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Wall Mount Residential Wi-Fi® Garage Door Opener

Wi-Fi® Wand-Garagentorantrieb für en Privatgebrauch

Système d’ouverture Wi-Fi® pour portes de garage, montage mural, pour particuliers

Wi-Fi® -garagedeuraandrijving voor uw garage

Wall Mount Residential Wi-Fi® Garageportåbner

Veggmontert for boliger Wi-Fi® Garasjeportåpner

Väggmonterad Wi-Fi® -garageportöppnare för hemmabruk

Napęd Wi-Fi® do bram garażowych przeznaczony dla budynków mieszkalnych i montażu naściennego

Nástěnné domácí Wi-Fi® otevírání garážových

Montaža domačega brezžičnega sistema za odpiranje garažni vrat na steno

Automatismo per porte di garage residenziali Wi-Fi® con montaggio a muro

Abridor de puerta de garaje residencial Wi-Fi® de montaje en pared

Fali felszerelésű, lakóépületi Wi-Fi® garázsajtónyitó

Seinälle asennettava asuintalojen Wi-Fi® -autotallinoven avaaja

Rezidenčný Wi-Fi® systém s montážou na stenu Zariadenie na otváranie garážových dverí

Настенный привод гаражных ворот с Wi-Fi®

Zidni uređaj za otvaranje garažnih vrata „Wall Mount Residential Wi-Fi®"

Sistem de acționare Wi-Fi® pentru porți de garaj rezidențiale, cu montaj pe perete

Veggfestur Wi-Fi® -bílskúrshurðaopnari af gerð 
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Opmerking:
De oorspronkelijke installatie- en gebruiksaanwijzingen zijn in het Engels opgesteld. 
Ledere andere beschikbare taal is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie.
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WAARSCHUWING

LEES EERST DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES!

Algemene veiligheidsrichtlijnen
Voordat u met de installatie begint:
Lees de gebruiksaanwijzingen en vooral de voorzorgsmaatregelen. Bewaar de handleiding voor later gebruik en geef ze door aan een eventuele 
volgende eigenaar. De volgende symbolen worden voor instructies geplaatst om lichamelijke letsels of materiële schade te voorkomen. Neem deze 
instructies aandachtig door.

OPGELET
Lichamelijk letsel of materiële schade

OPGELET
Gevaar door elektrische stroom of spanning

Belangrijke veiligheidsinformatie
De automatische poortopener is getest en ontworpen voor een veilige werking. De veiligheid kan echter enkel worden gegarandeerd, indien de 
onderstaande veiligheidsinstructies nauwgezet worden gevolgd tijdens de installatie en het gebruik. Dit product is enkel bestemd voor installatie door 
opgeleide poorttechnici. Dit product kan aanpassingen aan poortveren en/of spoorconfiguraties vereisen. Dit product is niet bestemd voor gebruik op 
sporen met weinig hoofdruimte en met ophaaltrommel buiten of garagedeuren die trekveren gebruiken.

• De installateur (specialist) moet deze instructies aandachtig lezen en begrijpen vooraleer met het werk te beginnen. Voor het eerste gebruik 
en minstens jaarlijks moet specialist controleren of elektrisch bediende ruiten, deuren en poorten veilig werken. Een specialist is iemand die op 
basis van zijn technische opleiding en ervaring voldoende kennis heeft op het gebied van elektrische ruiten, deuren en poorten en die bovendien 
in zulke mate vertrouwd is met de desbetreffende overheidsvoorschriften inzake arbeidsveiligheid en algemeen aanvaarde regels van de 
technologie dat hij ook de veilige werking van elektrische ruiten, deuren en poorten kan beoordelen.

• De installateur moet kennis van de volgende normen hebben: EN 13241, EN 12604, EN 12453. De opgeleide specialist/expert moet de gebrui-
ker instructies geven over:  
- De werking van de aandrijving en de gevaren ervan 
- De hantering van het manuele noodontgrendelingsmechanisme 
- Gewoon onderhoud, inspectie en zorg, en zijn taken  
- De gebruiker moet de andere gebruikers instructies geven over het gebruik van de aandrijving. Na de succesvolle installatie van de aandrijving 
moet de verantwoordelijke voor de installatie van de aandrijving een EG-verklaring van overeenstemming van het poortsysteem uitschrijven in 
overeenstemming met de machinerichtlijn 2006/42/EG. Het CE-merk en een typeplaatje moeten op het poortsysteem worden aangebracht. Dit 
is eveneens verplicht bij het upgraden van een handmatig bediende poort. Verder moet een overdrachtsprotocol en een inspectieboek worden 
ingevuld.

• De poort moet worden gebalanceerd. Niet bewegende of vast zittende poorten moeten worden hersteld. In ongebalanceerde staat staan gara-
gepoorten, poortveren, kabels, schijven, armen en rails onder extreme spanning, wat tot ernstige verwondingen kan leiden. Probeer de poort 
niet los te maken, te bewegen of opnieuw uit te lijnen, maar neem contact op met het servicecentrum of een poortspecialist.

