdækningsplade.
Kraftindstillingen måler den nødvendige kraft, der skal til for at åbne
og lukke porten.
1. Find den orange knap på drevet.

INDSTILLING TRIN 1
24 25 26 27 28
Programmering af slutpositioner
Endepositionerne regulerer de punkter, hvor porten stopper ved opog nedbevægelse. Følg nedenstående punkter for at indstille
endepositionerne.
For programmering af endepositionerne:
Indstil portens position ved hjælp af den sorte og orange tast. Ved sort
bevæger porten sig opad (OP) og ved orange bevæger porten sig nedad
(NED).

2. Tryk 2 gange på den orange knap for at aktivere kraftindstillingsmåden. Lysdioden blinker hurtigt.
3. Tryk på håndsenderen eller på vægkontakten. Porten bevæger sig til
NED-position. Tryk på håndsenderen eller vægkontakten igen, og
porten bevæger sig i OP-position. Tryk på håndsenderen eller
vægkontakten en gang til, og porten bevæger sig i NED-position.
Lysdioden holder op med at blinke, når kraften er indlæst.
Drevet har indlæst kraften, som er nødvendig for at åbne og lukke
porten.
Porten skal gennemløbe en komplet cyklus, OP og NED, så kraften er
rigtigt indstillet. Hvis drevet ikke kan åbne og lukke porten fuldstændigt,
skal man kontrollere porten, for at sikre at den er afbalanceret og
hverken klemmer eller sidder fast. Se side 3 Forberedelse af porten.

6-da

Multifunktions-vægkontrolpanel
(78LM ekstraudstyr tilbehør):

Test af tovslækskontakten

Hvis tovslækskontakten aktiveres, klikker drevet 9 gange.

INDSTILLING TRIN 5 31
Test af sikkerhedsreverseringssystemet
Test

INDSTILLING TRIN 4 30

Med fuldstændig åbnet port, placerer man et 40 mm højt bræt (eller fladt
liggende kanttræ) på gulvet midt under porten.

• når porten er lukket helt i skal låsens skyder rage ud gennem skinnen.

• Aktiver porten i NED-retning. Porten skal reversere, så snart den når
hindringen. Når testen af sikkerhedsreverseringen er afsluttet med
succes, fortsættes med indstilling punkt 4.

Test af el-låsen

• Aktiver porten i OP-retning. El-låsen skal trække sig ind, allerede inden
porten sætter sig i bevægelse.
• Aktiver porten i NED-retning. Så snart porten er fuldstændig lukket, skal
el-låsen aktiveres automatisk, og låse porten.
Bemærkning: Hvis el-låsen ikke fungerer, kan den låses op manuelt,
ved at man aktiverer nødoplukningen.

Indstilling
• Når porten stopper ved kontakt med en hindring, kører porten ikke langt
nok tilbage. Den komplette indstillingsprocedure punkt 1- og 2
programmering af endepositionerne og kraften gentages.
• Gentag og test.
• Når porten reverserer ved hindringen på 40 mm (eller det fladt liggende
kanttræ), fjernes hindringen, og derefter lader man drevet gennemkøre
en komplet cyklus 3-4 gange for at teste indstillingen.
• Hvis drevet igen ikke består sikkerhedsreverseringstesten, skal man
kontakte en portspecialist.
Vigtig sikkerhedstest:
Sikkerhedsreverseringssystemet skal afprøves:
• Hver gang man har indstillet endepositionerne eller kraften
• Hver gang porten (inkl. fjedre og smådele) er blevet repareret eller
indstillet
• Efter reparation eller hvis gulvet har givet sig eller på anden måde
forandret sig
• Efter reparation eller indstilling af drevet

DRIFT

VIGTIGE SIKKERHEDSHENVISNINGER
ADVARSEL
For at undgå alvorlige skader eller dødsfald:

