KRAFTJUSTERING AV PORTÅPNER
OG AUTOMATISK SIKKERHETSTILBAKEKJØRING: LM80 EV & LM60 EV
Kraftinnstilling: Denne innstillingen må kontrolleres ved installasjon av drivverket og må gjennomføres korrekt
i henhold til bestemmelsene. Avhengig av værforhold og korrosjon kan det forekomme mindre endringer under
drift av portdrivverket, og dette kan bli utbedret i en ny innstilling. Dette kan særlig skje i første driftsår.
Veiledningen for innstilling av endebryter og trekkraft må følges grundig og etter hver nyinnstilling må den
automatiske sikkerhetstilbakekjøringen testes på nytt.

Dekselet

GUL-Innlæringsknapp

OPP-tasten

NED-tasten

Innstilling av kraften (Ref. monteringsveiledning for portåpner punkt 17)
Innstilling av kraften: Trykktasten for innstilling av kraft befinner seg under dekselet på baksiden av
motoren. Gjennom innlæring av kraft blir den nødvendige kraften for åpning og lukking av porten
innstilt.
1. Åpne dekselet på baksiden av motoren.
2. Trykk den gule innlæringstasten to ganger, for å komme til modus for innstilling av kraft.
Lysdioden og OPP-tasten blinker.
Trykk på OPP-tasten. Porten kjøres nå til grenseposisjonen ÅPEN og lærer derved den nødvendige
kraften. Så snart endeposisjonen ÅPEN er nådd begynner lysdioden og NED-tasten å blinke. Trykk
NED-tasten.
Porten kjøres nå til endeposisjonen LUKKET og lærer derved den nødvendige kraften.
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KRAFTJUSTERING AV PORTÅPNER
OG AUTOMATISK SIKKERHETSTILBAKEKJØRING: LM80 EV & LM60 EV
Testing av automatisk sikkerhetstilbakekjøring
Den automatiske sikkerhetstilbakekjøringen må gjennomgå en test.
Ved kontakt med en 50 mm høy hindring som ligger på gulvet må garasjeporten kjøre tilbake.
Hindertest: Legg en 50 mm høy hindring på gulvet under garasjeporten. Kjør porten nedover. Porten
skal ved kontakt med hindringen kjøre tilbake.
Dersom porten ved kontakt med hindring stopper, så betyr det at porten tror hindringen er
garasjegulvet og at den har nådd portstillingen LUKKET. Da må du fjerne hindringen og kjøre punktet
«Innstilling av kraften» på nytt, og deretter prøve hindertesten igjen.
Dersom porten etter kontakt med den 50 mm høye hindringen kjører seg tilbake til ÅPEN posisjon,
fjern hindringen og lukk porten helt en gang og åpne den helt opp igjen. Den har bestått
hindertesten.

**Utvidet informasjon om sikkerhetstilbakekjøringen finner du i
monteringsveiledning/Brukermanual.
Brukermanualen finner du også på våre hjemmesider (www.garasjer.no):
Under fane: Om garasjen/Dokumentbank/ Produkt/Liftmaster
Eller:
http://www.garasjer.no/wp-content/uploads/2015/11/bruksnvisning-med-feilsoking-lm60-80-100ev.pdf
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