• Tijdens de installatie of het onderhoud van een poortopener mogen geen juwelen, horloges of losse kleding worden gedragen.
• Om ernstige verwondingen door verstrikking te voorkomen, moeten alle met de poort verbonden kabels en kettingen worden verwijderd voora-

leer de poortopener wordt geïnstalleerd.
• Tijdens de installatie en elektrische aansluiting moeten de plaatselijke bouw- en elektrische voorschriften worden nageleefd.
• De installatie van de kabelspanningsmeter is vereist overeenkomstig EN12453.
• Om schade aan zeer lichte poorten (zoals vezelglas, aluminium of stalen poorten) te vermijden, moet een gepaste versteviging worden aange-

bracht. Neem daarvoor contact op met de fabrikant.
• De automatische omkeerbeveiliging moet aan een test worden onderworpen. Bij contact met een 40 mm hoge barrière op de grond MOET de 

garagepoort omkeren. Indien de poortopener niet goed wordt afgesteld, kan dit leiden tot ernstige verwondingen bij het sluiten van de garage-
poort. Herhaal de test maandelijks en breng eventuele wijzigingen aan.

• Dit systeem mag niet op vochtige of natte plaatsen worden geïnstalleerd.
• Tijdens het gebruik mag de poort in geen enkel geval publieke doorgangen belemmeren.
• Om alle gebruikers aan de veilige werking te herinneren, moet naast de verlichte wandschakelaar een waarschuwingsteken worden aange-

bracht om kinderen te beschermen. De waarschuwingstekens over het valrisico moeten op duidelijk zichtbare plaatsen worden geplaatst.
• Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen. Laat kinderen geen drukknop(pen) of 

afstandsbediening(en) bedienen.
• Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of 

met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instruc-
ties heeft ontvangen over het gebruik van het toestel.

• Alle barrières / vergrendelingen zijn uitgeschakeld om schade aan de poort te vermijden.
• Indien nodig, MOET geïnstalleerde controleapparatuur in het zicht van de poort en buiten het bereik van kinderen worden gemonteerd. Kinderen 

mogen de knoppen of afstandsbedieningen niet bedienen. Verkeerd gebruik van de poortopener kan tot ernstige letsels leiden.
• De poortopener mag ENKEL worden gebruikt indien de gebruiker de volledige poortomgeving kan zien en er zeker van is dat deze vrij is van 

obstakels en dat de poortopener correct is ingesteld. Niemand mag door de poort gaan wanneer ze in beweging is. Kinderen mogen niet in de 
omgeving van de poort spelen.

• Gebruik de manuele vrijgave enkel om de wagen van de aandrijving te scheiden en - indien mogelijk - ENKEL met de poort gesloten. Gebruik 
de rode hendel niet om de poort omhoog omhoog te duwen of omlaag te trekken.

1
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• Vooraleer u herstellingen uitvoert of afdekkingen verwijdert, moet de poortopener van het stroomnet worden gekoppeld. De herstellingen en 
elektrische installaties mogen enkel door een geschoolde elektrotechnicus worden uitgevoerd.

• Dit product heeft een transformator met een speciaal stroomsnoer. In geval van beschadiging MOET dit door een geschoolde elektrotechnicus 
worden vervangen door een originele transformator.

• Gebruik van de noodontgrendeling kan leiden tot ongecontroleerde bewegingen van de poort, indien de veren zwak of gebroken zijn of indien 
de poort ongebalanceerd is.

• Monteer de ontgrendelingshendel van de noodontgrendeling op een hoogte van minder dan 1,80 m.
• De Timer-to-Close (TTC) functie, de MyQ Smartphone Control app, en MyQ Garage Door en Gate Monitor zijn voorbeelden van onbewaakte 

sluiting en mogen ENKEL met sectionele poorten worden gebruikt. Toestellen of functies die de poort buiten het zicht laten sluiten, worden be-
schouwd als een onbewaakte sluiting. De Timer-to-Close (TTC) functie, de MyQ Smartphone Control, en andere MyQ toestellen mogen ENKEL 
met sectionele poorten worden gebruikt.

• De aandrijving mag niet worden gebruikt, wanneer in de garagepoort een klinketdeur aanwezig is.
Bewaar deze instructies.

3
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Planning van het gebruik van de poort

Gebruiksbestemming

Planning voor het gebruik van MyQ

Observeer uw omgeving om te zien of de onderstaande omstandigheden van toepassing zijn op uw installatie.
Afhankelijk van uw vereisten kunnen extra materialen nodig zijn
DEZE POORTOPENER IS COMPATIBEL MET:
• Poorten die gebruik maken van een torsiestang en veren. De torsiestang moet een diameter van 25,4 mm hebben. NIET compatibel met 

omgekeerde trommels.
• Trommels van 80-120 mm, niet te gebruiken op getapte trommels van meer dan 120 mm.
• Sectionele poorten van 3 m standaard hoogte.
• Poorten met een breedte tot 5,5 m. 
• Poorten tot 16.5 m².
OPMERKINGEN: Inspecteer de torsiestang terwijl de poort is opgetrokken of neergelaten. Het is van belang dat er geen waarneembare beweging 
omhoog en omlaag of naar links en rechts is. Als de beweging niet wordt gecorrigeerd, wordt de levensduur van de garagepoortopener aanzienlijk 
verminderd.

