
Anleitungen – Garagentoröffner Modell LiftMaster 1000, 800, 600

Instructions – Modèle LiftMaster 1000, 800, 600 de ouvre-porte de garage

Instructions – Garage Door Operator Model LiftMaster 1000, 800, 600

Instruktioner – Model LiftMaster 1000, 800, 600 Garageportsåbner

Instrucciones – Abridor de la puerta de garage, Modelo LiftMaster 1000, 800, 600

O‰ËÁ›Â˜ – MË¯·ÓÈÛÌfi˜ AÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ °Î·Ú·˙fiÔÚÙ·˜,

MÔÓÙ¤ÏÔ LiftMaster 1000, 800, 600

Istruzioni – Apriporta per garage Modello LiftMaster 1000, 800, 600

Instruksjonene – Garasjeportåpner, Modell LiftMaster 1000, 800, 600

Instrukties – Model LiftMaster 1000, 800, 600 Garagedeuropener

Instruções – Operador automático de porta, Modelo LiftMaster 1000, 800, 600

Instruktioner – Garagedörröppnare Modell LiftMaster 1000, 800, 600

Ohjeet – Autotallin oven avaaja, Malli LiftMaster 1000, 800, 600

F

D

GB

DK

GR

I

N

NL

P

S

SF

E

TÜV Rheinland
geprüfte
Sicherheit

INT Int. Service (+49) 6838/907 172

für Service 06838/907 172

for service (+44) 0845 602 4285

D

GB

F

NL

pour service 03 87 95 39 28

voor service 020 684 7978

114A2445C



INDHOLD
SIKKERHEDSBESTEMMELSER: Side 1
PORTTYPER: Side 1 – illustration 
NØDVENDIGT VÆRKTØJ: illustration
MEDFØLGENDE BESLAG:
Side 1 – illustration
FØR DU BEGYNDER: Side 2
FÆRDIG INSTALLATION:
Side 2 – Illustration 

SAMLING:  Side 2 – illustration       – 
INSTALLATION: 
Side 2-3 – illustration         –  
JUSTERING:
Side 4 – illustration          – 
INSTALLÉR PROTECTOR-SYSTEMET
(ekstraudstyr):  Side 5 – illustration 
PROGRAMMERING AF KODE:
Side 5 – illustration  

BETJENING AF ÅBNEREN:  Side 5
PLEJE AF ÅBNEREN:  Side 5
VEDLIGEHOLDELSE AF ABNEREN:  Side 5
PROBLEMER: Side 6
SPECIELLE FUNKTIONER:
Side 7 – illustration 

EKSTRAUDSTYR:  Side 7 – illustration 
RESERVEDELE:  illustration          – 
SPECIFIKATIONER:  Side 7 

1

5

4 22

8

7

16

17 20

21
23

24

25 26

2

3

1-
D

K

A. Vippeport med vandret køreskinne 
B. Vippeport med lodret og vandret køreskinne:

Speciel portarm kræves (F, The Chamberlain Arm™). Henvend
dig til forhandleren.

C. Sektionsport med buet køreskinne: 
Se B – armen forbindes.

D. Dobbeltfløjet port: Speciel portarm kræves. Henvend dig til
forhandleren. 

E. Foldeport: Speciel portarm kræves (F, The Chamberlain Arm™) .
Henvend dig til forhandleren.
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PORTTYPER 1 MEDFØLGENDE BESLAG 3

(1) Skruer med
underlagsskive (4)

(2) Sekskantskruer (2)
(3) Gaffelbolte (1)
(4) Bræddebolte (2)
(5) Trœskruer (4)
(6) Skruer (2) Model 800, 1000
(7) Gaffelbolte (2)
(8) Snor
(9) Håndtag

(10) Isolerede hæfteklammer

(11) Ankre (2)
(12) Store murankre (4)
(13) Låseskiver (4)
(14) Møtrikker (4)
(15) Sikringsringe (3)
(16) Sekskantskruer 

med flange (2)
(17) Sekskantmøtrikker (2)
(18) Metrisk selvskærende 

skruer  (2)
(19) Skruer med 

underlagsskive  (3)

ADVARSEL – MED HENBLIK PÅ
PERSONERS SIKKERHED ER DET MEGET
VIGTIGT, AT VEJLEDNINGEN FØLGES!

Hold øje med porten, når den bevæger sig. Hold
personer borte, indtil den er helt åben eller lukket. Lad
ikke børn lege med portbetjeningen. Fjernbetjeningen
skal holdes uden for børns rækkevidde. 

Brug advarsler, hvis porten betjenes manuelt, fordi en
åben port kan falde hurtigt i, hvis den kommer ud af
balance, eller hvis fjedre er slappe eller defekte.
Beskadigelse på ting eller legemsbeskadigelse kan
forekomme i sådanne tilfælde.

Afbryd strømmen til garageportsåbneren, inden du
foretager reparationer eller fjerner dæksler.

Dette produkt er forsynet med en speciel ledning. Hvis den
beskadiges, skal den udskiftes med en ledning af samme
type, som du kan købe hos din lokale Chamberlain
forhandler, og den skal monteres af en specialist.

VIGTIGE SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR INSTALLATION OG BRUG
Disse sikkerhedssymboler betyder Forsigtig! - Instruktioner der vedrører personlig sikkerhed og beskyttelse af ejendom.
Læs disse instruktioner omhyggeligt. Denne garageportsåbner er konstrueret og afprøvet, så den giver rimelig sikker
betjening, såfremt den er installeret og betjenes i vedligeholdes og testes i nøje overensstemmelse med instruktionerne i
denne håndbog.

ADVARSEL – FORKERT INSTALLATION
KAN RESULTERE I ALVORLIGE LÆSIONER.
INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN SKAL
FØLGES.

Porten må ikke nå ud over offentlige fortove og gader,
når den åbnes og lukkes.

Må kun installeres på en korrekt afbalanceret
garageport i god driftsstand. Porte, der sidder fast eller
binder, skal repareres. Garageporte og komponenter,
monteret på dem, er under ekstrem spænding. De må ikke
repareres eller justeres. Lad en fagmand udføre dette.

Dette udstyr bør ikke monteres på et fugtigt eller
vådt sted.

Kraften, der måles på portens lukkende kant, må
maksimalt være 150N (15kg). Hvis lukkekraften
indstilles på mere end 150N, skal Protector-systemet
installeres. 

Efter installation og justering skal man sikre, at
garageporten vender tilbage til kontakt med en 50mm høj
genstand, placeret på gulvet. Gentages hver måned, og
der justeres om nødvendigt. 
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FØR DU BEGYNDER:
1. Se på væggen eller loftet over garageporten. Vœgbeslaget skal vœre

sikkert fastgjort til bygningens bœrebjœlker.

2. Er loftet i garagen pudset? Såfremt dette er tilfældet, har du måske brug
for en støttekonsol og yderligere monteringsbeslag (medfølger ikke).

3. Afhængig af portens konstruktion, kan du få brug for en speciel portarm.
Henvend dig til forhandleren.

4. Findes der en adgangsdør udover garageporten? Såfremt det ikke er
tilfældet, skal model 1702E frikobling for lås (ekstraudstyr) installeres.
Dette tilbehør muliggør manuel betjening af garageporten udefra i
tilfælde af strømsvigt.