1. Læs og følg alle advarsler og instruktioner.
2. Håndsenderen skal altid opbevares udenfor børns rækkevidde.
kontakten eller håndsenderen.
3. Porten må kun aktiveres, når det er tydeligt at se, at den er korrekt
indstillet, og der ikke befinder sig hindringer i portens køreretning.
4. Hold altid øje med porten indtil den er fuldstændig lukket. Ingen bør
opholde sig i køreretningen, når porten bevæger sig.
5. Ingen bør opholde sig under en bremset, delvis åben port.
6. Hvis det er muligt, må nødoplukningen kun aktiveres, når porten er
lukket. Svage eller defekte fjedre eller en dårligt afbalanceret port
kan medføre, at porten lukker hurtigt og uventet.
7. Nødoplukningen må ALDRIG aktiveres, når der er personer eller
hindringer i portområdet.
8. Efter HVER indstilling skal sikkerhedsreverseringssystemet
kontrolleres.

9. Sikkerhedsreverseringssystemet skal testes hver måned. Porten
skal reversere ved kontakt med en 40 mm høj hindring.
10. Sørg for at porten altid er korrekt afbalanceret (se side 3). Hvis det
ikke er tilfældet, kan der være tilfælde, hvor porten ikke reverserer,
når det er nødvendigt, og det kan medføre alvorlige skader eller
død.
11. Man skal aldrig forsøge at løsne, bevæge eller justere portfjedre,
kabler, rebruller, lejer eller deres smådele. Alle disse elementer
står under ekstrem spænding. Der skal udelukkende bestilles en
portspecialist,
12. Afbryd altid strømmen til porten, før der udføres nogen som helst
reparationer eller afdækninger fjernes.
13. Giv vejledningen til nødoplukningen en fast plads ved siden af
nødoplukningen
14.

OPBEVARE DISSE INSTRUKS
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INDSTILLING TRIN 3

ADVARSEL

8-da

NØDOPLUKNINGEN
ADVARSEL

For at forhindre alvorlige skader eller dødsfald, hvis porten falder ned:

• Hvis det er muligt, må nødoplukningen kun aktiveres, når porten er lukket. Svage eller beskadigede fjedre og en port, der ikke er afbalanceret,
kan få en åbnet port til at falde uventet og hurtigt ned.
• Nødoplukningen må ALDRIG aktiveres, når der er personer eller hindringer i portområdet.

INDSTILLING TRIN 6
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Manuel betjening af porten
Portlåsen låses op, før man går videre. Hvis det er muligt, bør porten være fuldstændig lukket. Træk nødoplukningen nedad indtil der høres en
klikkende lyd fra drevet, og porten løftes manuelt. Når porten skal tilsluttes til drevet igen, trækker man nødoplukningen lige ned igen, indtil der høres
en klikkende lyd fra drevet. Porten låses igen efter den næste OP- og NED-kørsel.
Test af nødoplukningen:
• Kontrollér, at porten er lukket.
• Træk i nødoplukningen. Porten skal kunne åbnes manuelt.
• Bevæg porten til NED-positionen igen.
• Træk i nødoplukningen en gang til.
• Slut porten til drevet igen.

ANVENDELSE AF PORTDREVET
33
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Drevet og håndsenderen er forindstillet til en passende kode, der ændres
med hver anvendelse, og dermed vælger tilfældigt mellem over 100
milliarder nye koder.
Drevet fungerer med op til 8 håndsendere og en radio-kodelås. Når man
køber en ny håndsender eller vil deaktivere en håndsender, følges
anvisningerne under afsnittet "Programmering".
Drevet kan betjenes som følger:
• med håndsenderen hold den øverste, midterste knap nede indtil drevet
starter
• Med radiovægkontakten 128LM: tryk på den store runde knap og hold
den nede, indtil drevet starter.
• Med radio-kodelås (se tilbehør): hvis det er leveret sammen med drevet,
skal den programmeres før anvendelse.
Når drevet er aktiveret (med korrekt monteret og justeret sensor)
1. Hvis den er åben, lukkes porten. Hvis den er lukket, åbnes porten.