Controleer of inspecteer de voorgestelde installatieplaats. De poortopener kan aan de linker- of rechterkant van de poort worden geïnstalleerd. 
Selecteer de zijde die voldoet aan de onderstaande vereisten.
a. Moet minstens 6,4 cm tussen de muur en het midden van de torsiestang hebbe.
b. Moet minstens 7,6 cm tussen het plafond en het midden van de torsiestang hebben.
c. Moet minstens 21,6 cm tussen de zijmuur (of obstructie) en het einde van de torsiestang hebben.
d. De torsiestang moet minstens 3,81 cm voorbij het lager uitsteken. Dit kan variëren naargelang uw installatievereisten.
e. Er is een stopcontact vereist binnen 1,83 m van de installatieplaats. Als er geen stopcontact is, neem dan contact op met een geschoolde 

elektrotechnicus.

Dit toestel is bestemd voor het openen en sluiten en poorten die een torsiestang en veren gebruiken (raadpleeg deel 3 “Planning”). Dit toestel is niet 
bestemd voor commercieel gebruik, enkel voor gebruik in privé-garagepoorten die geschikt zijn voor een gezin. Verkeerd gebruik van de aandrijving 
kan het risico op ongevallen verhogen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zulk gebruik. Alleen de originele accessoires van 
LiftMaster mogen op de aandrijving worden aangesloten. Met deze aandrijving moeten automatische poorten voldoen aan de momenteel geldende 
internationale, nationale en plaatselijke normen, richtlijnen en voorschriften (EN 13241, EN 12453 en EN 12604).

Deze installatie kan worden gecontroleerd door MyQ - fotocellen, die moeten worden geïnstalleerd. Volg en controleer uw garagepoort van overal 
met de MyQ app.

VOORDAT U BEGINT:
U heeft nodig:
• Smartphone, tablet of laptop met wifi
• Breedband internetverbinding
• Wifi-signaal in de garage (2,4 Ghz, 802,11b/g/n vereist)
• Wachtwoord voor uw thuisnetwerk (hoofdaccount van de router, 

niet het gastnetwerk)

TEST DE STERKTE VAN HET WIFI-SIGNAAL
Zorg ervoor dat uw mobiel toestel is verbonden met uw wifi-netwerk. 
Houd uw mobiel toestel op de plaats waar uw poortopener wordt 
geïnstalleerd en controleer de sterkte van het wifi-signaal. 

Wifi-signaal is sterk.
De poortopener maakt verbinding met uw wifi-netwerk.
Wifi-signaal is zwak.
De poortopener kan een verbinding maken met uw wifi-netwerk. Indien 
niet, probeer een van de onderstaande opties om het
wifi-signaal te verbeteren. 
Geen wifi-signaal.
De poortopener kan geen verbinding maken met uw wifi-netwerk. Pro-
beer een van de onderstaande opties om het wifi-signaal te verbeteren.
• Verplaats uw router dichter bij de garagepoortopener om interferen-

tie van muren en andere objecten tot een minimum te beperken.
• Koop een wifi-versterker
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5 Voorbereiding van uw garagepoort

VOORDAT U BEGINT:
• Ontgrendel de sloten.
• Verwijder alle touwen die met de garagepoort zijn verbonden.

Voltooi de volgende test om te garanderen dat de garagepoort gebalanceerd is en niet blijft steken of vastzit:
• Til de poort tot halverwege op. Ontgrendel de poort. Als ze gebalanceerd is, moet ze op haar plaats blijven, volledig ondersteund door de veren.
• Breng de poort omhoog en omlaag om te controleren of ze vastzit of blijft steken.
• Poorten van meer dan 130 kg mogen NIET snel openen of vallen.
Als uw poort vastzit, blijft steken of uit evenwicht is, bel dan een geschoolde poortspecialist.

During assembly, installation and adjustment of the garage door opener, instructions will call for hand tools as illustrated below.

Als er iets ontbreekt, controleer dan zorgvuldig het verpakkingsmateriaal.

OPGELET: Abel ALTIJD een opgeleide poortspecialist indien de garagepoort vastzit, blijft steken of uit even-
wicht is. Een ongebalanceerde garagepoort keert mogelijks NIET om indien nodig. Probeer de garagepoort, 
poortveren, kabels, poelies, beugels of de hardware ervan NOOIT los te maken, te bewegen of af te stellen. 
Deze staan ALLEMAAL onder EXTREME spanning. Ontgrendel alle sloten en verwijder ALLE touwen die met 

de garagepoort verbonden zijn VOORALEER u de garagepoortopener installeert en gebruikt om verstrikking te vermijden. 
Deze opener is uitgerust met een functie voor onbewaakte werking. De poort kan onverwacht bewegen. NIEMAND MAG 
IN HET TRAJECT VAN DE BEWEGENDE POORT LOPEN.