FÆRDIG INSTALLATION
Mens du fortsætter med at samle, installere og justere i.h.t. til
anvisningerne i denne montagevejledning, kan det være hjælpsomt at
sammenligne med denne illustration af en færdig installation. 
(Installation af C-skinne vist.)

4

SAMLINGSAFSNIT  -

FASTGØR SKINNEN TIL ÅBNEREN
BEMÆRK: Slædens placering er vigtig for programmering af
stoppunkter (trin 17). Slædens placering må ikke ændres!
Hvis du har remdrev, fjernes c-clip (5), der holder kædehjulet (6) på
plads. Udskift kædehjulet med en remskive (7). Derefter sættes ny
c-clip i. Fortsæt som følger for kæde eller rem.
Anbring emballagen under åbneren, for at beskytte åbnerens dæksel og
anbring en støtte under bælterullebeslagets ende. Det kan være
hjælpsomt at anbringe en støtte under skinnens portende.

A. C-skinne: Fjern de fire skruer med spœndskive (1) fra åbnerens
overkant.

Anbring de to skinnebeslag (2) vandret over åbnerens overkant, med
skruehullerne lige over åbnerens huller. Spœnd skruerne løst gennem
beslagene ind i åbneren.

Skub skinnen under beslagene, så langt frem som muligt, til det runde
stop (3) ovenpå skinnen hviler mod det nœrmeste beslag. Spœnd de
fire skruer godt fast. FORSIGTIG! Brug kun disse skruer! Brug af
nogen anden slags skruer, vil medføre alvorlig beskadigelse af
portåbneren.

B. T-skinne: Fjern to af de fire skruer med underlagsskiver (1) fra
åbnerens overkant. Anbring skinnen og polystyrenplast (4) over
åbnerens kædehjul.

Skru én af skruerne med underlagsskive delvist til. FORSIGTIG: Brug
kun disse skruer! Brug af nogen anden slags skruer, vil medføre
alvorlig beskadigelse af portåbneren.
Skær tapen af skinnen, kæden og polystyrenplasten. FJERN
POLYSTYRENPLASTEN.

FASTGØR KÆDEN OG KÆDEHJULSDÆKSLET
For remdrev: Isæt adapter (3) i kædehjulsdækslet. Fortsæt som følger.

A. C-skinne: Før kæden eller remmen rundt om åbnerens kœdehjul eller
remskiven (1). Tænderne skal gribe fat i kæden eller remmen.

B. T-skinne: Anbring kæden eller remmen over kædehjulet eller
remskiven (1). Tænderne skal gribe fat i kæden eller remmen. Skru
den anden skrue med underlagsskive i.

FORSIGTIG: Brug kun de skruer som tidligere blev fjernet fra
åbneren! Spænd begge skruer godt fast gennem skinnen ind på
åbneren som vist.

Sæt kædehjulsdækslet (2) på kædehjulet eller remskiven. Hullerne i
dækslet skal være på linie med åbningerne i monteringspladen. Fastgør
med skruer med underlagsskiver (4).

6
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INDSTIL SPÆNDINGEN
A. C-skinne: Fjern emballagen fra slœden og lad slœden blive på skinnen.

På kœdestrammerbeslaget (1) spœndes møtrikken (2) mod
fjederen (3) med en skruenøgle. Mens møtrikken bevœger sig, vil
fjederen trœkke strammerbeslaget og kadestrammerullebeslaget (4)
sammen. Spœnd, indtil afstanden mellem kœden og skinnen er 20mm.
Pas på ikke at overspœnde møtrikken. Der må ikke spændes for
meget. Hvis der spændes for meget, beskadiger det motor og
grænsemekanismer.

B. T-skinne: Med hånden trykkes den indvendige møtrik (1) med
låseskive ned på gevindakslen (2), og den strammes til med hånden
mod slæden. Sæt spidsen af en skruetrækker i en af kærvene i
møtrikringen og klem den godt mod slæden. Sæt en gaffelnøgle på
den kvadratiske ende af møtrikken og drej forsigtigt med uret, indtil
møtrikringen udløses mod slæden. På denne måde er der strammet så
meget, at åbneren fungerer optimalt.

Det er normalt, at kæden eller remmen hænger slapt, når porten er lukket.

DU ER NU FÆRDIG MED SAMLINGEN AF DIN
GARAGEPORTSÅBNER.

INSTALLATIONSAFSNIT  -
Før installation skal blokeringer udløses, og man skal fjerne snor,
kæder eller andet udstyr , der ikke er nødvendigt til automatisk
betjening.

Installation og ledningsføring skal være i overensstemmelse med
gældende bygnings- og elektricitetsbestemmelser.

Det anbefales, at åbneren installeres 2,1 meter eller mere over gulvet,
såfremt der er plads.

PLACERING AF VÆGBESLAG
Vægbeslaget skal fastspændes forsvarligt på en
bygningskonstruktion i garagen. Såfremt det er nødvendigt,
forstærkes væggen med et 40mm tykt bræt. Såfremt du ikke gør
dette, kan det medføre, at sikkerhedsreverssystemet ikke fungerer
korrekt.

Vægbeslaget fastgøres enten på væggen (1) eller på loftet (3). Følg de
instruktioner, som passer bedst til dit specielle behov.

Mens garageporten er lukket, finder og afmærker du den lodrette
midterlinie (2). Forlæng linien videre til væggen over porten.

Åben porten til det højeste vandringspunkt. Tegn en krydsende, vandret
linie på væggen, 50mm over det højeste punkt, for at sørge for frigang til
portens overkant.

INSTALLATION AF VÆGBESLAG
BEMÆRK: Køreskinnen skal føres så tæt som muligt langs med det
højeste punkt på porten.

A. Vægmontering: Centrér beslaget (2) på den lodrette
markeringslinie (1) og anbring beslagets nederste kant på den
vandrette markeringslinie (6) (hvor pilen peger mod loftet).

Afmærk ét af sættene med huller til beslaget (4 eller 5). Brug ikke
huller, som er beregnet til loftsmontering. Bor markeringshuller på
4,5mm i diameter og fastgør beslaget med trœskruer (3).

B. Loftsmontering: Forlæng den lodrette markeringslinie (1) op til loftet.
Centrér beslaget (2) på det lodrette mærke, maksimalt 150mm fra
væggen. Kontrollér, at pilen peger mod væggen.

Afmærk de huller, som kun er beregnet til loftsmontering (4).
Bor markeringshuller på 4,5mm i diameter og fastgør beslaget
med trœskruer (3). Brug de medfølgende betonankre (7) til montering i
betontag.
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(1) Kœdestrammerbeslag
(2) Kœdestrammerullebeslag
(3) Slæde
(4) Skinne
(5) Beslag
(6) Netledning
(7) Åbner
(8) Lampeskærm

(9) Manuel udløsersnor og
manuelt håndtag

(10) Buet portarm
(11) Lige portarm
(12) Portbeslag
(13) Vægbeslag
(14) Udløserstang til slæde

2-
D

K

114A2445C-DK



3-
D

K

INSTALLATION AF LYS OG SKÆRM
Installér maksimalt en 40 watt pære (230V, E27) (pœrer medfølger ikke) i
hver sokkel (1). Hæng bunden af skærmen (2) på dækslet fra venstre side
af tapperne (3) som vist. Luk skærmen ved forsigtigt at presse de øverste
hjørner sammen og stikke tapperne (4) i åbningerne i endepanelet (5).

