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

(Gäller för högermonterad motor med överrullad duk 
sett från husets utsida.)

Anslut testkabeln till
ett el uttag.

3.     STÄLL IN GRÄNSLÄGEN

Tryck in  UPP/NED knappen tills 
motorn svarar med en rörelse.

1.     ANSLUT MOTOR TILL EN TESTKABEL FRÅN PROMOTOR.

Kör ned solskyddet till önskat 
nedre läge med testkabeln.

Tryck in  UPP/NED knappen tills motorn 
svarar med en rörelse UPP & NED.

4.     RADERING & JUSTERING AV GRÄNSLÄGEN.

Radering och omjustering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade. 
Inprogrammerade gränslägen raderas genom att UPP & NED knappen trycks in tills 
motorn svarar med en rörelse. Börja justera om enligt punkt 3.

2.     STÄLL MOTORN  I PROGRAMMERINGSLÄGE.

Inställning av gränslägen för
modell XQ E och XS E.
Parallellkopplingsbar elektroniskmotor (E).

S

Normalinställning
Gäller för solskydd utan ett mekaniskt övre stopp eller utan kassett.  

ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

Blå = nolla

Brun= Upp 

Svart= Ned

Gul/Grön = Jord

OBS!   En oprogrammerad motor stannar till kort vid körning !
            Motorn levereras med förinställda gränslägen ca. 2 varv.

Kör upp solskyddet till önskat 
övre läge med testkabeln.

Tryck in UPP/NED knappen tills motorn 
svarar med en rörelse UPP & NED.

Varning för 230V 
spänning.
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Prog. alternativ 2
Screens, markisoletter och markiser (med kassett). 
Kan programmeras med ett AutoStop enligt nedan (stänger med 50% av nominell kraft).
Slutprodukten skall vara godkänd och konstruerad med ett mekaniskt stopp!

Alt. 2

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

(Gäller för högermonterad motor med överrullad duk 
sett från husets utsida.)

Anslut testkabeln till
ett el uttag.

3.     STÄLL IN GRÄNSLÄGEN

Tryck in  UPP/NED knappen tills 
motorn svarar med en rörelse.

1.     ANSLUT MOTOR TILL EN TESTKABEL FRÅN PROMOTOR.

Kör ned solskyddet till önskat 
nedre läge med testkabeln.

Tryck in  UPP/NED knappen tills motorn 
svarar med en rörelse UPP & NED.

4.     RADERING & JUSTERING AV GRÄNSLÄGEN.

Radering och omjustering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade. 
Inprogrammerade gränslägen raderas genom att UPP & NED knappen trycks in tills 
motorn svarar med en rörelse.  Börja justera om enligt punkt 3.

2.     STÄLL MOTORN  I PROGRAMMERINGSLÄGE.

Inställning av gränslägen för
modell XQ E och XS E.
Parallellkopplingsbar elektroniskmotor (E).

S

ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

Blå = nolla

Brun= Upp 

Svart= Ned

Gul/Grön = Jord

OBS!   En oprogrammerad motor stannar till kort vid körning !
            Motorn levereras med förinställda gränslägen ca. 2 varv.

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

Övre gränsläget ställs med AutoStopp 
då motor går emot kassetten.

Varning för 230V 
spänning.

1.     ANSLUT MOTOR TILL EN TESTKABEL FRÅN PROMOTOR.

3.     STÄLL IN GRÄNSLÄGEN
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