6

7

Vereiste gereedschappen

Inhoud van de doos

1. Trapladder 7. Schroevendraaier

2. Boor 8. Waterpas

3. Meetlint 9. Klauwhamer

4. Draadsnijders 10. Moffen en sleutel met verlengstuk 

5. Tang 11. Schroefsleutel

6. Boorijzers 12. Potlood

GARAGEPOORTOPENER GEREEDSCHAPSZAK

1. Garagepoortopener, LM3800W 1x 11. Schroef 15 mm 2x

2. Automatisch poortslot, 841EU 1x 12. Schroef 54,8 mm 4x

3. Montagebeugel 1x 13. Handvat 1x

4. Kraag met stelschroeven 1x 14. Touw 1x

5. Veiligheidslabels 1x 15. Schroef 15 mm 2x

6. Afstandsbediening met 4 knoppen, TX4EVF 2x 16. Muuranker (inschroefbaar) 36,8 mm 4x

7. MyQ Remote LED-licht, 827EV 1x 17. Schroef 22 mm 2x

8. Handleiding

HARDWARE VOOR AFSTANDSBEDIEND LICHT

9. Muuranker (inschroefbaar) 42 mm 2x

10. Schroef 27,85 mm 2x

8 Vereiste accessoires
Kabelspanningsmeter 041A92642. 
Infrarode fotocellen (voor TTC of MyQ-functie: - 771EV of - 772E of - 771EVK of - G770E).
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Attach the Collar to the Garage Door Opener

De montagebeugel op de garagepoortopener bevestigen

Positioneer en monteer de garagepoortopener

Bevestig het noodontgrendelingstouw en de hendel

Om problemen bij de installatie te vermijden, mag u de poortopener niet gebruiken totdat u daartoe instructies krijgt.
De poortopener kan aan eender welke zijde van de poort worden geïnstalleerd (zie deel Planning). De getoonde illustraties zijn voor de installatie op
het illustratieblad.
1. Draai de stelschroeven los.
2. Bevestig de kraag op de motoras van de garagepoortopener. De zijkant van de kraag met het grootste gat moet op de motoras worden 

geplaatst.
3. Zorg ervoor dat de kraag helemaal op de motoras zit tot het eindpunt is bereikt.
4. Plaats de kraag zo dat de schroeven naar buiten zitten en toegankelijk zijn bij aanbrenging op de torsiestang.
5. Draai de 2 vierkante kopschroeven het dichtst bij de motoras goed vast door de schroeven 1/4 tot 1/2 draai aan te draaien nadat u contact 

maakt met de motoras.

OPMERKINGEN: Raadpleeg de pagina accessoires voor extra montageopties.
1. Sluit de garagepoort volledig.
2. Schuif de garagepoortopener op het einde van de torsiestang. Als de torsiestang te lang of beschadigd is, moet u ze eventueel afzagen. Zorg 

ervoor dat de kraag het lager NIET raakt.
3. Gebruik een waterpas om de garagepoortopener te positioneren en verticaal uit te lijnen. Controleer of de montagebeugel zich op een vast 

oppervlak bevindt, zoals hout, beton of poort-/vlagbeugel. Bij installatie op een droge muur, MOET de montagebeugel op een steunbout worden 
bevestigd.

4. Wanneer de poortopener juist is uitgelijnd, markeert u de gaten voor de montagebeugel. Draai indien nodig de kraagschroeven op de torsies-
tang aan om de garagepoortopener op zijn plaats te houden terwijl u de gaten markeert. OPMERKINGEN: De garagepoortopener hoeft niet 
gelijk met de muur te zijn.

5. Verwijder de poortopener van de torsiestang. Boor pilootgaten van 5mm op de gemarkeerde plaatsen. Boor indien nodig door metalen poortrail-
platen.

6. Schuif de poortopener terug op de torsiestang tot de pilootgaten zijn uitgelijnd op de beugel.
7. Draai de 2 vierkante kopschroeven op de torsiestang vast. Voor een holle torsiestang draait u de schroeven 3/4 tot 1 volle draai aan nadat u 

contact maakt met de stang. Voor een massieve torsiestang draait u de schroeven 1/4 tot maximaal 1/2 draai aan nadat u contact maakt met de 
as. Als u op een gegroefde torsiestang installeert, draai de schroeven dan NIET in de richting van de groeven.

8. Bevestig de montagebeugel op de muur en de garagepoortopener. Gebruik de schroeven (12) om de montagebeugel aan de muur te bevesti-
gen.

1. Steek een uiteinde van het noodontgrendelingstouw door de hendel. Zorg ervoor dat “KENNISGEVING” met de rechterzijde omhoog staat. 
Maak het vast met een overhandse knoop op minstens 2,5 cm van het uiteinde van het touw om slipgevaar te voorkomen.

2. Steek het andere uiteinde van het noodontgrendelingstouw door het gat in de ontgrendelingsarm van de wagen. Monteer de noodontgrendeling 
binnen bereik, echter minstens 1,83 m boven de grond, en vermijd daarbij contact met voertuigen om accidentele ontgrendeling te voorkomen 
en maak dit vast met een overhandse knoop.

OPMERKING: Het touw moet worden afgesneden, het afgesneden uiteinde warm aaneengesmolten met een lucifer of aansteker om ontrafeling 
tegen te gaan.

1. Bevestig de gegleufde zijde van de montagebeugel los op dezelfde zijde van de garagepoortopener als de kraag, met behulp van 
de meegeleverde schroeven.

 
OPMERKINGEN: Draai de schroeven niet vast tot u daarvoor instructies krijgt.

