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AANVULLING OP MONZA (M-70) HANDLEIDING.
1) Montage aandrijving (zie originele handleiding)
2) Programmering afstandbediening:
Op display elektrische motor zie je 4 toetsen met links boven de letter S, links onder letter P, rechts boven teken + (plus) en
rechts onder teken -(min) Zorg eventueel voor een nieuwe batterij en steek de stekker van de elektrische motor in het
stopcontact. Je ziet dan in de display een rond draaiende nul.
Je drukt nu 1 maal op de S knop en vervolgens druk je net zolang op de grote knop van de afstand bediening tot dat het kleine
e
lichte in de display even snel knippert als het lichtje in de afstand bediening. Druk eventueel ook op de grote knop van een 2
afstandsbediening. Wacht 2 seconden en druk 1 maal op de P knop. De afstand bediening is nu geactiveerd, en de nul in het
display draait rond (dit is de neutraal stand).

3) Programmering elektrische garagedeur opener:
Bij monteren van de elektrische garagedeurmotor moet je er voor zorgen dat de garagepoort gesloten is. Met de - (min) toets
gaat de deur dicht en met het + (plus) toets open je de deur.
Cijfer 1: openen garagepoort
Druk net zolang op de knop P totdat in de display het cijfer 1 verschijnt. Vervolgens druk je kort op de P knop. Het cijfer 1
knippert nu. Nu druk je op de +(plus) knop totdat de garagepoort helemaal geopend is. Na 2 seconden druk je op de P knop en
het cijfer 1 knippert niet meer.

Cijfer 2: sluiten garagepoort
Nu druk je kort op het -(min) teken. Op de display verschijnt een cijfer 2. Je drukt kort op de P knop en het cijfer 2 begint te
knipperen. Nu druk je op de -(min) knop. De garagepoort sluit zich. Op het moment dat de poort gesloten is laat je de - (min)
knop los. Vervolgens na 2 seconden druk je op de P knop en het cijfer 2 knippert niet meer. PAS OP als je te lang op de -(min)
knop drukt krijg je een foutmelding F in de display en de poort gaat vanzelf weer open.

Cijfer 3: controleren openen en sluiten van garagepoort automatisch
Druk kort op het -(min) teken en er verschijnt cijfer 3 in de display. Vervolgens druk je kort op de P knop en de 3 begint te
knipperen. Je drukt kort op de P knop. Het cijfer 3 knippert niet meer en de garagepoort opent zich automatisch. Je drukt weer
kort op de P knop en het cijfer 3 knippert weer. Je drukt kort op de P knop en de garagepoort sluit zich vanzelf. Daarna druk je
kort op de P knop en het cijfer 3 knippert niet neer.
Als je een foutmelding krijgt F moet je de stappen van cijfer 2 opnieuw invoeren. Probleem is dat je dan de -(min) knop te lang
hebt ingedrukt.
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Cijfer 4: kracht instellen van openen en sluiten garagepoort
Druk kort op het - (min) teken en er verschijnt 4 in de display. Druk kort op de P knop en het cijfer 4 knippert. Druk vervolgens op
het min teken en er verschijnt een 7 in de display. Dit geeft aan de sterkte van het openen en sluiten van de garagepoort. Door
op het + (plus) of -(min) toets te drukken regel je de kracht waarmee de poort geopend of gesloten wordt. Als de kracht goed is
druk je kort op de P toets. Het cijfer 4 knippert niet meer

Cijfer 5: toetskeuze van de afstandsbediening
Door kort op het -(min) teken te drukken verschijnt het cijfer 5. Door kort op de P knop te drukken knippert het cijfer. Het is het
nummer 1 t/m 4. Toets + (plus) of -(min). U kiest met het nummer naar welk knopje de aandrijving luistert. Nummer 1 voor de
grote toets, Nummer 2 voor de kleine toets. Druk op de P toets om te bevestigen. Het cijfer 5 knippert niet meer.

Cijfer 6: Deur op alarm
Door kort op het -(min) teken te drukken verschijnt het cijfer 6 in de display. Vervolgens druk je kort op de P knop. Het cijfer wat
verschijnt begint te knipperen. Het cijfer 0 betekent dat er geen alarm is ingesteld. Cijfer 1 geeft aan dat de poort een
automatisch alarm heeft. Dit houdt in dat na 10 minuten indien de poort niet gesloten is gedurende 30 sec. een alarm zal luiden.
Druk op de P toets om te bevestigen. Het cijfer 6 knippert niet meer.

Cijfer 7: Automatisch sluiten
Door kort op het -(min) teken te drukken verschijnt het cijfer 7 in de display. Vervolgens druk je kort op de P knop. Het cijfer wat
verschijnt begint te knipperen. Zorg dat dit op cijfer 0 staat. Het is wettelijk verboden om een deur met automatisch sluiten in te
stellen als de deur niet is uitgevoerd met optische sensoren. Druk op de P toets om te bevestigen. Het cijfer 7 knippert niet
meer.

Cijfer 8: onderhoud na 1000 bewegingen (sluiten en openen) ja of nee
Druk kort op het -(min)teken en het cijfer 8 verschijnt. Door kort op de P knop te drukken verschijnt een cijfer 0 of 1 knipperend
in de display. Cijfer O betekent waarschuwing uit na 1000 bewegingen. Cijfer 1 betekend alarm na 1000 bewegingen. Bepaal uw
keuzen door + (plus) of -(min) knop. Wacht 2 seconden en druk kort op de P knop. Het cijfer stopt met knipperen.

4) Opslaan van alle instellingen
Houdt de “P” toets 5 sec ingedrukt. Programmering afgerond en opgeslagen. 0 draait rond (neutraal stand)
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De garagedeur opener is nu klaar voor gebruik!

5) Vervanging van de batterij
U dient het schroefje aan de onderzijde van de handzender los te draaien, u kunt dan de handzender opmaken, en de batterij
vervangen. Er dient een GP 27A, 12V batterij penlite in geplaats te worden.

