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Oversættelse af den tyske originale 
betjeningsvejledning

Generelle sikkerhedshenvisninger

• Garageportmotoren må udelukkende 
anvendes i overensstemmelse med 
betingelserne, der er angivet i denne 
vejledning. Enhver anden anvendelse 
anses som ukorrekt, og må således anses 
som farlig. Producenten hæfter ikke for 
skader, der er opstået som følge af 
ukorrekt, forkert eller uforholdsmæssig 
anvendelse.

• Der er risiko for tilskadekomst eller 
materielle skader, hvis informationerne i 
denne vejledning ikke overholdes. 
Vejledningen skal overdrages til alle 
fremtidige brugere og ejere af 
garageportåbneren.

• Garageportmotoren må kun anvendes, 
såfremt reparations- eller indstillingsarbejde 
ikke er påkrævet. Inden rengørings- eller 
vedligeholdelsesarbejde skal motoren 
afbrydes fra strømforsyningen.

• Garageportmotoren må kun anvendes, når 
der er fuldt overblik over hele 
bevægelsesområdet. Vær under 
betjeningen opmærksom på andre 
personer, der evt. opholder sig inden for 
produktets bevægelsesområde eller kan 
bevæge sig ind i dette. Kør eller gå ikke ind 
under porten, mens den er i bevægelse. 

• Garageportmotoren må ikke anvendes til 
løft af genstande og/eller personer.

• Sørg for, at børn ikke opholder sig i 
nærheden af porten.

• Børn over 8 år samt personer med 
begrænsede fysiske, sensoriske eller 
mentale egenskaber må kun betjene 
garageportmotoren, hvis de er under opsyn 
eller har modtaget instruktion i betjeningen 
af anordningen og er bevidst om de dermed 
forbundne farer.

• Fjernbetjeninger og/eller andre styringer 
skal opbevares utilgængeligt for børn, så en 
utilsigtet betjening af garageportmotoren 
undgås.

• Rengøringsarbejde på garageportmotoren 
eller porten eller vedligeholdelsesarbejde 
må kun udføres af børn under opsigt.

• Læs og overhold sikkerhedshenvisningerne 
i kapitel 4 og 5.
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Kære kunde. Tillykke med anskaffelsen af dette 
produkt. Garageportmotoren er fremstillet i 
overensstemmelse med den nyeste tekniske udvikling 
og indeholder kun de mest pålidelige og moderne 
elektriske/elektroniske komponenter. Læs denne 
vejledning igennem, inden udstyret monteres og tages 
i brug. 

Se A2 på side 110.

DA   Dansk

Indholdsfortegnelse

1 Generelle henvisninger

2 Inkluderet i leverancen
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Der anvendes følgende advarselshenvisninger og 
symboler i denne vejledning:

FORSIGTIG Advarer om risiko for 
tilskadekomst og materielle skader. 
Overholdes henvisningerne, der er markeret 

med dette symbol, ikke, er der risiko for alvorlig 
tilskadekomst og materielle skader.

HENVISNING: Særlige tekniske henvisninger, 
som man skal være opmærksom på. 

Garageportmotoren må kun anvendes, hvis:

• de medfølgende advarselshenvisninger (mærkat, se 
A3 side 111) er anbragt permanent på et 
iøjnefaldende sted, der også er synligt under 
betjeningen

• porten opfylder standarderne EN 12605, EN 12604 
og DIN EN 13241-1 

• garageportmotoren er monteret i overensstemmelse 
med EN 12453, EN 12445 og EN 12635

• evt. yderligere monteret sikkerhedsudstyr fungerer 
korrekt

• der findes en nødoplåsningsanordning, der kan 
betjenes indefra, hvis garagen ikke har nogen anden 
udgang

• en gennemgangsdør i porten er udstyret med en 
sikkerhedsanordning, der forhindrer betjening af 
porten, når døren er åben 

• nødoplåsningsanordningen ikke kan gribe fat i dele 
på bilen (f.eks. tagbagagebærer).

Hvis nødoplåsningsanordningen aktiveres, kan 
porten bevæge sig ukontrolleret eller falde i 
(fjederbrud, vind).

Opbevar betjeningsvejledningen.