Når pæren skal skiftes ud presses de øverste hjørner på skærmen sammen
for at løsne tapperne. Skærmen åbner sig og bliver hængende i bunden.

Lyset vil tændes og forblive tændt i 2 1/2 minut, når strømmen er tilsluttet.
Efter 2-1/2 minut slukkes det.

FASTGØR PORTBESLAG
Såfremt din port er en foldeport eller en dobbeltsporet port, får du brug for
et ombygningssæt for portarm. Følg de instruktioner, der er vedlagt
udskiftningsarmen. Vær forsigtig, når du fjerner og samler armens
ombygningssæt. Hold fingrene væk fra de bevægelige dele.

Letvægtsporte eller glasfiber, aluminium eller stål skal afstives
effektivt for at undgå beskadigelser. Det anbefales at rådføre sig
med fabrikanten af garageporten med henblik på anskaffelse af
et komplet sæt til afstivning i forbindelse med installation af en
åbner.

Installationsprocedure for sektions- og vippeporte:

Portbeslaget (1) har fastgørelseshuller på venstre og højre side. Beslaget
og pladen (2) samles og installeres, hvis din installation kræver øverste og
nederste fastgørelseshuller.

1. Centrér beslaget (med eller uden plade, efter behov) øverst på den
indvendige side af porten, som vist. Afmærk hullerne.

2. A. Trœporte

Bor 8mm dybe huller og fastgør portkonsolen med møtrik, låseskive, og
bræddebolt (3).

B. Blikporte

Fastgøres med blikskruer (4).

C. Vippeport (kan bruges)
Fastgøres med blikskruer (4).

FORBIND PORTARMEN MED SLADEN

A. Installation af vippeport:

Udløs slæden (C-skinne – Træk udløserhåndtaget nedad. T-skinne –
Træk udløserhåndtaget nedad og bagud mod åbneren).

Forbind de lige (1) og buede portarmssektioner (2), så de bliver så lange
som muligt, med bolte skiver og møtrikker (3, 4 og 5). Med porten lukket
sœttes den lige arm på gaffelbeslaget på porten med pind (6) og
låsering (7). Sœt den buede arm på slœden med den anden pind og
låsering. 

Til sidst kobles slœden på igen (C-skinne: drej metaludløserstangen, se
illustration 13, midterbillede, T-skinne:– træk udløsergrebet lige ned) og
manuelt åbner porten, til slœden kobler til.

B. Installation af sektionsport:

Luk garageporten og udløs slæden som beskrevet under A, afhængigt af
type skinne.

Skyd slœden ca. 50mm vœk fra porten. Sœt den lige arm (1) på slœden
med pind (6) og låsering (7). Sœt den buede arm (2) på portbeslaget med
den anden pind og låsesring. Sœt armsektionerne sammen, ret to par
huller ind, og spœnd sektionerne sammen med bolte, skiver og møtrikker
(3, 4 og 5). For at armen kan blive så stiv som muligt skal man vœlge
huller så langt fra hinanden som muligt. 

Til sidst kobles slæden på igen som beskrevet under A, afhængigt af type
skinne og manuelt åbner porten, til slœden kobler til.
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14FASTSPÆNDING AF SKINNE PÅ VÆGBESLAG
Anbring åbneren på garagegulvet under vægbeslaget. Benyt emballagen
til at beskytte dækslet.

Bemærk: For at sikre, at skinnen ikke rammer sektionsportens fjedre, kan
det være nødvendigt at løfte åbneren op på en midlertidig støtte.

Åbneren skal enten fastgøres til en støtte eller holdes sikkert på plads af
en anden person.

Løft skinnen, indtil skinnebeslaget og vægbeslaget samles. Forbind dem
med en gaffelbolt (1). Fastgør den, ved at sætte en sikringsring (2) i.

ÅBNERENS PLACERING
Bemærk: Et 25mm højt bræt (1) er passende til indstilling af en ideel
afstand mellem porten og skinnen (med mindre loftshøjden ikke er
tilstrækkelig).

Løft åbneren op på en trappestige. Åben garageporten. Anbring et 25mm
tykt bræt (1) fladt på portens øverste stykke, tæt ved midterlinien, som vist
nedenfor. Lad skinnen hvile på brættet.

Hvis den hœvede port går imod slœden, skal du trœkke slœdens
udløserarm nedad, for at afbryde slœden fra kæden. Slafden kan forblive
afbrudt, til du er færdig med at forbinde portarmen med slæden.

OPHÆNGNING AF ÅBNEREN
Åbneren skal være forsvarligt fastspændt til en bygningskonstruktion i
garagen.

Der vises to karakteristiske (standard) installationer. Din er måske
anderledes. Hængebeslagene (1) bør anbringes vinkelrette (Figur A), for
at give den mest solide støtte. Til montage i betonloft (Figur B) bruges de
medleverede betonankre (4).

På begge sider af åbneren måles afstanden fra åbneren til
bygningskonstruktionen (eller tag).

Skær begge hængebeslagets metalstykker til, indtil de har den korrekte
længde. Der må ikke bøjes ved hullerne i beslaget. Bor 4,5mm dybe
markeringshuller i bygningskonstruktionen (eller tag). Fastgør beslagets
ender flade ender til støtterne med trœskruer (2).

Løft åbneren og fastgør den til hængebeslaget med en bolt, låseskive og
låsemøtrik (3). Sørg for at kontrollere, at skinnen er centreret over porten.
FJERN det 25mm tykke bræt. Betjen porten manuelt. Såfremt porten
rammer skinnen, hæves vægbeslaget.

FASTGØRING AF MANUEL 
UDLØSERSNOR OG HÅNDTAG
Trœk snoren gennem det røde håndtag, så ordet  BEMÆRK kan lœses,
som vist på billedet (1). Slå en knude på snoren (2), mindst 25mm fra
enden af snoren, så den ikke skrider.

A. C-skinne: Trœk den anden ende af snoren gennem hullet i
udløserstoppet på plastslœden (3) og dernœst gennem hullet i
metaludløserstangen (4).

B. T-skinne: Før den anden ende af snoren gennem hullet i
udløserarmen (3) på den udvendige slæde.

Snorens lœngde skal tilpasses, sådan at håndtaget ikke er mere end 1,8m
over gulvet. Slå en knude på snoren. Hvis man korter snoren af, skal man
varmeforsegle den afskårne ende med en tœndstik eller lighter, så den
ikke flosser.

Sæt etiketten med ’advarsel mod indespærring/manuel åbning’ på
garageporten i nærheden af udløserhåndtaget.

