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Programmering av fjärrkontroll till garage 

 
OBS! Det är stor risk av portmotorn aktiveras vid denna procedur. Den ska därför 

utföras i eller utanför garaget så att porten är under uppsikt. 

 

1. Håll fjärrkontroll A, som ska programmeras med fjärrkoden, till vänster om 

fjärrkontroll B, med 0-2 cm avstånd. 

2. Tryck på fjärrkontrollknappen på fjärrkontroll B, som har den kod du vill överföra och 

håll den intryckt. – LED lyser med blått sken i 2 sekunder och slocknar sedan. – Efter 

5 sekunder blinkar LED omväxlande rött och blått. – Fjärrkontrollen sänder nu 

fjärrkoden.  

3. Tryck på fjärrkontrollknappen på fjärrkontroll A, på vilken fjärrkoden ska 

programmeras och håll den intryckt. – LED lyser med blått sken i 2 sekunder 

och slocknar sedan. – LED blinkar långsamt med blått sken. – När koden identifieras 

blinkar LED snabbt med blått sken. – Efter 2 sekunder slocknar LED.  

4. Släpp upp fjärrkontrollsknappen. Fjärrkontrollens fjärrkod finns nu programmerad.  

 

ANMÄRKNING: Man har 15 sekunder på sig att överföra koden. Om fjärrkoden inte 

överförs korrekt inom denna tid, måste man upprepa proceduren. 
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Koppla fjärrkontroll till portmotor utan 

förprogrammerad fjärrkontroll 

För att koppla fjärrkontrollen motorn måste motorn vara i viloläge. Detta markeras av 

motorns statuslampa med ett fast rött sken. Statuslampan sitter i motorns körknapp på 

motorkåpan. Motorns radio programmeras med en grå knapp märkt med ett P. 

Knappen sitter intill körknappen, något försänkt. 

 

1. Klicka en gång på knapp P. 

Statuslampan visar att 

programmering är aktiv genom att 

blinka med enkel-blink. Klicka, håll 

inte intryckt, annars utförs 

radering av radiominnet. 

 

2. Tryck in den översta knappen på 

fjärrkontrollen. Håll knappen 

intryckt tills fjärrkontrollens 

kontrollampa växlar mellan rött 

och blått sken. Håll samtidigt koll 

på motorns statuslampa. 

 

3. Motorns statuslampa blinkar 

snabbt när hopkopplingen är 

genomförd. Släpp 

fjärrkontrollknappen. Klicka fram 

fast rött sken på statuslampan eller 

vänta 30 sekunder för att komma 

ur programmeringsläget. Provkör! 