Er MOETEN betonnen ankers worden gebruikt indien de montagebeugel in metselwerk wordt gemonteerd. Probeer de 
garagepoort, poortveren, kabels, poelies, beugels of de hardware ervan NOOIT los te maken, te bewegen of af te stellen. 
Deze staan ALLEMAAL onder EXTREME spanning Bel ALTIJD een opgeleide poortspecialist of -installateur indien de 
garagepoort vastzit, blijft steken of uit evenwicht is. Een ongebalanceerde garagepoort keert mogelijks NIET indien nodig. 
De garagepoortopener MOET in een rechte hoek op de torsiestang worden gemonteerd om vroegtijdige slijtage op de kraag 
te voorkomen. Hou rekening met de plaatselijke vereisten.

Gebruik de noodontgrendelingshendel indien mogelijk ENKEL om de poort los te maken als de garagepoort GESLOTEN is. 
Zwakke of gebroken veren of een ongebalanceerde poort kunnen een open poort snel en/of onverwacht doen vallen. Gebruik 
de noodontgrendelingshendel NOOIT, tenzij de garagepoortopening vrij is van personen en obstakels.
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14

Het automatische deurslot installeren

De kabelspanningsmeter bevestigen (041A9264) (verplichte accessoire)

Het automatische poortslot (model 841EU) wordt gebruikt om te voorkomen dat de poort manueel wordt geopend zodra ze volledig gesloten is.

OPMERKING: Oudere model 24 V deursloten zijn niet compatibel.
1. Het slot moet indien mogelijk binnen 3,05 m van de poortopener worden gemonteerd, aan dezelfde kant als de poortopener. 
2. Zorg ervoor dat het oppervlak van de rail proper is en bevestig het slotsjabloon op het spoor, zodat het boutgat zich ongeveer 7,6 cm van het 

midden van een poortroller bevindt.
3. Boor gaten zoals gemarkeerd op het sjabloon.
4. Bevestig het automatische poortslot aan de buitenkant van het poortspoor met de verstrekte elementen.
5. Leg beldraad op de muur naar de poortopener. Gebruik geisoleerde nietjes (optioneel) om de draad op verschillende plaatsen vast te maken. 

Steek de draad door de onderkant van de poortopener.
6. Steek de connector in een plug in de poortopener. Een tweede poortslot (841EU) kan worden geïnstalleerd aan de tegenovergestelde zijde van 

de poort via de bovenstaande instructies.

TEST VAN HET AUTOMATISCHE POORTSLOT
1. Als de poort volledig gesloten is, moet de bout van het automatische poortslot (B) uit het spoor steken.
2. Bedien de poort in de open richting. Het automatische poortslot (A) moet terugtrekken vooraleer de poort begint te bewegen.
3. Bedien de poort in de neerwaartse richting. Wanneer de poort de volledig gesloten positie bereikt, moet het automatische poortslot in de 

vergrendelde positie gaan om de poort vast te maken.
OPMERKING: Als het automatische poortslot niet werkt, kan het slot manueel worden ontgrendeld door de manuele ontgrendelingshendel (C) naar 
de open positie te schuiven.

De kabelspanningsmeter MOET worden aangesloten en correct geïnstalleerd vooraleer de garagepoortopener in de 
neerwaartse richting beweegt. De kabelspanningsmeter detecteert ELKE speling die zich in de kabels kan voordoen 
en keert de poort om, waardoor serviceoproepen overbodig zijn. De installatie van de kabelspanningsmeter is vereist 
overeenkomstig EN12453.
OPMERKINGEN: De verzonden kabelspanningsmeter is voor installatie aan de linkerkant. Voor installatie aan de rechterkant verwijdert u de veer-
ring die de roller op zijn plaats houdt en monteert u hem opnieuw aan de tegenovergestelde zijde van de kabelspanningsmeter.

1. Zorg ervoor dat de poortkabel zich ongeveer 19 mm van het montageoppervlak bevindt. De poort moet eventueel worden afgesteld of van een 
vulstuk voorzien om de juiste diepte voor de poortkabel te verkrijgen.

2. Positioneer de kabelspanningsmeter zodat de roller zich 5-15 cm van de trommel bevindt en de roller 3-6 mm voorbij de kabel gaat. Zorg ervoor 
dat er een houten steunbalk onder de kabelspanningsmeter zit en dat de roller vrij is van obstakels. 
OPMERKINGEN: Er mogen op de installatieplaats geen obstakels zijn die verhinderen dat de kabelspanningsmeter volledig sluit wanneer er 
speling wordt gedetecteerd.

3. Markeer en boor pilootgaten van 5 mm voor de schroeven (pilootgaten zijn niet vereist voor ankers).
4. Bevestig de kabelspanningsmeter op de muur met de verstrekte gereedschappen. Controleer of de roller bovenop de kabel zit.
5. Leg beldraad naar de poortopener. Gebruik geisoleerde nietjes om de draad vast te maken.
6. Sluit beldraad aan op de groene snelverbindingsklemmen (10 + 11) op de poortopener (polariteit is van geen belang). 

OPMERKINGEN: De kabel moet gespannen zijn over het hele traject van de poort. Zorg ervoor dat er aan de tegenovergestelde zijde van de 
poort geen speling op de kabel zit tijdens normaal gebruik. Als er tijdens de beweging van de poort speling is, moet u de kabels aanpassen.

Als er twee kabelspanningsmeters worden geïnstalleerd, zal de poort niet omlaag bewegen of zal ze omkeren wanneer een van de meters verslap-
ping detecteert of is losgekoppeld. 
 