AUTOMATISK LUKNING

Vejledning: Indbygning af Protector-systemet (sensor) er nødvendig til
følgende: Hvis Protector-systemet kun indbygges til aktivering af den
automatiske lukkefunktion (første gang), skal det installeres tæt ved
porten, hvorefter man skal vente 5 minutter.
En multi-funktionsvægkonsol (78LM) er så nødvendig, for at tilslutte og
afbryde den automatiske lukkefunktion.
Tilslutning: Spærreknappen på multi-funktionsvægkonsollen trykkes og
holdes nede. Så snart el-låsen er udløst 2 gange, slippes knappen. Hold
samtidig øje med lysdioden midt i den store knap på multifunktionsvægkonsollen.
Blinker 1 gang = efter 10 sekunder lukker porten automatisk
Blinker 2 gang = efter 45 sekunder lukker porten automatisk
Blinker 3 gange = efter 2 minutter …
Blinker 4 gange = efter 3 minutter …
Blinker 5 gange = automatisk lukning er slået fra.
Gentag fremgangsmåden, indtil lysdioden viser den ønskede tid.
Automatisk lukning er slået fra fra fabrikkens side.

2. Hvis den er ved at lukke, skifter porten bevægelsesretning.

VEDLIGEHOLDELSE AF PORTDREVET

3. Hvis den er ved at åbne sig, stopper porten

Vedligeholdelsesplan:

4. Hvis porten standses i delvis åben stilling, lukkes den.
5. Hvis den er blokeres under lukkeforløbet, skifter porten
bevægelsesretning.
Hvis en hindring afbryder strålen fra sensoren, klikker drevet i 5 minutter.
6. Hvis porten blokeres, mens den er ved at åbne, stopper den.
7. Hvis porten er helt åben, lukker porten ikke, når sensoren blokeres.
Sensoren har ingen indvirkning på åbningsforløbet.
Hvis sensoren ikke er indbygget eller er justeret forkert, lukker porten ikke
med håndsenderen. Man kan dog lukke porten med vægkontakten, den
eksterne nøglekontakt eller radio-kodelåsen, hvis de aktiveres under
lukkeforløbet. Hvis man slipper dem for tidligt, vil porten reversere.

1 gang om måneden
• aktiveres porten manuelt. Hvis den ikke er afbalanceret eller klemmer,
skal man kontakte en portspecialist.
• Kontrollér, at porten åbner og lukker fuldstændigt. Tilpas endepositionerne og/eller kraften, hvis det er nødvendigt. (se montagetrin 1 og 2)
• Gentag sikkerhedsreverseringstesten. Foretag de nødvendige
tilpasninger (se montagetrin 5).
1 gang om året
• Portruller, holdere og beslag smøres. Drevet har ikke behov for
yderligere smøring. Løbeskinnerne smøres ind i fedt.
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Portdrevet er udstyret med et program til selvdiagnose. Indlæsningstasten/diagnose-lysdioden lyser nogle gange og stopper for at angive, at der er
fundet en mulig årsag. Se derfor på følgende diagnosetabel:

Blinker 1 gang
Sikkerhedssensorens kabel
er åben (beskadiget eller
forbindelsen er afbrudt)
Eller

Blinker 2 gange
Kortslutning i sikkerhedssensoren eller sort og hvidt
kabel er byttet.

Blinker 3 gange
Kortslutning i
vægkontakten eller kablet

Symptom: En eller begge sensorens lysdioder lyser ikke konstant.
• kablet undersøges for kortslutning (kabelholder gennem kabel), korriger kablets polaritet (sort/hvidt kabel
ombyttes), defekt eller knækket kabel, udskiftes eller tilsluttes igen alt efter årsag.
• fjern alle kabler fra motorens bagside
• fjern alle sensorer fra holderne og afkort kablet til 30-60 mm bag hver sensor.
• Udgangssensoren forbindes med motoren igen via det afkortede kabel. Når udgangssensorens lysdiode
lyser konstant, tilsluttes den til modtagesensoren.
• juster sensorerne, når lysdioderne lyser, byttes kablet til sensorerne. Når lysdioderne ikke lyser, udskiftes
sensoren.