TILSLUT STRØMMEN
Forsøg ikke at betjene åbneren, indtil du er blevet instrueret i
forbindelse med programmeringsproceduren for stoppunkter. DEN
VIL IKKE KØRE. (Se i justeringsafsnittet).

Tilslut åbneren til lysnettet, i en stikkontakt som er korrekt
JORDFORBUNDET (og i.h.t. til gældende bestemmelser).

Forbind kun åbneren med en stikkontakt, der er anbragt i nærheden af
åbneren.
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JUSTERINGSAFSNIT  -

PROGRAMMERING AF STOPPUNKTERNE
Vandringens stoppunkter regulerer de punkter, hvor porten vil standse, når
den bevæger sig op eller ned. Følg nedenstående fremgangsmåde, for at
indstille det ønskede øverste (opadgående) stoppunkt. Det nederste
stoppunkt indstilles automatisk i trin 4. I dette trin bruger du den fjernbetjening
som blev leveret med åbneren. Enhver anden fjernbetjening vil ikke fungere,
indtil dens kode programmeres ind i åbnerens modtageren (se i
“Programméring af åbner og fjernbetjening”).
BEMÆRK: Porten skal være 40-80cm fra gulvet efter, at skinnen er blevet
installeret og slæden er forbundet.
1. Brug de to knapper (1), (2) på betjeningspanelet til at anbringe

enheden i indstillingsmodus for stoppunkt: 
Tryk på og hold PROG tasten (2), mens du trykkes på tasten til
venstre (1), slip derefter begge taster. Det Indikatorlyset (3) vil blinke
langsomt. Operatøren er nu i læremodus for stoppunkt.

2. Tryk på den venstre knap (1), indtil porten går op til det ønskede
stoppunkt. Hvis porten går højere op end det ønskede stoppunkt,
bruger du PROG tasten (2) til at sænke den. Kontrollér, at porten er
højt nok oppe for din bil. Hæv eller sænk den om nødvendigt, brug
begge knapper.

3. Anbring et 50mm tykt stykke træ på gulvet under portens midtpunkt.
4. Tryk på fjernbetjeningens trykknap (4) eller vægbetjeningens trykknap.

Porten vil gå ned, berøre træblokken, derefter køre tilbage og standse i
stillingen for øverste stoppunkt. Det indikatorlyset vil holde op med at
blinke og slukkes. Åbneren har lært de øverste og nederste
stoppunkter. Fjern træblokken.

Hvis porten kører tilbage i trin 4, før porten berører blokken, skal du
forøge den nedadgående kraft (se i afsnittet om “Trækkraftjustering” i det
følgende), gentag trin 1-4 ovenfor.

Hvis porten standser, før den når det øverste stoppunkt, skal du
forøge den opadgående trækkraft, med små justeringer, indtil porten når
det øverste stoppunkt (se i “Trækkraftjustering”, i det følgende). Gentag
trin 4.

TRÆKKRAFTJUSTERING
Kraften, der måles på portens lukkende kant, må maksimalt være
150N (15kg). Hvis lukkekraften indstilles på mere end 150N, skal
Protector-systemet installeres.

Benyt ikke trækjusteringen til at kompensere for en garageport der
binder eller sidder fast. Overdreven trækkraft kan forstyrre
sikkerhedsreverssystemets funktion eller beskadige garageporten.
Betjeningen for trækjustering (1 og 2) findes på betjeningspanelet. Den
regulerer den trækkraft der kræves til at åbne og lukke porten.
Såfremt justeringen af trækraftindstillingen er indstillet for lavt, kan portens
vandring afbrydes af generende tilbagekørsler i nedadgående retning og
stop i opadgående retning. Vejrforholdene kan påvirke portens
bevægelse og der kan lejlighedsvis være behov for at foretage justeringer.
Maksimal trækkraftsjustering er 260°, omkring 3/4 af en hel omdrejning.
Du må ikke tvinge reguleringen længere end til dette punkt. Drej
trækkraftjusteringens regulering med en skruetrækker.
Afprøvning af nedadgående trækkraft (lukning): Grib om portens
håndtag eller portens underkant, når porten er ca. halvvejs gennem
nedadgående vandring (lukning). Porten skal køre tilbage. (Tilbagekørsel
halvvejs gennem den nedadgående vandring, garanterer ikke
tilbagekørsel ved berøring af en 50mm hindring). Såfremt porten er svær
at holde eller ikke kører tilbage, bør du reducere den nedadgående
trækkraft (lukning), ved at dreje reguleringen (2) mod urviserretning.
Foretag små justeringer, indtil porten kører normalt tilbage. Efter hver
justering, køres åbneren gennem en hel gennemkørsel.
Hvis porten ikke lukker helt (50mm eller mindre fra at være lukket),
eller hvis den kører tilbage ved nedadgående vandring (lukning):
Forøg den nedadgående trækkraft (lukning), ved at dreje reguleringen (2)
urviserretning. Foretag små justeringer, indtil porten afslutter den
nedadgående vandring (lukning). Efter hver justering, køres åbneren
gennem en hel gennemkørsel. Trækkraften må ikke forøges ud over den
minimale kraft, der kræves til at lukke porten.
Hvis porten standser, før den når det øverste stoppunkt: Forøg den
opadgående trækkraft (åbning), ved at dreje reguleringen (1) til højre.
Foretag små justeringer, indtil porten åbner helt. Efter hver justering køres
åbneren gennem en hel gennemkørsel.
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2017 AFPRØVNINGEN AF 
SIKKERHEDSREVERSSYSTEMET

Afprøvning af sikkerhedsfunktionen er vigtig. Garageporten skal køre
tilbage, så snart den berører en 50mm høj genstand, der er anbragt
på gulvet. Hvis åbneren ikke er justeret korrekt, kan en garageport,
der lukker, volde alvorlig personskade. Man skal afprøve og evt.
justere porten en gang om måneden.

Fremgangsmåde: Porten skal altid vœre helt åben, inden afprøvningen
påbegyndes. Anbring en 50mm høj genstand (1) på gulvet under
garageporten. Kør porten ned. Porten skal køre tilbage, når den rører
genstanden. Hvis den stopper på genstanden, skal man reducere trœk
nedad (lukning) ved at dreje den nedadgående trœkregulering venstre om
(jf. 18 ovenfor).

Gentag prøven.

Når porten kører tilbage fra den 50mm genstand, fjernes genstanden, og
porten åbnes og lukkes igen. Porten må ikke køre tilbage i lukket stilling.
Hvis den gør det, skal stoppene og trœkket justeres, og
sikkerhedsfunktionen skal afprøves igen.

INSTALLATION AF DEN PORTBETJENING
Anbring den vægmonterede portbetjening, hvor garageporten er
synlig, et stykke fra porten og portbeslaget i en minimal højde på 1,5m.
Anbring etiketten ’børneadvarsel’ på væggen i nærheden af
portbetjeningen.

Der er to klemskruer (1) på bagsiden af den oplyste betjeningsknap for
porten (2). Fjern ca. 6mm af isoleringen fra klokkeledningen (4). Adskil
ledningerne nok til at forbinde den røde/hvide ledning med klemskrue 1 og
den hvide ledning med klemskrue 2.