Vigtigt: Porten må ikke gå trægt, skal fungere 
korrekt i henhold til producentens angivelser og 

være afbalanceret. Den skal kunne åbnes og lukkes let 
med hånden, uden modstand og ryk.
Monteringsarbejdet skal udføres af fagfolk med den 
nødvendige uddannelse.
Elektroinstallationsarbejdet skal udføres af 
autoriserede fagfolk.

Egnetheden og bæreevnen på bygningens 
støttekonstruktion, i hvilken garageportmotoren skal 
indbygges, skal kontrolleres og dokumenteres af en 
sagkyndig person.

Garageportmotoren skal fastgøres på sikker 
vis i alle angivne fastgørelsespunkter. 
Fastgøreselsmaterialer skal vælges i 

overensstemmelse med støttekonstruktionens 
beskaffenhed og skal til enhver tid mindst kunne 
modstå en trækkraft på 900 N. 
Hvis disse krav ikke opfyldes, kan garageportmotoren 
falde ned eller porten bevæge sig ukontrolleret. Derved 
opstår der fare for tilskadekomst og materielle skader. 
Undgå at beskadige bygningens statik eller elektriske, 
vandførende eller andre ledninger, når 
fastgørelseshullerne bores. 
Under monteringen af garageportmotoren i bygningens 
loft skal denne være sikret mod at falde ned, indtil den 
er fastgjort fuldstændigt og sikkert.
Overhold de gældende 
arbejdssikkerhedsbestemmelser og hold børn væk 
under montagen.

Denne garageportmotor er beregnet til fjederbelastede 
vippe- og ledporte i private enfamiliehuse. 
De angivne maks.mål i kapitel 18 skal overholdes. 
Inden monteringen af garageportmotoren skal en 
eventuel mekanisk låseanordning på porten 
afmonteres eller tages ud af brug.
Anvendelse i omgivelser med eksplosionsfare er ikke 
tilladt.
Enhver anden brug anses som ikke korrekt brug.
Alle
• til- og ombygninger
• anvendelse af uoriginale reservedele 
• reparationer, der udføres af personer eller firmaer, 

der ikke er autoriseret af producenten 
kan medføre bortfald af garantien, hvis disse ikke 
udtrykkeligt og skriftligt er godkendt af producenten.

Der hæftes ikke for skader, der skyldes følgende 
årsager:
• Tekniske fejl ved porten, der skal bevæges, og 

strukturelle deformationer, der opstår under 
anvendelsen.

• Ukorrekt vedligeholdelse af porten.
• Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen.

3 Advarselshenvisninger, symboler

4 Sikkerhedshenvisninger under brug

5 Sikkerhedshenvisninger under 
montering

6 Korrekt brug
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Garageportmotoren er udstyret med følgende 
sikkerhedsudstyr. Dette må hverken fjernes og 

der må ikke foretages ændringer af funktionen. 
• Automatisk kraftafbrydelse (afbrydelseskraft) i 

funktionerne „NED“ og „OP“
• Tilslutningsmulighed for yderligere sikkerhedsudstyr.
• Klemsikring
• Nødoplåsningsanordning (se M7, side 115)

• Se A1 og A4 på side 110 og 111.
• Monter isoleret jordkontakt (10 til 50 cm afstand til 

motorhuset).

• Vedr. montering af garageportmotoren, se M1 til M8, 
begyndende på side 111 (lignende illustrationer).

• Vedr. montering af eventuelt ekstraudstyr, se kapitel 
16.

Efter afsluttet montering
• Kontroller, at porten er tilsluttet garageportmotoren 

(M8 på side 116).
• Tilslut strømmen; der afvikles en selvtest, LED (1 

grøn) blinker.
• Indlær garageportmotoren (se kapitel 11)
• Indlær håndsenderen (se kapitel 12)
• Foretag en sikkerhedskontrol (se kapitel 14)

BEMÆRK: Under indlæringen af 
garageportmotoren er klemsikringen ikke 
aktiveret! 

Tryk ikke på andre knapper under indlæringen.
A) Forberedelse

• Tilslut evt. porten til garageportmotoren og tag evt. 
netstikket ud.

B) Aktivering af indlæringsfunktion
• Sæt netstikket i; der afvikles en selvtest, LED (1 

grøn) blinker. 
• Tryk på knappen CANC (5) og hold den trykket ned, 

når selvtesten er afsluttet (LED (2 rød) blinker 
langsomt).