TEST VAN DE KABELSPANNINGSMETER
1. Als de poort volledig gesloten is, drukt u op de voorkant van de kabelspanningsmeter. Er moet een klik te horen zijn. Als er geen klik is, kan het 

zijn dat de roller de stijl raakt en de schakelaar niet toelaat om speling in de kabel te detecteren. Zorg ervoor dat de kabelspanningsmeter gelijk 
met de muur wordt gemonteerd en dat de roller vrij is van obstakels.

De 1k weerstand dient enkel om problemen met de instellingen van de CTM op te sporen.  Volgens EN12453 moet de kabelspanningsmeter worden 
geïnstalleerd om speling op de kabel goed te detecteren. 

Als uw kabelspanningsmeter geactiveerd is, geven de OMHOOG en OMLAAG pijlen diagnostische code 3-5.
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17

16

Installatie van fotocellen

Elektrische aansluiting

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE INFRARODE FOTOCELLEN
De instructies voor de installatie zijn meegeleverd bij de infrarode fotocellen en dienen te worden gevolgd. De fotocellen zorg ervoor dat de poort 
open is, of open blijft, wanneer er zich mensen, vooral jonge kinderen, in de poortzone bevinden. Wanneer de infrarode fotocelsensor juist is 
aangesloten en uitgelijnd, detecteert hij een obstakel in het pad van de elektronische straal. De zendende sensor stuurt een onzichtbare lichtstraal 
naar de ontvangende sensor. Als een obstakel de lichtstraal onderbreekt terwijl de poort sluit, zal de poort stoppen en omkeren naar de volledig 
open positie, en de lichten van de opener knipperen 10 keer.
Voor gebruik van de MyQ- of TTC-functie moeten de sensoren zo in de garage worden geïnstalleerd dat de zendende en ontvangende sensoren 
tegenover elkaar liggen over de hele poort, niet meer dan 10 cm boven de vloer. De sensoren kunnen zowel aan de linker- als de rechterkant van de 
poort worden geïnstalleerd, zolang de zon nooit rechtstreeks op de lens van de ontvangende sensor schijnt. Het pad van de onzichtbare lichtstraal 
moet onbelemmerd zijn. Geen enkel onderdeel van de garagepoort (poortsporen, veren, scharnieren, rollers of andere elementen) mag de straal 
onderbreken terwijl de poort sluit. 
OPMERKINGEN: Liftmaster raadt aan om infrarode fotocellen te installeren bij elke installatie. Voor gebruik van de MyQ- of TTC-functie moeten 
infrarode fotocellen worden geïnstalleerd.

BEDRADING VAN DE INFRARODE FOTOCELLEN
1. Leg de draad van beide sensoren naar de garagepoortopener. Bevestig de draad aan de muur en het plafond met de nietjes.
2. Strip 11 mm isolatie van elk stel draden. Haal de draden uit elkaar. Draai de witte draden in elkaar. Draai de witte / zwarte draden in elkaar.
3. Steek de witte draden in de witte aansluitklem op de garagepoortopener. Steek de witte / zwarte draden in de grijze aansluitklem op de garage-

poortopener. Om de draden in de aansluitklem te steken of er uit te trekken, duwt u in het klepje met de punt van een schroevendraaier.

ZORG ERVOOR DAT DE INFRARODE FOTOCELLEN ZIJN UITGELIJND
De poort zal niet sluiten als de sensoren niet correct zijn geïnstalleerd en uitgelijnd
Als de lichtstraal wordt belemmerd of verkeerd uitgelijnd terwijl de poort sluit, zal de poort omkeren en zal het licht van de garagepoortopener tien 
keer knipperen. Als de poort al open is, zal ze niet sluiten. De sensoren kunnen worden uitgelijnd door de vleugelmoeren los te draaien, de sensoren 
uit te lijnen en de vleugelmoeren weer vast te draaien.
1. Controleer of de LED’s in beide sensoren constant branden. De LED’s in beide sensoren zullen constant branden als ze correct zijn uitgelijnd en 

aangesloten.

TEST DE INFRARODE FOTOCEL
1. Open de poort. Plaats een obstakel in het traject van de poort.
2. Druk op de afstandsbedieningsknop om de poort te sluiten. De poort zal niet meer dan 2,5 cm bewegen en het licht van de garagepoortopener 

knippert 10 keer.
De garagepoortopener zal niet sluiten met een afstandsbediening als de LED in een van de twee infrarode fotocellen uitgeschakeld is (wat wijst op 
het feit dat de sensor verkeer is uitgelijnd of belemmerd). Als de garagepoortopener de poort sluit wanneer een infrarode fotocel is belemmerd 
(en de sensoren zich niet meer dan 10 cm boven de grond bevinden), moet u een opgeleide poortspecialist bellen.

Om lichamelijke verwondingen en schade aan het toestel te voorkomen, mag de poortopener enkel worden gebruikt wanneer 
dit expliciet wordt opgedragen in deze handleiding. Het stroomsnoer moet altijd toegankelijk zijn om de netvoeding af te 
koppelen. Elektrische installaties mogen enkel door een bevoegde elektrotechnicus worden uitgevoerd.