Den oplyste betjeningsknap for porten: Monteres på en indvendig
garagevæg med de medfølgende blikskruer (3). Bor huller på 4mm og brug
ankre (6) ved installation i tørmur eller beton. Et bekvemt sted er ved siden
af adgangsdøren og utilgængeligt for børn.

Multifunktionel portbetjening: Fjern det hvide dæksel ved at trykke begge
tommelfingre mod de øverste hjørner på bagsiden som vist. Monteres på en
indvendig garagevæg med pladeskruer (8) på følgende måde:
• Skru den nederste skrue i, så den stikker 3mm ud fra væggen.
• Placer bunden af portbetjeningen over skruehovedet og juster, så den

sidder rigtigt.
• Skru forsigtigt skruen i, så du undgår at ødelægge plastdåsen. Stram ikke

for meget.
• Sæt dækslet på igen ved at sætte de nederste tapper (9) på og klikke

dækslet på plads. Dækslet kan tages af igen ved forsigtigt at trykke en
papirclip eller spidsen af en lille skruetrækker i foroven.

Før klokkeledningen op ad væggen og tværs over loftet til garageports-
åbneren. Brug isolerede hæfteklammer (5) til fastgøre ledningen.

Operatørterminalskruerne (Model 600) eller forbindelsesklemmerne (7)
(Model 800 og 1000) sidder på betjeningspanelet. Forbind klokke-ledningen
med  skruerne eller forbindelsesklemmerne på følgende måde: hvid/rød
med 1 og hvid med 2. Model 800 og 1000: Sørg for at adskille ledningen og
stik kun en afisoleret ende i hvert forbindelsesklemmehul. Ledningen sættes
i og tages ud ved at trykke ned på palen forneden.

BETJENING AF DEN  PORTBETJENINGEN

Den oplyste betjeningsknap for porten: Tryk, for at åbne eller lukke
porten. Tryk igen for at stoppe porten under åbning.

Multifunktionel portbetjening: Tryk på den hvide firkant for at åbne eller
lukke porten. Tryk igen for at stoppe porten, mens den er i bevægelse.

Lys: Tryk på knappen Lys for at tænde eller slukke lyset i åbneren. Hvis
du tænder og derefter aktiverer åbneren, bliver lyset ved med at være
tændt i 2 –1/2 minut. Tryk igen for at slukke tidligere. Knappen til lys styrer
ikke åbneren, hvis porten er i bevægelse.

Lås: Hindrer betjening af porten via trådløs fjernbetjening. Porten kan dog
åbnes og lukkes via trykknappen på portbetjeningen, den udvendige
nøglelås og adgangstilbehøret uden nøgle.

Aktivering: Tryk på og hold låseknappen i 2 sekunder. Trykknappen
blinker, så længe låsefunktionen er aktiveret.

Sluk: Tryk på og hold låseknappen igen i 2 sekunder. Lyset i trykknappen
holder op med at blinke. Låsefunktionen afbrydes også, hvis PROG
knappen på betjeningspanelet aktiveres.
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Således reagerer garageportsåbneren, når den aktiveres af
fjernbetjeningssenderen eller den vægmonterede trykknap:

1. Såfremt porten er åben, vil den lukke, hvis porten er lukket, vil
den åbne.

2. Såfremt porten er ved at lukke, vil den stop.
3. Hvis porten er blevet stoppet, mens den er i bevægelse, er dens næste

bevægelse i den modsatte retning.
4. Hvis der kommer en hindring i vejen under lukning, åbner porten igen.
5. Hvis der kommer en hindring i vejen under åbning, stopper porten.
6. Protector-systemet (ekstraudstyr) benytter en usynlig stråle, som, når

den brydes af en hindring, får en port der er ved lukke, til at åbnes og
forhindrer en åben port i at lukkes. Det ANBEFALES STÆRKT til
husejere med små børn.

Åbnerlyset tændes: 1) når åbneren tilsluttes stikkontakten første gang;
2) når strømmen afbrydes, 3) nar åbneren aktiveres.

Lyset slukkes automatisk efter 2 1/2 minut. Pærens maksimale størrelse
er 40 Watt, 230V, E27.

PLEJE AF ÅBNEREN
Åbneren vil, når den er korrekt installeret, give maksimal ydelse med et
minimum af vedligeholdelse. Åbneren kræver ikke yderligere smøring.

Justering af stoppunkt og trækkraft: Disse justeringer skal kontrolleres
og indstilles korrekt, når åbneren installeres. Vejrforhold kan forårsage
mindre ændringer i portens funktion, hvilket kan kræve at justeringen
gentages, især i løbet af det første års brug.

Se i afsnittet om stoppunkts- og trækkraftjusteringer på side 4. Følg
instruktionerne omhyggeligt og gentag Sikkerhedsrevers-afprøvingen
efter hver justering.

Fjernbetjeningssender: Lithiumbatterierne kan holde i op til fem år.
Batterierne skiftes ud ved med en skruetrækker at åbne dåsen langs
siden, hvor der på bagsiden er præget ”Open”. Sæt nye batterier i med
plus nedad. Batterirummet lukkes ved at trykke dækslet på igen langs
begge sider.

Smid ikke det gamle batteri væk med husholdningsaffaldet. Bring
batterierne til et renovations- eller genbrugscenter.

Der kan altid købes ekstra fjernbetjeninger til andre biler, der også bruger
garagen. Se Tilbehør. Modtageren skal programmeres, så den reagerer
på en ny fjernbetjening.

VEDLIGEHOLDELSE AF ÅBNEREN
Vedligeholdelse én gang om måneden:

Betjen porten manuelt, for at checke, om den er i balance og,
om den binder. Kontroller installationen, kabler, fjedre for slitage
og beskadigelse. Om nødvendigt tilkaldes en

garageportsservicetekniker. Må ikke bruges, før den er repareret.

• Gentag sikkerhedsreversafprøvingen. Juster om nødvendigt.

• Kontrollér for at sikre, at porten lukkes og åbnes helt. Om nødvendigt,
justeres stoppunkterne og/eller trækkraften.

Vedligeholdelse én gang om året:

Portens ruller, lejer og hængsler smøres. Åbneren har ikke brug for
yderligere smøring. Portens køreskinner må ikke smøres med fedt.

INSTALLÉR PROTECTOR-SYSTEMET
(Se “Ekstraudstyr”)
Kraften, der måles på portens lukkende kant, må maksimalt være
150N (15kg). Hvis lukkekraften indstilles på mere end 150N, skal
Protector-systemet installeres.

Efter åbneren er blevet installeret og justeret, kan Protector-systemet
installeres som ekstraudstyr. Instruktioner leveres med dette.

Protector-systemet giver en yderligere grad af sikkerhed mod, at små
børn kommer i klemme under garageporten.

Systemet anvender en usynlig stråle som, når den brydes af en hindring,
får en port, som er i færd med at lukke, til at åbne og forhindrer en åben
port i at lukke og det anbefales stærkt til husejere med små børn.

Model 800 og 1000: Protector systemet skal installeres, før auto-luk
funktionen aktiveres.

