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ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

Snabbguide SEZ R+ (radiomotor)

2.     AKTIVERA MOTORN

Spänningsätt motorn. 

Tryck kort in både UPP & NED 
knapparna samtidigt.

3.     GRÄNSLÄGESINSTÄLLNING

1.     ANSLUTNING

OBS! Vid flerkanals fjärrkontroll välj först en kanal innan UPP & NED tryck.

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.

Motorn gör en kort 
upp- & ned rörelse.

ARBETSBRYTARE

Fjärrkontrollen är nu tillfälligt 
inlagd med “död mans grepp”. 
Om strömmen bryts = 
förloras kontakten.

Vid programmering, efterjustering och service skall det vara enkelt att bryta spänningen, därför
måste varje SELVE-Radiomotor förses med en egen arbetsbrytare (eller Hirschmann koppling).
Vid programmering får endast en motor vara spänningsatt !

OBS!

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

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

OBS! Övre gränsläget skall ställas först.

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

PROG. KORT

OBS!  Avsluta programmeringen med ett kort tryck på PROG-knappen (sändares baksida). 

Kontrollera att screenen löper fritt, bottenlisten får ej köra emot mekaniska stopp under denna testkörning.

Släpp knappen.

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

Släpp knappen.

Kontrollera inställda gränslägen genom att trycka kort på UPP resp. NED knapp.
Det övre gränsläget är ställt med SoftAuto stopp då motor går emot kassetten.

UPP

NED



Tryck och håll 
PROG-knappen 

intryckt i 9 sekunder
(= tre långa blinkningar.)

7.   FABRIKSINSTÄLLNING (Nollställ)

Screenen rör 
sig upp & ned.

6.    LÄGGA TILL NY FJÄRRKONTROLL (Ursprunglig försvunnen, defekt etc.)

4.    PROGRAMMERA ETT MELLANSTOPP (Utfall)

Kör upp screenen så att 
den stannar på sitt övre 
gränsläge.

Tryck in STOPP-knappen och håll den intryckt.
Tryck därefter in NED-knappen och motorn starar efter 
någon sekund. Släpp NED knappen då mellanstopp nåtts. 
Korrigera med UPP eller NED-knappen, släpp därefter 
även STOPP knappen.

Använda:  Tryck två ggr på NED-knappen för att köra screenen till mellanstopp.
                      Det förinställda mellanstoppet kan nås oavsett motorns position.
Ändra: Upprepa samma proceduren som ovan för att programmera ett nytt mellanstopp 
                      (det gamla raderas).

PROG. 9 SEKUNDER

I fabriksläge är motorn nollställd, programmerade gränslägen, fjärrkontroll & sensorer är raderade !
Efter “Screenen rört sig upp & ned”. Kontrollera att fabriksinställningen är genomförd genom att gå till punkt 2.
Motorn måste återställas till fabriksinställning om bef. gränslägen skall ändras eller justeras.

Tryck och håll 
PROG-knappen 

intryckt i 3 sekunder
(= en lång blinkning.)

Slå från 
3 sek.

Slå från 
3 sek.

Slå till
3 sek.

Slå till
3 sek.

Testa nya sändaren.

PROG. 3 SEKUNDER

OBS! Om flera fjärrkontroller eller sensorer varit inprogrammerade måste dessa programmeras in igen enligt punkt 5.

NY SÄNDARE

Tryck därefter kort på den nya 
fjärrkontrollen eller 
sensorns PROG-knapp.

Testa nya fjärrkontrollen eller sensorn med 
dess kontroll-knapp.

PROG. 3 SEKUNDER

PROG. KORT

5.     LÄGG TILL/TA BORT FJÄRRKONTROLL ELLER SOL & VINDSENSOR

Tryck först i 3 sekunder på en 
inprogrammerad fjärrkontrolls 
PROG-knapp tills...

...screenen svarar med
 en upp & ned rörelse.

OBS! Samma procedur gäller vid bortagning av inprogrammerad fjärrkontroll eller sensor.

Screenen rör
 sig upp & ned.

Screenen rör
 sig upp & ned.
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Slå från 
3 sek.

Slå från 
3 sek.

Slå till
3 sek.

Slå till
3 sek.