15 MyQ Remote LED Light installeren (enkel ontworpen voor droge ruimtes)

De MyQ Remote LED Light is ontworpen om rechtstreeks in een standaard 230V stopcontact te steken. Selecteer een geschikte locatie op het 
plafond of de muur om het licht binnen 1,83 m van een stopcontact te monteren, zodat het snoer en het licht uit de buurt van bewegende onderdelen 
zijn. MyQ Remote LED Light moet worden geïnstalleerd om MyQ en Timer-to-Close (TTC) te kunnen gebruiken.
OPMERKINGEN: Als u het licht op een droge muur installeert en er geen plafondbalk te vinden is, gebruikt u de meegeleverde muurankers. Voor 
muurankers is er geen pilootgat vereist.
1. Boor pilootgaten op een afstand van 15,6 cm als u op een balk monteert.  

OF schroef in muurankers op een afstand van 15,6 cm als u op een droge muur monteert.
2. Bepaal de vereiste lengte van het stroomsnoer om het dichtstbijzijnde stopcontact te bereiken. Draai eventueel overtollig snoer rond de snoer-

houder aan de bovenkant van de voet van het licht. Breng het snoer door het kanaal , zodat het licht vlak kan worden gemonteerd.
3. Open de lichtlens.
4. Monteer het licht met de meegeleverde schroeven (11+12).
5. Sluit de lichtlens.
6. Steek het licht in het stopcontact. 

OPMERKINGEN: Het LED-lampje is heel helder. Staar NIET in het licht terwijl u op een ladder staat.
Het afstandsbediend licht van uw garagepoortopener is in de fabriek al geprogrammeerd om met uw opener te werken. 
Bijkomende of vervangingslichten moeten worden geprogrammeerd.
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19 De reservebatterij installeren (optionele accessoire)

Als de poortopener op de reservebatterij draait, worden MyQ Smartphone Control en draadloze MyQ-toestellen uitge-
schakeld. In de reservebatterijmodus wordt het automatische garagepoortslot ontgrendeld wanneer de garagepoort wordt 
geopend, en blijft uitgeschakeld tot de stroom opnieuw wordt ingeschakeld.
1. Koppel de garagepoortopener af.
2. Gebruik de schroevendraaier om de batterijklep van de garagepoortopener te verwijderen.
3. Steek de batterij deels in het batterijvak met de aansluitpunten naar buiten gericht.
4. Verbind de rode (+) en zwarte (-) draad van de garagepoortopener met de overeenstemmende polen op de batterij.
5. Vervang het batterijdeksel.
6. Sluit de garagepoortopener aan.

BATTERIJSTATUS LED (B)
GROENE LED:
Alle systemen zijn normaal.
• Een constant groen LED-licht geeft aan dat de batterij volledig opgeladen is.
• Een knipperende groene LED geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.

ORANJE LED:
De garagepoortopener heeft geen stroom meer en draait op de reservebatterij.
• Een constante oranje LED met ca. elke 2 seconden een bieptoon geeft aan dat de garagepoortopener op batterijstroom werkt.
• Een knipperende oranje LED met elke 30 seconden een bieptoon geeft aan dat het batterijniveau laag is.

RODE LED:
De 12V batterij van de garagepoortopener moet worden vervangen.
•  . Een constante rode LED met elke 30 seconden een bieptoon geeft aan dat de 12V batterij niet meer kan worden opgeladen en moet 

worden vervangen. Vervang de reservebatterij om de backupfunctie te behouden.

OPMERKINGEN: De batterij hoeft niet volledig opgeladen te zijn om de garagepoortopener te gebruiken.

Om het risico op BRAND of VERWONDING te vermijden: Ontkoppel ALLE net- en batterijstroom VOORALEER u EENDER 
WELKE service of onderhoud uitvoert. Gebruik ENKEL LiftMaster onderdeel 485EU als vervangbatterij. Gebruikte batterijen 
mogen NIET worden verbrand. De batterij kan ontploffen. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor instructies m.b.t. de 
verwijdering.

18 Stroom aansluiten
Om problemen bij de installatie te vermijden, mag u de garagepoortopener nu niet gebruiken.
Om het risico op elektrische schokken te beperken, heeft uw garagepoortopener een geaarde stekker. Deze stekker past alleen in een geaarde 
stekkerdoos. Als de stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een geschoolde elektrotechnicus om het juiste stopcontact te 
installeren.

Er is slechts één optie om stroom aan te sluiten:
TYPISCHE BEDRADING
Sluit de garagepoortopener op een stopcontact met aarding aan.



9 / nl

21 Test van de veiligheidsomkering

TEST
1. Als de poort volledig open is, plaatst u een plaat van 40 mm op de grond onder de garagepoort.
2. Druk op de afstandsbedieningsknop om de poort te sluiten. De poort MOET omkeren wanneer ze contact maakt met de plaat.

AANPASSEN
Als de poort stopt, maar niet omkeert:
1. Bekijk de verstrekte installatie-instructies opnieuw om te controleren of alle stappen zijn gevolgd.
2. Herhaal het programmeren van de beweging (zie Aanpassing stap 1 “Punt 20”).
3. Herhaal de test van de veiligheidsomkering.

Als de test blijft mislukken, moet u een opgeleide poortspecialist bellen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSCONTROLE:
Test de veiligheidsomkering na:
• iedere aanpassing van limieten.
• iedere herstelling of aanpassing van de poort (met inbegrip van veren en hardware).
• iedere herstelling van of knik in de poort.
• iedere herstelling of aanpassing van de garagepoortopener.