PROGRAMMERING AF 
ÅBNER OG FJERNBETJENING
(HVIS INKLUDERET)
Aktivér kun åbneren, når porten kan ses helt, fri for hindringer
og korrekt justeret. Man må ikke gå ind i eller ud af garagen, hvis
porten er i bevægelse.

Garageportens modtager og fjernbetjeningssender er indstillet på en kode.
Såfremt du køber flere sendere med, anden kode, skal modtageren
programmeres igen, for at acceptere den nye kode.

Indstilling af modtageren så den svarer til fjernbetenjingen

1. Tryk på og hold fjernbetjeningens trykknap nede (1).
2. Tryk på og slip PROG knappen (2) på betjeningspanelet. Åbnerlysene

vil blinke én gang.
3. Slipen fjernbetjingens trykknap.

Nu kan åbneren betjenes, ved tryk på fjerbetjeningens trykknap.

Hvis du slipper trykknappen på fjernbetjeningen, før åbnerknappen
blinker, vil åbneren ikke acceptere koden lyset.

Således slettes alle programmerede koder

• Tryk og hold PROG knappen (2) på betjeningspanelet til
indikatorlyset (3) slukkes (ca. 6 sekunder). Alle de koder som åbneren
har lært bliver slettet.

• Åbneren programmeres igen, ved at gentage trin 1 – 3 for hver
fjernbetjening der er i brug.

BETJENING AF ÅBNEREN
Åbneren kan aktiveres med hver af de følgende mekanismer:
• Den vægmonterede portbetjening. Hold trykknappen nede, indtil

porten begynder at bevæge sig.
• Udendørs lås eller åbningssystem uden nøgle (såfremt dette

ekstraudstyr er installeret).
• Fjernbetjeningssender. Hold trykknappen nede, indtil porten begynder

at bevæge sig.
• (Kun Model 800 og 1000) Venstre trykknap på  betjeningspanelet,

når åbneren ikke er i lære- eller indstillingsmodus for stoppunkt
(indikatorlyset må ikke være tændt).

Åben porten manuelt:

Porten skal lukkes helt, hvis det er muligt.
A. C-skinne: Du kan åbne porten manuelt, ved at trœkke slœdens

udløserhåndtag nedad. Slœden forbindes igen, ved at dreje grebet,
den forbindes igen nœste gang åbneren kører opad eller nedad.

B. T-skinne: Porten kan åbnes manuelt ved at trække slædens
udløserhåndtag ned og tilbage (mod åbneren). Slæden forbindes igen
ved at trække udløserhåndtaget lige ned. Det vil forbindes, når porten
køres op eller ned næste gang.

Du må ikke bruge det manuelle udløserhåndtag til at åbne eller lukke
porten med.
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8. Porten kører tilbage eller lukker ikke helt:

Hvis den kører tilbage eller standser mindre end 50mm fra gulvet bør du
gennemgå afsnittet om “Trækkraftjustering” og forøge trækkraften. Om
nødvendigt gentages “Programmering af vandringens stoppunkter”.

Gentag sikkerhedsreversafprøvningen efter enhver justering af
portarmens længde, lukningstrakkekraft eller nedadgående
stoppunkt.

9. Porten åbner, men vil ikke lukke:

• Kontrollér Protector-systemet, (såfremt dette ekstraudstyr er installeret).
Såfremt lyset blinker, bør indstillingen rettes.

• Kontrollér den nedadgående trækkraft, hvis åbnerlampen ikke blinker og
det er en ny installation.

Gentag sikkerhedsreversafprøvingen efter justeringen er fuldført.

10. Åbnerlyset tændes ikke:

Udskift pæren (maksimum 40 Watt). Udskift sprungne pærer med
industripærer (40W, 230V, E27).

11. Åbnerlyset slukkes ikke:

Der kan være en defekt jordforbindelse i loftet eller ved stikkontakten på
væggen. Enheden skal vare jordforbundet.

12. Åbneren er overbelastet eller der skal benyttes maksimal
trækkraft, for at aktivere porten:

Porten kan være ude af balance eller fjedrene er ødelagt. Luk porten og
benyt snoren og håndtaget til manuel udløsning til at frakoble slæden.
Åben og luk porten manuelt. En korrekt afbalanceret port, bliver på ethvert
vandringspunkt, mens den udelukkende støttes af fjedrene. Såfremt den
ikke gør dette, tilkaldes en servicetekniker, for at rette fejlen. Forøg ikke
den trakkraft, som betjener åbneren.

13. Åbnerens motor brummer et øjeblik og vil så ikke køre:

• Garageportens fjedre er ødelagt. SE OVENFOR.

• Såfremt problemet forekommer, når åbneren betjenes første gang, er
porten måske låst. Afbryd portens lås.

• Kraftindstillingen er måske for lav. Se punkt 18.

• (kun C-skinnes kædedrev) Kæden er måske ikke korrekt strammet. Kobl
porten fra slæden og kontroller, om den sammenpressede fjeder er
20mm. Se punkt 7.

14. Åbneren kan ikke betjenes p.g.a. strømsvigt:

• C-skinne: Træk udløsersnoren (manuel) lige ned, for at afbryde slæden.
Porten kan åbnes og lukkes manuelt. Næste gang åbneren aktiveres,
forbindes sladen igen. T-skinne: Træk det manuelle udløserhåndtag ned
og tilbage (mod åbneren), for at afbryde slæden. Når strømmen tilsluttes
igen, trækkes håndtaget lige ned.

Drej håndgrebet, for at forbinde slæden igen.

• Nødudløser for lås Ekstraudstyr 1702E (hvis installeret) frakobler sladen
udefra, i tilfælde af strømsvigt.

15. (Kun Model 800 og 1000) Porten vil ikke lukke i automatisk luk
modus:

• Check, om Protector systemet funktionerer korrekt.

• Kontroller, om timeren er indstillet til mellem 60 og 180 sekunder.

16. Porten stopper ikke, men går op igen, når den når gulvet under
stopindstilling.

Åbneren har en kontakt i motoren som referencepunkt til stopjustering.
Punktet må kun passeres EN GANG i slœdevandringen, og helst
ca. 75-90 cm fra helt lukket stilling. Åbneren er fra fabrikken indstillet med
referencepunktet korrekt placeret til montering. Men hvis åbneren er
blevet bœnkafprøvet,inden skinnen blev monteret, kan referencepunktet
vœre uden for den ønskede stilling eller kan passeres to gange.

a. Man finder referencepunktet. Den grønne indikator i vœgknappen
blinker momentant, når referencepunktet passeres.

b. Hvis referencepunktet er placeret forkert eller passeres to gange, skal
man omgående afbryde strømmen ved det første blink.

c. Tag kœden af kœdehjulet, og flyt slœden, så den er 75-90 cm fra lukket
stilling. Se efter, at metaludløserstangen er låst (jf. fig. 5, forneden).

d. Sœt kœden på igen, og indstil stoppene igen. Indikatoren på
vœgknappen skulle nu blinke EN GANG i den korrekte stilling.
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HAR DU ET PROBLEM?

