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Blå = N (neutral) Brun = UPP Svart = NED Gul/Grön = PE (skyddsjord) 

2.     ANSLUT MOTORN TILL 230V

1.     ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103) 

4.     RADERING AV GRÄNSLÄGEN (FABRIKSINSTÄLLNING).

I helautomatisk läge stannar motorn till 2 ggr vid UPP/NED körning !

Är gränslägena ställda stannar motorn ej till kort vid UPP/NED körning !

Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade.
Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i 1 sekund.

I fabriksinställning stannar motorn till 2 ggr kort vid UPP/NED körning !

1.

Helautomatisk gränslägesinställning
Zip-Screen motor SEZ+

Anslut testkabeln till
ett 230V uttag.

Testkabelns diod tänds 
och motorn gör en kort 

upp- & ned rörelse
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Innan gränslägesprogrammering kan påbörjas skall Zip-screenen vara monterad med ett fast övre 
och ett fast nedre mekaniskt stopp. Bottenlisten skall löpa fritt utan motstånd hela vägen ned. 
Använd alltid ett vattenpass vid montage för att säkerställa att kassett och gejdrar är monterade 
enligt tillverkarens anvisningar.

Ett korrekt montage är ytterst viktig eftersom motorn detekterar eventuella hinder under körning.

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande 
installationsanvisning. Gränslägesinställning kan endast göras med en fyrtrådig testkabel från 
SELVE modell ref.nr. 290 103.

ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

3.     HELAUTOMATISK GRÄNSLÄGESINSTÄLLNING    (OBS! Börja med övre läget först.)

OBS! Övre gränsläget skall ställas först.

Kör motorn upp med testkabeln så att 
bottenlisten stoppar mekaniskt mot 
kassetten.

Släpp knappen.

Kör motorn ned med testkabeln så 
att bottenlisten stannar mekaniskt 
mot det nedre stoppet.

Släpp knappen.
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Blå = N (neutral) Brun = UPP Svart = NED Gul/Grön = PE (skyddsjord) 

2.     ANSLUT MOTORN TILL 230V

1.     ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103) 

4.     RADERING AV GRÄNSLÄGEN (FABRIKSINSTÄLLNING).

Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade.
Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i 1 sekund.

I fabriksinställning stannar motorn till 2 ggr kort vid UPP/NED körning !

I halvautomatisk läge stannar motorn till 1 ggr vid UPP/NED körning !

Är gränslägena ställda stannar motorn ej till kort vid UPP/NED körning !

2.

Halvautomatisk gränslägesinställning
Zip-Screen motor SEZ+

Anslut testkabeln till
ett 230V uttag.

Testkabelns diod tänds 
och motorn gör en kort 

upp- & ned rörelse

S

Halvautomatisk gränslägesinställning är när ett fast nedre och ett fast övre gränsläge skall ställas 
(alt. det övre med autostop). Bottenlisten skall löpa fritt utan motstånd hela vägen ned. 
Använd alltid ett vattenpass vid montage för att säkerställa att kassett och gejdrar är monterade 
enligt tillverkarens anvisningar.

Ett korrekt montage är ytterst viktig eftersom motorn detekterar eventuella hinder under körning.

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande 
installationsanvisning. Gränslägesinställning kan endast göras med en fyrtrådig testkabel från 
SELVE modell ref.nr. 290 103.

ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

4.     HALVAUTOMATISK GRÄNSLÄGESINSTÄLLNING   (OBS! Börja med nedre läget först.)

Kör solskyddet till önskat 
nedre läge med testkabeln.

Tryck sedan i 3 sekunder 
på E-knappen för att 
bekräfta inställningen.

E
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Kör solskyddet till önskat övre 
läge med testkabeln.

(alt. mot kasseten för autostop)

Tryck sedan i 3 sekunder 
på E-knappen för att 
bekräfta inställningen.E
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3.     STÄLL MOTORN I HALVAUTOMATISKT LÄGE

Tryck 6 sekunder 
på E-knappen. 

Kör motorn upp eller ned, stoppar motorn 
till en gång under körning fortsätt till punkt 4.

STOPP
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