• Tryk samtidigt på knappen TEST (6) og hold den 
trykket ned, indtil LED (1 rød) og LED (2 grøn) blinker 
hurtigt.

• Vent, indtil begge LED (1 rød) og LED (2 grøn) 
blinker langsomt; indlæringsfunktionen er aktiveret.

C) Indlæring af port-OP-position
• Tryk på knappen TEST (6) og hold den trykket ned, 

indtil porten befinder sig ca. 10 cm før slutpositionen 
OP.

• Bevæg porten i langsom bevægelse til den ønskede 
slutposition OP med knappen TEST (6).

• Tryk på knappen CANC (5); LED (1 rød) lyser 
kortvarigt som bekræftelse på, at port-OP-positionen 
er indlært. 

Hvis LED (1 rød) ikke lyser, skal du trække 
netstikket ud og gentage indlæringen 
(begyndende ved A). 

D) Indlæring af port-NED-position
• Tryk på knappen TEST (6) og hold den trykket ned, 

indtil porten befinder sig ca. 10 cm før slutpositionen 
NED.

• Bevæg porten i langsom bevægelse til den ønskede 
slutposition NED med knappen TEST (6).

• Tryk på knappen CANC (5); LED (1 rød) lyser 
kortvarigt som bekræftelse på, at port-NED-
positionen er indlært. 

Hvis LED (1 rød) ikke lyser, skal du trække 
netstikket ud og gentage indlæringen 
(begyndende ved A). 

E) Indlæring af kraft
• Tryk kortvarigt på knappen TEST (6); porten 

bevæges hhv. 1 gang i slutpositionen OP og NED. 
Under dette forløb registreres den nødvendige kraft 
til bevægelse af porten i styringen. Efterfølgende 
blinker LED (1 rød); indlæringen af 
garageportmotoren er afsluttet. Værdierne 
bibeholdes også efter et strømsvigt.

7 Sikkerhedsudstyr

8 Forberedelse af montering

9 Montering

10 Ibrugtagning

11  Indlæring af garageportmotor

POWER PROG CANC TEST

5 6

1 2
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Indlæring af håndsender
Overhold en minimumsafstand på 1 meter 
mellem styring og håndsender.

• Tryk på knappen PROG (4), LED (7) lyser rødt i ca. 
30 sekunder (klar til indlæring).

• Tryk på den ønskede knap på håndsenderen; LED  
(7) blinker og knappen på håndsenderen er indlært.

Hvis der indlæres mere end 8 håndsendere, 
slettes den til enhver tid ældste håndsender fra 

hukommelsen.

Sletning af (alle) håndsendere
• Tryk på knappen PROG (4) og hold den trykket ned 

(ca. 10 sekunder), indtil LED (7) lyser og 
efterfølgende slukker igen; alle indlærte 
håndsendere er slettet.

FORSIGTIG: Hvis indstillingen af lukkekraften 
ændres, er der risiko for tilskadekomst, hvis 
porten kører mod en forhindring.

Derfor må lukkekraften kun forøges af en sagkyndig
person. Efter justeringen skal det ved hjælp af et egnet 
måleapparat kontrolleres og dokumenteres, at de 
normative værdier overholdes.
Indstillingen af kraftafbrydelsen kan tilpasses porten i 8 
trin. Efter hver manuel ændring af kraftindstillingen skal 
funktionen på klemsikringen/kraftafbrydelsen 
kontrolleres. En manuel ændring af kraftindstillingen 
må kun udføres af en sagkyndig med en måleprøvning 
iht. EN 12445. En ændring af kraftindstillingen skal 
dokumenteres i prøvningsprotokollen.
Fabriksindstilling for afbrydelseskraft, trin 5.

Den indstillede afbrydelseskraft 
angives med LED 1 til 4 på 
knappen POWER som følger:

Indstilling af afbrydelseskraft
• Hold knappen POWER trykket ned >3 sek.; den 

indstillede afbrydelseskraft vises. Ethvert yderligere 
tryk på knappen Power øger afbrydelseskraften med 
et trin. Tryk på knappen CANC for at gemme 
indstillingen.

