
LIFTMASTER - CHAMBERLAIN - RAYNOR ORION
Merk: Motorlift 700-850 skal benytte denne koden
LM60-80 LM600-1000A LM3800A LM5580
MOTORLIFT 700-850

1

BRUKSANVISNING FJERNKONTROLL PS-MK3 433-868 Mhz

SLIK KOMMER DU I GANGMED DIN NYE FJERNKONTROLL

ETTER Å HA GJENNOMFØRT STEGENE OVER SKAL DU
STILLE INN MIKROBRYTERNE

DIREKTE PROGRAMMERING KLONING/KOPIERING AV ORIGINAL

LIFTMASTER - CHAMBERLAIN - RAYNOR ORION FAAC SLH

BENINCA

UNIVERSAL KLONING - FIXED CODEUNIVERSAL KLONING - FIXED CODE

UNIVERSAL KLONING - ROLLING CODE

DOORHAN -NEHA - RAWLINK - TREC - TORRIDAL -
GRIMSTADGARASJEN - HARDHEAD

CLEMSA

DITEC
Merk: denne kan også klones

NICE FLOR-S

GRAN-O-MATIC

DIPLOMAT

KRAFER - EURODOOR

CAME
BFT MITTO2

NICE SMILO - SUNMATIC VISION

SOMMER - APERTO

TORMATIC - NOVOFERM

SOMFY

PRASTEL

440/4400/4410 - PRO8000/9000 - LM 800 -
MOTORLIFT 1000-5500

433.92 - 868 Mhz

TO GO 2WV, 4WV, 2WP, 4WP T2 WK, T4 WK - T4 WV
CUPIDO 4, CUPIDO2

Passer til flere merker med fixed code
433.92 - 868Mhz

Passer til flere merker med rolling code-kryptering
433.92 - 868Mhz

På disse må knapp 4 benyttes

Mastercode

GM800-1200

LUCK - SUPERLUCK

TOP 43XX

GOL4 - GOL4C - BIXLP2 - BIXLG4 - BIXLS2

Bryterne skal ikke stilles, skjult knapp fungerer på
sammemåte som SW-knapp (se bruksanvisningen
til din motor).

SM2 - SM4

868 Mhz 433.92 Mhz

Safe 800 - GTA 601/602 - GTA 701/702/703

433.92 MHZ

433.92 MHZ433.92 MHZ

SKAL JEG PROGRAMMERE DIREKTE ELLER KLONE? Noen merker krever programmering direkte mot
motoren i taket ditt, mens andre krever at du kloner en fjernkontroll som fungerer fra før. Finn ditt merke
og notér deg om denne skal klones eller programmeres direkte.
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Åpne batteridekselet ved å vri mot høyre slik at
pilen peker mot ‘O’ på batterilokket. Bruk f.eks. en
mynt. Sett i 1 stk. CR2032-batteri med pluss-
siden oppmot batteridekslet.

Fjern gummilisten bak på fjernkontrollen for å få
tilgang til mikrobryterne og skjult knapp. Bruk
f.eks en binders.

2.

DIREKTIV 1999/05/CE
FJERNKONTROLL/RADIOSENDER
PRODUSERT AV FAB: B06450563

Denne fjernkontrollen kan programmeres direkte inn i
utvalgte portåpnere, i tillegg kan den også klone/kopiere
utvalgte fjernkontroller.

DITEC
Merk: denne kan også programmeres direkte
GOL4 - GOL4C - BIXLP2 - BIXLG4 - BIXLS2
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FORTSETTER PÅ BAKSIDEN

BLÅ FJERNKONTROLL? BRUK KODE 1 (ML700-850)

SE INFO OM FREKVENS PÅ NESTE SIDE

MARANTEC - E-KING - NASSAU - TWOBI
RAYNOR - NEW ENGLAND DOOR - E-KING
DIPLOMAT 550-700

HØRMANN - BERNER
868 Mhz



DIREKTE PROGRAMMERING
FORTS.

KLONING/KOPIERING AV ORIGINAL
FORTS.

