
PROG. KORT

E

Brun = L (230VAC)               Blå = N (neutral)             Gul/Grön = PE (skyddsjord)

Grå = UPP                              Svart = NED

Alla fem trådar måste vara anslutna till testkabel 
innan gränslägesjustering påbörjas.
(Efter inställning ansluts endast L, N & PE till motorn !)

Snabbinställning med testkabel 
SE R+ (radiomotor)

2.     STRÖMSÄTT MOTORN

Anslut testkabeln till
ett 230V uttag.

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

Kör solskyddet till önskat 
nedre läge med testkabeln.

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

Permanent inprogrammering av sändaren: tryck kort
på sändarens PROG-knappen (bakom frontlocket).

1.     ANSLUT RADIOMOTORN TILL TESTKABEL 

Testkabelns diod tänds och motorn 
gör en kort upp- & ned rörelse.

E
E

Kör solskyddet till önskat övre 
läge med testkabeln.

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

E

5.     LÄGGA TILL SÄNDARE VID NYINSTALLATION

OBS! Vid flerkanalsändare välj först kanal !

Tryck kort in både
UPP och NED 

knapparna samtidigt.

(Redan inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.)

S

Prog. alternativ 1
Standardmarkiser och vikarmsmarkiser (utan kassett).  
Skall alltid programmeras med fast över och nedre stopp.

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning.
Inställning enligt nedan kan endast göras med en femtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 109.

Alt. 1

ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

3.     ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING

E

Tryck på E-knappen
 i 6 sekunder.

Kontrollera att rätt läge är valt genom att köra motorn 
upp eller ned, motorn skall stanna till en gång under 
körning. Fortsätt till punkt 4.

Stannar motorn till två gånger under körning bryt 
spänningen och upprepa punkt 3.

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

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

Alt. 2

ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

Prog. alternativ 2
Screens, markisoletter och fönstermarkiser (med kassett). 
Kan programmeras med ett SoftAutoStop (stänger med 20% av nominell kraft).
Slutprodukten skall vara godkänd och konstruerad med ett mekansikt stopp!

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning.
Inställning enligt nedan kan endast göras med en femtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 109.

3.     ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING

E

Tryck på E-knappen
 i 6 sekunder.

Kontrollera att rätt läge är valt genom att köra motorn 
upp eller ned, motorn skall stanna till en gång under 
körning. Fortsätt till punkt 4.

Stannar motorn till två gånger under körning bryt 
spänningen och upprepa punkt 3.

STOPP