Inden der foretages en sikkerhedskontrol, skal 
garageportmotoren være komplet monteret og 

indlært.

Klemsikringen er en funktion, der sikrer, at portens 
bevægelse stopper og porten efterfølgende kører 
tilbage, hvis den støder på en forhindring (reversering). 

Funktionskontrol 
• Kør porten helt op.
• Placer en forhindring med en højde på mindst 50 cm 

på gulvet under porten.
• Tryk på Port ned. Når porten rammer forhindringen, 

skal porten stoppe og efterfølgende køre et stykke 
tilbage i bevægelsesretningen OP.

Nødoplåsningsanordningen sikrer, at porten kan åbnes 
manuelt inde fra garagen og udefra, hvis der opstår en 
fejl ved garageportmotoren (f.eks. strømsvigt).

Funktionskontrol (indefra)
• Stil dig ind i garagen og luk porten helt med 

garageportmotoren.

12  Indlæring/sletning af håndsender

13  Tilpasning af afbrydelseskraft

POWER PROG CANC TEST

4
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8

14  Sikkerhedskontrol

14.1 Klemsikring

14.2 Nødoplåsningsanordning

POWER

3

4

1

2
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• Aktiver nødoplåsningsanordningen ved at trække i 
snoren F1 over drejehåndtaget (F3) (se M7, side 
115). Porten skal kunne åbnes manuelt uden 
problemer.

Funktionskontrol (udefra) 
• Stil dig uden for garagen og luk porten helt med 

garageportmotoren.
• Aktiver nødoplåsningsanordningen ved at dreje 

porthåndtaget (F3) (se M7, side 115); porten skal 
kunne åbnes manuelt uden problemer.

Kontroller, om udstyret (f.eks. fotocelle) fungerer 
korrekt i overensstemmelse med producentens 
angivelser. 

FORSIGTIG: Denne betjeningsvejledning 
være læst og forstået fuldstændigt inden 
betjeningen.

Sørg for, at der ikke befinder sig nogen eller noget 
inden for portens vippeområde, når den åbnes og 
lukkes. Børn må ikke befinde sig i nærheden. 
Portens bevægelser kan hhv. startes eller stoppes med 
den medfølgende håndsender eller eventuelt tilsluttede 
fjernbetjeninger (f.eks. nøglekontakt). 
Funktionsprincip: Impulsrækkefølge start - stop - start...

Anvend ikke garageportmotoren, hvis der 
ikke er tilsluttet nogen port. Derved vil der 

blive indlært forkerte kraftværdier i styringen. Der 
kan opstå funktionsfejl. 

Tilslut fotocellen som vist på billedet (fjern lusen 
mellem terminal 4+5)

   

Der kan tilsluttes et eksternt impulssignal (f.eks. 
nøglekontakt) til terminalerne 1 og 2 (se figur i 
kapitel 23). 

   

Der kan tilsluttes en ekstern antenne til terminalerne 6 
og 5 (afskærmning). Træk den fabriksmonterede 
ringantenne af.

   

Hver måned
• Kraftafbrydelse (klemsikringsfunktion)
• Nødoplåsningsanordning
• Yderligere sikkerhedsudstyr (såfremt monteret)

Halvårligt
• Fastgørelse af garageportmotor til loft og væg. 

14.3 Yderligere sikkerhedsudstyr

15  Betjening

16  Ekstraudstyr

16.1 Fotocelle

16.2 Ekstern impulsindgang

16.3 Antenne

17  Vedligeholdelse

17.1 Vedligeholdelsesintervaller

1 2 4 53

1 2 4 536
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• Skru skruen ud, og åbn håndsenderens kabinet.
• Udskift batteriet, og luk kabinettet igen.

Brug kun batterier, der 
ikke kan lække syre. Sørg 
for korrekt polarisering, 
når batterierne sættes i. 
Bortskaf brugte batterier 
korrekt af hensyn til 
miljøet.     

 

   

Afmonteringen af garageportmotoren skal 
foretages af sagkyndige personer. 
Overhold de lokale bestemmelser vedrørende 
bortskaffelse.