Din leverandør av garasjeporter og tilbehør
Portspesialisten AS, Blakervegen 11A, 1920 SØRUMSAND

Org.nr: 997 984 196
Telefon: 67 41 41 90

E-post: info@portspesialisten.com
www.portspesialisten.com

Husk å stille inn mikrobryterne i henhold til
tabellen på baksiden. Etter at du har stilt inn
mikrobryterne til ditt merke er fjernkontrollen klar
for programmering mot din portåpner.
Programmeringsmetode kan variere på forskjellige
motorer, vi har samlet de vanligste merkene under.
Om du ikke finner ditt merke, se bruksanvisningen
til din motor.

Liftmaster / Chamberlain Motorlift:

- Trykk på smart-knappen påmotor (rød eller
grønn knapp) én rask gang. LED påmotor vil lyse.

- Trykk og hold inne knappen du ønsker å bruke på
fjernkontrollen.

- Slipp knappen når lyset i motor blinker, eller du
hører to klikk fra motor. Fjernkontrollen er
programmert.

Sunmatic Vision / Nice Smilo:
- Finn mottakeren din (grå boks koblet på
kretskortet med oval knapp), trykk på knappen én
kort gang. LED vil blinke.

- Innen 10 sekunder, trykk og hold inne knappen
du ønsker å bruke på fjernkontrollen i min. 2
sekunder. LED vil blinke 3 ganger (har du flere
fjernkontroller gjentar du med fjernkontroll nr. 2
innen LED slukker).

- Vent 10 sekunder inntil mottakeren er ute av
programmeringsmodus før du tester
fjernkontrollen(e).

NEHA / Trec / Rawlink:
- Trykk på knappen 'S' på motor.

- Trykk 2 ganger på den nederste knappen på
fjernkontrollen.

- Fjernkontrollen er programmert.

Tormatic / Novoferm:
- Trykk på programeringsknappen (horisontal oval
knapp til høyre for opp- og ned-knappene).

- Display viser tallet '1'.

- Trykk og hold inne knappen du ønsker å bruke på
fjernkontrollen.

- Lampen blinker og display viser tallet '0' når den
har mottatt signalet fra fjernkontrollen.

Sommer / Aperto:
Merk: Sommer/Aperto kan operere på to forskjellige
frekvenser. Om du ikke vet hvilken frekvens din
benytter forsøker du først med innstillinger for
868Mhz, om dette ikke fungerer stiller du om til
433.92 Mhz og forsøker igjen.

Programmeringsmetoden kan variere på
forskjellige modeller, se instruksjoner for
programmering i brukermanualen til din motor.
Den vanligste metoden er som følger:

-Trykk inn programmeringknapp påmotor én kort
gang (vanligvis blå knapp påmotor). LED vil lyse.

- Trykk og hold inn knappen du ønsker å bruke på
fjernkontrollen inne LED slukker.

- Fjernkontrollen er programmert.

Husk å stille inn mikrobryterne i henhold til
tabellen på baksiden.

Finner du ikke ditt merke i forsøker du kode nr.
4, UNIVERSAL KLONING - FIXED CODE, eller kode
nr. 5, UNIVERSAL KLONING - ROLLING CODE.

Kloning av fjernkontroll:
1 - Trykk inn skjult knapp til venstre for
mikrobrytere (bruk f.eks. binders). Blå LED på
fjernkontrollen vil lyse fast.

2 - Hold fjernkontrollene mot hverandre, bakside
mot bakside, ny fjernkontroll med knappene mot
deg.

3 - Trykk én kort gang på knappen du ønsker å
bruke på den nye fjernkontrollen. Blå LED vil
slukke.

4 - Trykk og hold inne knappen du ønsker å
kopiere på din originale fjernkontroll. Følg med på
LED på ny fjernkontroll.

5 - LED vil lyse fast, deretter blinke 5 ganger når
denmottar signal fra din originale fjernkontroll.

6 - Fjernkontrollen er kopiert!

Skal du kopiere en av de andre knappene gjentar
du prosessen fra steg 1.

Merk: Om fjernkontrollen ikke mottar signalet
fra fjernkontrollen din vil LED kun slukke, ikke
blinke 5 ganger. Dumå da gjenta prosessen fra
steg 1.

TIPS: Pass på at mikrobrytere er stilt riktig og at det
ikke går for lang tid mellom steg 3 og 4.

TIPS: Plassering av antenne kan variere slik at det i
enkelte tilfeller vil være nødvendig å prøve flere
posisjoner, men bakside mot bakside fungerer som
regel best.


