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1.     AKTIVERA MOTORN (SELECT LÄGE)

230V Tryck in SELECT, släpp 
knappen när gul diod 
slocknar. 

B.     STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)

Kör solskyddet till 
önskat nedre läge.

Tryck 3 sekunder på STOPP knappen 
för att bekräfta inställningen.
(= en lång blinkning.) 

Kör solskyddet till 
önskat övre läge.

Tryck kort på SELECT 
knappen för att välja 
nästa motor.

Tryck 3 sekunder på STOPP knappen 
för att bekräfta inställningen.
(= en lång blinkning.)

Brun = L (230VAC)               Blå = N (neutral)             Gul/Grön = PE (skyddsjord)
Dessa tre trådar skall anslutas till 230 VAC. 

Grå = UPP         Svart = NED
Dessa två extra trådar används vid programmering av gränslägen 
med testkabel (ref.nr. 290 109) eller vid trådbunden installation.

Prog. alternativ 1     Solskydd utan kassett. Skall alltid programmeras med fast över och nedre stopp.
Prog. alternativ 2     Solskydd med kassett. Kan programmeras med ett SoftAutoStop (stänger med 20% kraft).

Alt. 1

Kör motorn fullt upp så att den 
stannar mekaniskt mot kassetten.

Övre gränsläget ställs med SoftAuto 
Stopp då motor går emot kassetten.

Alt. 2

A.     ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING

Tryck STOPP 6 sek. 
(= två långa blinkningar.) 

Kontrollera att rätt läge är valt genom att kör motorn 
upp eller ned, motorn skall stanna till en gång under 
körning. Fortsätt till nästa punkt B.

Stannar motorn till två gånger under körning tryck in
STOPP-knappen i 6 sek. igen.

STOPP

Vid programmering, efterjustering och service skall det vara enkelt att bryta spänningen, därför måste 
commeo motorer förses med arbetsbrytare (eller Hirschmann koppling).

OBS!

Oprogrammerad 
motor gör en kort
upp- & ned rörelse.

3 sek.

1 sek.

6 sek.

3 sek.

3 sek.

Gul diod börjar blinka.
Motor gör en kort
upp- & ned rörelse.

I SELECT läge (blinkande GUL diod) kan punkterna A t.o.m F programmeras.
Återgå alltid till NORMAL läge efter avslutad programmering se punkt 2.

OBS! Om ingen programmering är utförd inom 5 min. efter strömsättning så försätts motorn i stand-by läge.
          För att aktivera motorn på nytt, bryt och slå till strömmen igen!



Tryck STOPP 6 sek. 
(= två långa blinkningar.) 

6 sek.

Tryck och håll PROG-knappen 
intryckt i 9 sek.

F.   FABRIKSINSTÄLLNING AV MOTORN (Nollställ)

Solskyddet rör sig 
kort upp & ned.

D.    LÄGGA ÖVER MOTORN TILL ANNAN FJÄRRKONTROLL 

2.    ÅTERGÅ TILL NORMAL DRIFTSLÄGE

E.   EFTERJUSTERA GRÄNSLÄGEN 

I fabriksläge är motorn nollställd, program-
merade gränslägen, sändare & sensorer är 
raderade !

ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

Återgå till normalt driftsläge genom att trycka in SELECT-knappen i 3 sek.
Släpp SELECT knappen när gul diod slocknar.

9 sek.

1 sek.

Com
m
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GRÖN diod

OK

Motorn är nu i hålldonsläge, dvs stannar när kör knappen släpps. 
Ställ in nya gränslägen enligt nedan

3 sek.

Programmera in motorn i fjärrkontrollen genom att trycka kort på PROG-knappen.
(GRÖN diod = KANAL AKTIVERAD     RÖD diod = KANAL EJ AKTIVERAD)

OBS!  Vid flerkanals fjärrkontroll välj önskad kanal med höger alt. vänster knapp.
GRÖN diod

C.     PROGRAMMERA IN DEN FÖRSTA FJÄRRKONTROLLEN

OK

1 sek.

Programmera in motorn i ny fjärrkontroll genom att trycka kort på PROG-knappen.
(GRÖN diod = KANAL AKTIVERAD     RÖD diod = KANAL EJ AKTIVERAD)

OBS!  Vid flerkanals fjärrkontroll välj önskad kanal med höger alt. vänster knapp.

Tryck in SELECT på ny fjärrkontroll, 
släpp knappen när gul diod slocknar. 

3 sek.

Gul diod börjar blinka.
Motor gör en kort
upp- & ned rörelse.

Kör solskyddet till 
önskat nedre läge.

Tryck 3 sekunder på STOPP knappen 
för att bekräfta inställningen.
(= en lång blinkning.) 

Kör solskyddet till 
önskat övre läge.

Tryck 3 sekunder på STOPP knappen 
för att bekräfta inställningen.
(= en lång blinkning.)

Alt. 1

Kör motorn fullt upp så att den 
stannar mekaniskt mot kassetten.

Övre gränsläget ställs med SoftAuto 
Stopp då motor går emot kassetten.

Alt. 2

3 sek.

3 sek.