Symptom: Lysdioden i vægkontakten lyser ikke
• undersøg vægkontakten eller kablet for kortslutning, udskiftes hvis nødvendigt.
• Fjern kablerne på vægkontakten. Hold kablerne mod hinanden. Hvis drevet så begynder at køre,
udskiftes vægkontakten.
• Hvis drevet ikke begynder at køre, afbrydes strømmen til vægkontaktens kabel fra motoren. Det røde og
hvide kabel kortsluttes midlertidigt ved hjælp af en jumper. Hvis drevet så begynder at køre, udskiftes
kablet til vægkontakten.

Blinker 4 gange
Sensoren er justeret forkert
(svagt lysende eller
blinkende lysdiode)

Blinker 5 gange
Muligt udfald af
omdrejningssensoren

Blinker 9 gange
Tovslækskontakten
udløses.

PROGRAMMERING

Symptom: Udgangs-lysdioden lyser konstant, modtage-lysdioden lyser svagt eller blinker
• juster modtagesensoren igen, rengør linsen og fastgør vinklen.
• kontrollér, om portskinnen er fastgjort til væggen og ikke bevæger sig.

Symptom: Omdrejningssensor - for kort løbestrækning 150-200 mm
• afbryd drevet fra nettet for at resette det. Forsøg igen at betjene drevet, kontrollér diagnosekoden igen.
• hvis den stadig blinker 5 gange og drevet bevæger sig 150-200 mm, kan det være at APEen (Absolute
Positioning Encoder) skal udskiftes, for detaljer om dette bedes De kontakte deres Chamberlain
forhandler.
Symptom: Porten reverserer under lukkeforløbet.
• kontrollér, om der er en hindring, der blokerer porten og fjern den.
• kontrollér, om tovslækskontakten er tilsluttet korrekt til drevet.
• udskift tovslækskontakten.
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Fra fabrikkens side er drevet indstillet således, at det kan betjenes med
håndsenderen. Porten åbner og lukker, når der trykkes på den store
knap.
Nedenstående findes anvisninger til, hvordan drevet kan betjenes med
ekstra håndsendere.

Tilføjelse eller programmering af
håndsendere
Med indlæsningstasten

1. Tryk og slip den orange indlæsningsknap på drevet. Indlæsningslysdioden lyser konstant i 30 sekunder.
2. I løbet af de 30 sekunder skal man trykke og holde den knap på
håndsenderen, som skal indlæses.
3. Slip knappen på håndsenderen, når lysdioden på drevet klikker 2
gange.

Sletning af alle fjernbetjeningskoder
For at deaktivere alle uønskede koder, er det nødvendigt først at slette
alle koder: Den orangefarvede ”LEARN”-tast på portåbneren holdes
indtrykket, indtil den belyste ”LEARN”-indikering slukker (ca. 6-9
sekunder). Herefter er alle tidligere indlæste koder slettet. Hver fjernbetjening, der ønskes benyttet, og hvert nøgleløst adgangssystem skal
indprogrammeres på ny.

Håndsenderens batteri

WARNUNG
For at forhindre alvorlige skader eller dødsfald:
• Lad ALDRIG små børn komme i nærheden af batterier.
• Hvis en batteri sluges, skal man omgående kontakte en læge.

9-da

DIAGNOSETABEL

1. Drevet fungerer hverken med vægkontakten eller med
håndsenderen.
• er der strømforsyning til drevet? Sæt en lampe til stikdåsen. Hvis den
ikke lyser, skal målerskabet eller fejlstrømsrelæet kontrolleres. (Mange
stikdåser er sikret med fejlstrømsrelæ.)
• Er alle portlåse blevet deaktiveret? Gennemgå montagevejledningen
en gang til.
• Har der samlet sig is eller sne under porten? Porten kan være frosset
fast til jorden. Fjern eventuelle hindringer.
• Portfjederne kan være defekt. Hvis det er tilfældet, skal de udskiftes.
2. Drevet fungerer med håndsenderen men ikke med radiovægkontakten.
• kontrollér lysdioden på vægkontakten, tændes den, hvis der trykkes på
en knap.
Hvis lysdioden kun lyser svagt eller slet ikke, skal batterierne udskiftes.
(Tag dækslet af og læg de rigtige batterier i.)
• Hvis lysdioden lyser tydeligt, kontrolleres om vægkontakten er blevet
indlæst.
3. Porten fungerer med vægkontakten, men ikke med
håndsenderen.
• Lyser trykknappen på vægkontakten? Hvis ja, er spærringsmåden
aktiveret. Afbryd den ved at trykke på knappen i 2 sekunder.
• Programmer drevet, så det svarer til håndsenderkoden (se vejledning
på motorkontaktlisten). Gentag processen med alle håndsendere.
Håndsenderen har kun en kort rækkevidde.
• Håndsenderens placering i bilen ændres.
• Kontrollér, om antennen på bagsiden af drevet er kørt helt ned.
• Mange installationer har kortere rækkevidde på grund af metal,
foliebelagt isolering eller metalbeklædning.
5. Porten åbner og lukker af sig selv.