1. Åbneren kan hverken betjenes fra vægtrykknappen eller
fjernbetjeningen:

• Er åbneren tilsluttet stikkontakten? Tilslut lampen til stikkontakten.
Kontrollér sikringsdåsen eller afbryderen, hvis den ikke lyser. (Nogle
stikkontakter reguleres af en vægafbryder).

• Har du afbrudt alle portlåse? Gennemgå advarslerne i
installationsvejledningen på side 1.

• Er der is eller sne under porten? Porten kan være frosset til jorden. Fjern
evt. hindringer.

• Garageportens fjeder kan være sprunget. Den skal udskiftes  fagkyndigt.

• Hvis porten ikke bruges i en port-funktion, skal man kontrollere at
kortslutningsbøjlen er sat i mellem klemledningerne..

2. Åbneren kan betjenes fra fjernbetjeningen, men ikke fra
vægtrykknappen:

• Er der lys i trykknappen? Såfremt det ikke er tilfældet, fjern ledningen fra
åbnerpolerne. Kortslut pol 1 og 2, klokke ved at berøre begge poler
samtidigt med et stykke metal (skruetrækker eller mønt). Såfremt
åbneren kører, skal du kontrollere om der er en defekt
ledningsforbindelse ved trykknappen på væggen eller en kortslutning
under hæfteklammerne eller en knækket ledning.

• Er ledningsnettets forbindelser korrekte? Se trin 20.

3. Porten kan betjenes fra vægtrykknappen, men ikke fra
fjernbetjeningen:

• Prøv et nyt batteri.

• Såfremt du har to eller flere fjernbetjeningsendere og kun den ene
fungerer, bør du gennemgå fremgangsmåden for programmering af
modtageren i trin 22.

4. Fjernbetjeningen har kort rækkevidde:

• Er batteriet installeret? Prøv et nyt.

• Flyt fjernbetjeningen til et andet sted i bilen.

• I en garageport af metal, kan foliebeklædt isolering eller sideplader af
metal begrænse senderens rækkevidde.

• Brug en koaksial antenneadapter til at flytte antennen. Se trin 23.

• Hvis problemet ikke er afhjulpet, kan højfrekvensmodulet skiftes ud, så
der bruges en anden frekvens.

5. Porten kører tilbage, tilsyneladende uden grund og åbnerlampen
blinker ikke:

• Er der noget der spærrer for porten? Træk i det manuelle
udløserhåndtag. Betjen porten manuelt. Såfremt den er ude af balance
eller binder, bør du tilkalde en servicetekniker.

• Fjern evt. is og sne fra området på garagegulvet, hvor garageporten
lukkes.

• Se i afsnittet om trækkraftjustering.

• Såfremt porten kører tilbage i HELT LUKKET position, justeres
vandringens stoppunkt.

Gentag sikkerhedsreversafprøvningen efter justeringen er fuldført.

Behovet for lejlighedsvis justering af trækkraft- og stopindstillinger er
normalt. Specielt vejrforholdene kan påvirke portens vandring.

6. Porten kører tilbage, tilsyneladende uden grund og åbnerlampen
blinker i 5 sekunder, efter at være kørt tilbage:

Kontrollér Protector-systemet (såfremt dette ekstraudstyr er installeret).
Såfremt lyset blinker, bør indstillingen rettes.

7. Garageporten åbnes og lukkes af sig selv:

• (Kun sendere med tastatur eller kodekontaktast) Er der en nabo med en
garageportsåbner, der bruger den samme kode? Skift kode.

• Kontrollér, at trykknappen ikke sidder fast i ON-stilling (TÆNDT).
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SPECIFIKATIONER
Indgangsspænding ......................230-240V, 50Hz
Max. trækkraft..............................1000N (Model 1000)

800N (Model 800), 600N (Model 600)
Effekt ...........................................180W (Model 1000)

160W (Model 800), 140 (Model 600)
Normal drejningsmoment ............10Nm (Model 1000)

8Nm (Model 800), 6Nm (Model 600)
Standby effekt..............................4W

Motor

Type.............................................Jævnstrøm, permanent smøring

Spænding ....................................24V Jævnstrøm

Drivmekanisme

Vandringslængde ........................Justérbar til 5 meter 
(med 3m skinne + 2m)

Vandringshastighed.....................17cm pr. sekund 
nominel accelerationstid 20-100%

Lampe..........................................1x230V/40W/E27 fatning, tændes, når
porten starter, slukkes 2-1/2 minut efter
stop. Pœrer medfølger ikke

Port-forbindelsesled.....................Justérbar portarm. Trækledning til
udløsning af slæde.

Sikkerhed

Personlig......................................Trykknap og automatisk tilbagekørsel i
nedadgående retning. Trykknap og
automatisk stop i opadgående retning.

Elektronisk ...................................Uafhængige justeringsskruer
for opadgående og
nedadgående trækkraft

Elektrisk .......................................Lavspændings trykknapskredsløb

Stopjustering................................Elektronisk

Startkredsløb ...............................Lavspændings trykknapskredsløb

Mål

Længde (samlet) .........................3,26 meter (med standardskinne)

Nødvendig loftshøjde...................40mm 

Hængevægt.................................14,5kg

Modtager

Hukommelsesluftspjæld ..............12

Kodekontaktshukommelse ..........1

Tastaturkodehukommelse ...........1

Driftsfrekvens...............................433,92MHz eller 27,145MHz

114A2445C-DK
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SPECIELLE FUNKTIONER
A. Port til dør-forbindelse (alle modeller)

(Hvis denne funktion ikke er installeret, skal kortslutningsbøjlen være
intakt) Hvis installeret, skal porten lukkes, mens port i bevægelse, og
ledningsføring skal være korrekt. Kortslutningsbøjle fra klemledning.
Udskift det med en kontaktafbryders ledninger, som vist.

B. Tilslutning for blinklys (alle modeller)
Blinklyset kan installeres overalt. Tilslut FLA230 lysledninger på
klemrækken. Når åbneren aktiveres begynder lyset at blinke to
sekunder, før porten bevæger sig, og fortsætter med at blinke, mens
porten er i bevægelse. Se instruktionerne for blinklyset.

C. Koaksial antenneadapter (alle modeller)
Brug en koaksial antennetilslutning, hvis senderens rækkevidde er for
kort. Skær den nuværende antenne af. Brug standard coaxkabel og
stik. Fjern isoleringen fra ledningens ende til 250mm. Flyt antennen.

D. Timer for automatisk luk (Model 800, 1000)
Forsendt i position slukket. For aktivering kræves installation af
Protector System‰, derefter afbrydes dioden ved betjeningspanel.
Timeren kan indstilles til at lukke porten 60, 120 eller 150 sekunder
efter åbning (minimal lukketid er 30 sekunder). Hvis Protector strålen
afskæres, resettes den automatiske lukketid.
BEMÆRK: Hvis dioden afbrydes, sættes enheden i fejl-sikker modus,
hvorefter den kun virker, hvis Protector System™ er installeret.

