
Kom igang med ditt nye fjernkontrollsystem
Vi anbefaler alle å lese igjennom denne guiden før du begynner med programmering og montering.

Legg spesielt merke til vår advarsel på baksiden ang. eventuell montering med to ledninger fra mottakeren.

1. Kontroller innholdet i pakken

2. Koble opp mottakeren

1-3 x fjernkontroll
1 x mottaker 

m sort antenneledning 1 x strømadapter (12V) 1 x monteringsledning

• Pass på at mikrobryter nummer 5 står i 
opp-posisjon, resten ned (rødt felt)
• Løsne skruene på terminalen (grønt felt)
• 1 Koble medfølgende strømadapter til 12/24 
PWRIN (Du trenger ikke tenke på + eller - / rød eller sort) 
• 2 Avisoler endene på den hvite monterings-
ledningen og koble til CHANNEL 1 / OUT 1
• 3 Koble medfølgende antenneledning til ANT 
(klemme helt til høyre)
• Stram skruene godt

Merk: Skal du koble systemet opp mot Homelink i bilen stiller 
du mikrobryterne på mottaker med 7 OPP, resten NED. I tillegg 
må du fjerne gummislissen bak på fjernkontrollen og stille 
mikrobryterne under denne til 1,3,5 og 6 OPP, resten NED.

3. Programmér fjernkontrollen ( vi anbefaler dette før oppkobling mot selve portåpneren )

• Sett strømadapteret i stikkontakt
Merk: ved oppkobling av dette systemet skal du se bort fra 
bruksanvisningen som følger med fjernkontrollen.
• På fjernkontroll, vri batterilokket mot høyre til 
pilen peker på ‘O’, ta ut lokket
• Sett i batteri - 1x CR2032 med pluss-siden opp
• Sett batterilokket tilbake på plass og vri det til 
låst stilling slik at pil peker på ‘C’
• 1 Trykk én kort gang på KNAPP S1 slik at L1 
lyser
• 2 Trykk og hold inne knappen du ønsker å 
bruke på fjernkontrollen.
• Når  L1 blinker er signalet lagret, slipp 
knappen og test fjernkontroll
• Gjenta dette med evt. ekstra fjernkontroller
• Ta ut strømadapteret
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ADVARSEL:
Vi anbefaler at du bruker det medfølgende 

strømadapteret. Det kan i visse tilfeller hentes strøm fra 

motor, se våre nettsider for nærmere beskrivelse av 

dette. I dette tilfellet må fjernkontroll programmeres mot 

mottaker etter montering mot portåpneren din. 

Ved henting av strøm fra motor skal IKKE det 

medfølgende strømadapteret brukes. Dette kan medføre 

skade på din motor som ikke dekkes av garantier.

• Koble fra støpselet til portåpneren din (motoren i taket)

• Koble den hvite ledningen til inngang for veggbryter
( er du usikker på hvor du skal koble på din motor? Se infosenteret 

på våre nettsider - portspesialisten.com )

• Dobbeltsjekk at ledningene sitter godt
• Sett i strømforsyning for både portåpner og mottaker
• Test fjernkontrollen

Ved evt. problemer med oppkobling av fjernkontrollsystem ta kontakt eller se våre nettsider

www.portspesialisten.com
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Da er fjernkontrollsystemet montert!

4. Koble mottakeren til portåpneren (her illustrert med Stanley portåpner)
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