10. Drevet spændes, når porten aktiveres.
• Porten kan være i uligevægt, eller fjedrene kan være defekte. Luk
porten og aktiver nødoplukningen. Porten åbnes og lukkes manuelt. En
korrekt afbalanceret port holdes i hver position kun af fjedrene. Hvis det
ikke er tilfældet, åbnes porten og portspecialist tilkaldes.
11. Drevet brummer i kort tid, men fungerer ikke.
• Portfjedrene kan være defekte (se ovenfor).
• Hvis problemet ikke opstår ved første aktivering af drevet, kan porten
stadig være låst. Lås den elektriske portlås op.
12. Drevet fungerer ikke på grund af strømudfald.
• Den elektriske portlås åbnes manuelt.
• Benyt nødoplukningen til at åbne porten. Porten kan åbnes og lukkes
manuelt. Når der igen er strøm, trækkes den manuelle nødoplukningen
endnu en gang.
• hvis der er tilsluttet et EverCharge batteri, skal drevet kunne fungere op
til 20 gange uden strøm.
13. Porten mister endepositionerne.
• Overfaldsflangen er ikke spændt nok fast. Spænd den fast (se
sammenbygning Trin 1 og 2) og indstil endepositionerne igen (se
Indstilling trin 1)
14. Drevet bevæger sig, når porten aktiveres.
• en orange bevægelse er normal ved dette produkt. Hvis den er for
udpræget, slides overfaldsflangen for hurtigt.
• kontrollér, at akslen ikke bevæger sig for meget til højre/venstre.
• kontrollér, at akslen ikke bevæger sig synligt opad eller nedad, når den
roterer.
• kontrollér, at drevet er anbragt i den rette vinkel til akslen. Hvis ikke,
ændres montagelejets position.
15. El-låsen giver lyde fra sig under drift.
• Kontakt Deres Chamberlain Liftmaster-forhandler for at få en
erstatnings-ellås.

• kontrollér, om alle håndsenderknapper er slået fra.
• Fjern ringeledningen fra klemmerne på drevet og aktiver kun
håndsenderen. Hvis problemet ikke kan løses på denne måde, er
vægkontakten defekt (udskiftes) eller kablet mellem vægkontakt og drev
har en periodisk kortslutning.
• Hukommelsen slettes, og alle håndsendere omprogrammeres.
6. Porten åbnes ikke helt.
• Kontrollér den elektriske portlås.
• Blokerer en hindring porten? Er den ude af ligevægt, eller er fjedrene
defekte?
Fjern hindringen og reparer porten.
7. Porten åbner, men lukker ikke.
• Kontrollér tovslækskontakten (se montagetrin 4).
• Hvis drevet klikker, kontrolleres sensoren.
• Hvis drevet ikke klikker, og det er en ny installation, se da indstilling trin 2.
For en bestående installation se nedenfor. Gentag sikkerhedsreverseringstesten efter at indstillingen blev foretaget.
8. Porten reverserer uden synlig grund og drevets lysdioder blinker
ikke.
• Kontrollér tovslækskontakten (se montagetrin 4).
• Blokerer en hindring porten? Aktiver nødoplukningen og bevæg porten
manuelt. Hvis den ikke er i ligevægt eller klemmer, skal man kontakte
en portspecialist.
• Fjern is eller sne fra jorden, hvor porten lukker.
• Kontrollér montagetrin 2. Gentag sikkerhedsreverseringstesten efter
indstillingen.
9. Porten reverserer uden synlig grund og drevets lysdioder blinker
i 5 sekunder efter reversering.
• Kontrollér sensoren. Fjern alle hindringer eller juster modtagesensoren
igen.