   

   

Se side 17

17.2 Udskiftning af batteri i håndsender

18  Tekniske data

GAMMA 60 80

Generelt
Vægt ca. kg 14 15
Maksimal træk-/trykkraft N 500 800
Maks. bevægelsesafstand mm ca. 2500
Maks. portareal m² (let stålport) 10 13,2
Drivmedie (gear med 
selvhæmmende effekt)

Kæde

Min. indbygningshøjde mm 35
Længde mm 3260
Bredde mm 185
Højde mm 130
Lydtrykniveau, i en afstand af 2 m </= 70 dB(A)

Omgivelsesbetingelser under brug
Omgivelsestemperatur (grader 
Celsius)

-20° til +40°

Anvendelsessted Kun tørre rum
Nom. bevægelsestid 4 minutter
Indkoblingstid 30 %
Maks. portareal m² (let stålport) 10 13,2
Nom. driftscyklus 15000
Cyklusser pr. time 15 20

El-tilslutning
Nettilslutning 230 V~, 50/60 Hz
Længde på tilslutningskabel, ca.  0,6 m
Motoreffekt kW 0,11 0,2
Nom. belastning N 170 270
Kapslingsklasse Kun tørre rum
Integreret belysning 24V/10W E14
Efterbelysningstid 3 minutter
Strømforbrug, stand by  ca. 8 W
Batteri, håndsender L828/12V/27A

Fjernstyring
Frekvens 433,92 MHz
Håndsendere med 
indlæringsfunktion

8

Maksimal rækkevidde (frit felt)* 40 m
Antenne 17 cm
* På grund af ydre signalpåvirkninger kan håndsenderens 
rækkevidde under særlige omstændigheder reduceres 
betydeligt.

19  Afmontering, bortskaffelse

20  Tilbehør/reservedele

Betjeningskomfort
Håndsender B 260.254-N
Indvendig kontakt BY 3311
Nøglekontakt, på væg B 161.15
Nøglekontakt, planforsænket B 161.16
Fjernbetjent lås B 260.46

Sikkerhed
Sikkerhedsfotocelle B 210.090

Andet
Beslag til ledport BY 4720
Drejelås til nødoplåsningsanordning B 146.02

21  Inkorporeringserklæring
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22  Fejlfinding/udbedring

Beskrivelse Mulig årsag Udbedring

LED PROG + CANC
blinker langsomt

- Fotocelle aktiveret eller defekt
- Kraftafbrydelse
- Fejl ved motor
- Fejl ved hallsensor
- Over- eller underspænding

Fejltilstanden nulstilles automatisk, så snart 
årsagen til fejlen er udbedret og en ny 
startimpuls er modtaget

LED PROG + CANC
blinker hurtigt

- Processorfejl
- Fejl ved perifert udstyr

Slå netspændingen fra og til igen (vent ca. 10 
sek.)

Beskrivelse Udbedring af fejl
Ingen belysning. Pære defekt/udskiftes
Porten bevæger sig ikke, når der trykkes 
på håndsenderen. 

- Kontroller, og udskift om nødvendigt batteriet i håndsenderen. 
- Indlær håndsenderen

Håndsenderens rækkevidde 
utilstrækkelig.

- Kontroller antennens tilslutning 
- Kontroller, om batteriet i håndsenderen er afladet og udskift det om nødvendigt.

Porten bevæger sig ikke. - Kontroller netkablet og netsikringen.
- Foreligger der trådbrud (kapitel 16.1)?
- Kontroller, om det tilsluttede sikkerhedsudstyr fungerer korrekt (f.eks. fotocelle).

Porten stopper under bevægelsen. Porten går trægt; kontroller portens mekaniske dele og udskift dem om nødvendigt 
(kun fagfolk!)

Porten reverserer under bevægelsen. - Kontroller, om bevægelsen blokeres og fjern om nødvendigt forhindringen.
- Kontroller, om port-NED-positionen er korrekt indstillet, indlær den om nødvendigt på 
ny.

Motoren kører, men porten bevæger sig 
ikke.

Køreslæden (L) skal være i indgreb og låst sammen med medbringeren (H) (se 
kapitel M2 side 112).

23  Terminaler

- Antenne 6 + 5 (afskærmning)

- Impuls 1 + 2

- Fotocelle 
3 = + 
4 = kontakt
5 = -
Lus mellem 4 og 5, hvis fotocelle ikke monteret

- Jord/stel 7 

M
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1 2 4 536
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