E. Ekstern radiofunktion (Model 800, 1000)
For at forsyne en ekstern radiomodtager eller ekstraudstyr med strøm.

EKSTRAUDSTYR  

433MHz    27MHz

(1) Model 4330E 750E Fjernbetjening med enkeltfunktion

(2) Model 4332E 752E Fjernbetjening med dobbeltfunktion
(med 1 kodekontakt)

(3) Model 4333E Fjernbetjening med 3 funktioner

(4) Model 4335E Minifjernbetjeningssender
med 3 funktioner

(5) Model 747E 727E Tastatur til trådløs, nøglefri indgang

(6) Model 78LM Multifunktionelt portbetjeningspanel

(7) Model 75LM Oplyst betjeningsknap til porten

(8) Model 98LM Betjeningspanel med
bevægelsesdetektor

(9) Model 760E Udendørs lås

(10) Model 1702E Nødudløser for lås

(11) Model 770E Protector-systemet

(12) Model FLA230 Blinklyssæt

(13) Model 1703E Chamberlain Armen -
The Chamberlain Arm™

(14) Model 16200LM Port i port-kontakt

(15) Model MDL100LM Låseudstyr til mekanisk port

(16) Model EQL01 Hurtigudløsning for porthåndtag

(17) Model 9-13-1 Afstivningsbeslag til port

INSTRUKTIONER TIL
LEDNINGSFØRING FOR EKSTRAUDSTYR

RESERVEDELE — 2625

24

23

Oplyst trykknap:
til åbnerpoler:

Rød-1 og Hvid-2

Udendørs lås: 
til åbnerpoler:

Rød-1 og Hvid-2

Protector-systemet:
til åbnerpoler: 

Hvid-2 og Sort-3

Vægkontrolpanel: 
til åbnerpoler: 

Rød-1 og Hvid-2

Konformi t e t s e rk læring

Automatisk garageportsåbner ............................................Model LM1000, LM800, LM600
er i overensstemmelse med de
gældende afsnit af standard....................................EN 300 220-3, EN55014, EN61000-3,

ETS 300 683, OG EN60335-1
ifølge bestemmelserne og alle
ændringer af EU-direktiver ........................................1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Indregistreringserklæring

Den automatiske garageportsåbner model LM1000, LM800, LM600, opfylder, når den
installeres og vedligeholdes ifølge alle fabrikantens instruktioner, kombineret med
en garageport, som også er blevet installeret og vedligeholdt ifølge alle
fabrikantens instruktioner, bestemmelserne i EU-direktiv 89/392/EU og alle
ændringer.

Jeg, undertegnede, erklærer herved, at ovennævnte specificerede udstyr 
og evt. tilbehør, som er anført i brugerhåndbogen er i overensstemmelse

med ovennævnte direktiver og standarder.

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
Elmhurst, IL 60126
USA
June, 2003

Barbara P. Kelkhoff
Manager, Reg. Affairs



kg

9o

180s
120s

60s 5
7

1
3

9

5
7

1
3

kg kg

1 32

LOCK

LIGHT

©

58LM
75LM
78LM
98LM

7430E
8002E

FLA23016200LM
770E

STOP

STOP

4

100%

40-80cm

1

2

Press

1 32

Press

1 32

3

1 32

6

LOCK

LIGHT
LOCK

LIGHT

Press

(LM600/LM800
LM1000)

(LM800/LM1000)

AUTO

50mm

5

50mm (2 inch)

114A2445C-DK



Abbildungen – Garagentoröffner Modell LiftMaster 1000, 800, 600

Figures – Modèle LiftMaster 1000, 800, 600 de ouvre-porte de garage

Illustrations – Garage Door Operator Model LiftMaster 1000, 800, 600

Illustration – Model LiftMaster 1000, 800, 600 Garageportsåbner

Ilustraciones – Abridor de la puerta de garage, 
Modelo LiftMaster 1000, 800, 600

™¯‹Ì· – MË¯·ÓÈÛÌfi˜ AÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ °Î·Ú·˙fiÔÚÙ·˜, 

MÔÓÙ¤ÏÔ LiftMaster 1000, 800, 600

Illustrazioni – Apriporta per garage Modello LiftMaster 1000, 800, 600

Illustrasjon – Garasjeportåpner, Modell LiftMaster 1000, 800, 600

Afbeeldingen – Model LiftMaster 1000, 800, 600 Garagedeuropener

Figuras – Operador automático de porta, LiftMaster 1000, 800, 600

Bild. – Garageportöppnare Modell LiftMaster 1000, 800, 600

Kuvat – Autotallin oven avaaja, Malli LiftMaster 1000, 800, 600
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217A238

178B34

178B35B

41A4166

706031 (1,7m)
706032 (2,3m) 
706033 (2,5m)
706034 (3m)

25

NOTICE

41A2828

12B374

12C620

41A4353-1

UP
CEILING MOUNT ONLY

41A706020

4A1008

RAIL GREASE

NO. 83A4  83A4

41A4813

12B380

41A3489

183B99

7017CRD (1,7m)
7023CRD (2,3m) 
7323CRD (2,3m) (3pcs)
7025CRD (2,5m)
7030CRD (3m)
7010CRD (1m) extension
7020CRD (2m) extension

8001A5434-4 (1,7m)
8001A5434-5 (2,3m)
8001A5434-6 (2,5m)
8001A5434-7 (3m)
8001A5434-8 (4m)
8001A5434-9 (5m)

12VDC

Pb Cd Hg

8017CRD (1,7m) 
8023CRD (2,3m)
8323CRD (2,3m) (3pcs)
8025CRD (2,5m)
8030CRD (3m)
8010CRD (4m)
8020CRD (5m)

41A4335E (433MHz)

10A19

X X X

178B69

1A5414

41B5424

LOCK

LIGHT

41A5273-17

1706E (1,7m) 
1707E (2,3m) 
1708E (2,5m)
1710E (3m)

6023E (2,3m) 
6025E (2,5m)
6030E (3m)

41D3484-1 (1,7m)
41D3484-2 (2,3m) 
41D3484-3 (2,4m)
41D3484-4 (3m)

41B4103-1

41B4103
41A5434-1 (2,3m) 
41A5434-2 (2,5m)
41A5434-3 (3m)

10A2

41A4443
(27MHz)

41A706020

41A706010-SA2 (1.7m-3m)

41A706010SA (1,7m-2,5m)
41A706010SA-1 (3m)
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41A5027
(27MHz)

41A5408-CDS 
(433MHz)

26

37D117

171A320

158A49 28A95

41B5348

41D467 (60kg)
41D467-1 (80kg)
41D467-2 (100kg)

108D56

171A320
41B5422 (80kg, 100kg)

41B5422-1 (60kg)

41A5307 (60kg)
41A5307-1 (80kg, 
                   100kg)

41D163

41D474

41D470 (60kg) 
41D475 (80kg, 100kg)

171A384

171A384

171A384

171A315
41B5351 (60kg)
41B5351-1 (80kg, 100kg)

41C5392 41B4375

26B66-2 (Schuko)171A498

41D469

216A206

41C67

41C5350 (60kg)
41C5350-1 (80kg)
41C5350-2 (100kg)

41D23

171A479

26B62-3 (UK)
26B63 (Swiss cord)
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