RESERVEDELE 38
Installationsdele
POS.NR.
1
2
3

DEL NR.
41A6102-1
94335E
41A6388

4

41A4582

5
6
7

41A6104-1
41C0902
041A6298-3

BESKRIVELSE
El-lås
3-kanal mini-sender
Overfaldsflange med
stillingsskruer
Nødoplukningstov og håndtag montage
Tovslækskontakt
Montageleje
Hardwarepose
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AFHJÆLPNING AF FEJL

(1) Model 94330E
(2) Model 94333E
(3) Model 94335E
(4) Model 94334E
(5) Model 975EML
(6) Model 128LM
(7) Model 9747E
(8) Model 78LM
(9) Model 760E
(10) Model 770E
(11) Model 100041

DELE

40

1-kanal fjernbetjening
3-kanal fjernbetjening
3-kanal mini-fjernbetjening
4-kanal mini-fjernbetjening
Laser Garage Parking Assist
2-kanal fjernstyring
Trådløs kodelås
Multifunktions-vægkontrolpanel
Nøgleafbryder
Protector System™
Nøgleafbryder med 2 kommandoer
(grovpuds - 100034)

GARANTI FOR GARAGEPORTÅBNER
Chamberlain GmbH garanterer over for den første kunde, som har købt dette produkt (LM3800A) i detailhandelen (”detailkunde”), at produktet fra købsdatoen og i 24 måneder (2 år) er fri for materiale- resp.
fremstillingsfejl. Ved modtagelsen af produktet er den første detailkunde forpligtet til at kontrollere produktet for synlige skader og fejl.
Betingelser: Denne garanti er det eneste retsmiddel, som køberen i henhold til loven kan påberåbe sig ved skader, som har direkte forbindelse med eller skyldes en defekt del eller et defekt produkt. Denne garanti er
udelukkende begrænset til reparation eller erstatning af de dele i produktet, som viser sig at være defekte.
Denne garanti omfatter ikke skader, som skyldes forkert brug (dvs. inklusive enhver benyttelse, som ikke er i nøje overensstemmelse med Chamberlains vejledninger eller anvisninger med hensyn til installation, drift og
pleje, samt undladelse af at udføre påkrævede vedligeholdelses- og justeringsarbejder rettidigt eller at foretage tilpasninger eller ændringer på dette produkt). Garantien omfatter heller ikke arbejdsudgifter til afmontering
eller genmontering af en repareret eller udskiftet del eller udsksiftningsbatterier til denne del.
Såfremt det konstateres, at et produkt under denne garanti udviser materiale- eller fremstillingsfejl, repareres eller udskiftes produktet efter Chamberlains skøn uden omkostning for ejeren til reparationen eller
reservedelene. Defekte dele repareres eller udsksiftes med nye eller med på fabrikken ombyggede dele efter Chamberlains skøn.
Hvis produktet i løbet af garantiperioden skulle vise sig at være defekt, så bedes du henvende dig til det firma, hvor du oprindelig har købt produktet.
Garantien forringer ikke de rettigheder, som køber har i henhold til gældende relevante nationale lovbestemmelser og regler, eller de rettigheder, som køber har over for detailhandleren i henhold til den indgåede salgs/købsaftale. I mangel af relevante nationale eller EU-lovbestemmelser udgør denne garanti det eneste retsmiddel, som køber kan påberåbe sig, og hverken Charmberlain eller filialer eller firmaets forhandlere kan gøres
ansvarlige for indirekte skader eller følgeskader af nogen art med henvisning i en udtrykkelig eller underforstået garanti angående dette produkt.
Hverken repræsentanter eller andre personer er på vegne af Chamberlain berettiget til at påtage sig noget yderligere ansvar i forbindelse med salget af dette produkt.
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