Zonder een correct geïnstalleerde veiligheidsomkering kunnen personen (in het bijzonder kleine kinderen) ERNSTIG GE-
WOND raken of OVERLIJDEN door een sluitende garagepoort. De veiligheidsomkering MOET iedere maand worden getest. 
Na IEDERE aanpassing MOET het omkeersysteem worden getest. De poort MOET omkeren bij contact met een object van 40 
mm op de grond.

Een verkeerde afstelling van de beweging van de garagepoort verstoort de juiste werking van de veiligheidsomkering. Na 
IEDERE aanpassing MOET het omkeersysteem worden getest. De poort MOET omkeren bij contact met een object van 40 
mm op de grond. Om schade aan voertuigen te vermijden, moet u ervoor zorgen dat de volledig geopende poort voldoende 
vrije ruimte geeft.

20 De beweging programmeren

Bewegingslimieten regelen de punten waarop de poort zal stoppen bij het omhoog of omlaag bewegen. Koppel de garage-
poortopener af. Tijdens het programmeren kunnen de knoppen OMHOOG en OMLAAG worden gebruikt om de poort in de gewenste richting te 
bewegen.

1. Druk op de afstelknop (A) en houd deze ingedrukt tot de knop OMHOOG (U) begint te knipperen en/of een pieptoon te horen is.
2. Druk op de knop OMHOOG (U) en houd deze ingedrukt tot de poort zich in de gewenste positie OMHOOG bevindt.
3. Zodra de poort zich in de gewenste OMHOOG positie bevindt, moet u de afstelknop (A) indrukken en loslaten. De lichten van de garagepoorto-

pener knipperen twee keer en de knop OMLAAG (D) begint te knipperen.
4. Druk op de knop OMLAAG (D) en houd deze ingedrukt tot de poort zich in de gewenste positie OMLAAG bevindt.
5. Zodra de poort zich in de gewenste OMLAAG positie bevindt, moet u de afstelknop (A) indrukken en loslaten. De lichten van de garagepoorto-

pener knipperen twee keer en de knop OMHOOG (U) begint te knipperen.
6. Druk de OMHOOG knop (U) in en laat hem los. Wanneer de poort naar de geprogrammeerde OMHOOG positie beweegt, begint de OMLAAG 

knop (D) te knipperen.
7. Druk de OMLAAG knop (D) in en laat hem los. De poort beweegt naar de geprogrammeerde OMLAAG positie. Het programmeren is voltooid.

Als de lichten van de garagepoortopener tijdens het programmeren van de beweging 5 keer knipperen, is de tijdslimiet voor het programmeren over-
schreden. Als de kabelspanningsmeter niet is geïnstalleerd of teveel speling op de kabel detecteert, zal het licht van de garagepoortopener 5 keer 
knipperen. Zorg ervoor dat de kabelspanningsmeter correct is geïnstalleerd en volg dan de stappen voor het programmeren van de beweging. Als de 
lichten van de garagepoortopener tijdens het programmeren van de beweging 10 keer knipperen, zijn de infrarode fotocellen verkeerd uitgelijnd of 
belemmerd. Wanneer de sensoren uitgelijnd en onbelemmerd zijn, doorloopt u een volledige op- en neercyclus met behulp van de afstandsbedien-
ing of de OMHOOG en OMLAAG knoppen. Het programmeren is voltooid. Als u de poort niet op en neer kunt bewegen, herhaalt u de stappen voor 
het programmeren van de beweging.
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Gebruik de noodontgrendelingshendel indien mogelijk ENKEL om de poort los te maken als de garagepoort GESLOTEN is. 
Zwakke of gebroken veren of een ongebalanceerde poort kunnen een open poort snel en/of onverwacht doen vallen. Gebruik 
de noodontgrendelingshendel NOOIT, tenzij de garagepoortopening vrij is van personen en obstakels.

22

23

De poort manueel openen

Gebruik van uw garagepoortopener

Ontgrendel alle poortsloten vooraleer u verder gaat. De poort moet volledig gesloten zijn, indien mogelijk. Trek de noodontgrendelingshendel omlaag 
totdat u een klikgeluid van de poortopener hoort en til de poort manueel op. Om de poort opnieuw met de poortopener te verbinden, trekt u de 
noodontgrendelingshendel nog eens helemaal omlaag totdat u een klikgeluid van de poortopener hoort. De poort maakt opnieuw verbinding bij de 
volgende OMHOOG of OMLAAG actie.

TEST VAN DE NOODONTGRENDELING
1. Zorg ervoor dat de poort gesloten is.
2. Trek aan de noodontgrendelingshendel. U moet de poort dan manueel kunnen openen.
3. Breng de poort terug in de gesloten positie.
4. Trek nog eens aan de noodontgrendelingshendel.
5. Verbind de poort opnieuw met de poortopener.

FUNCTIES
Uw garagepoortopener is uitgerust met functies om u meer controle te geven over de werking van uw garagepoort.

ALERT-TO-CLOSE (SLUITWAARSCHUWING)
De Alert-to-Close functie geeft een visuele waarschuwing dat een onbewaakte poort wordt gesloten.

TIMER-TO-CLOSE (TTC)
De TTC-functie sluit de poort automatisch na een gespecificeerde periode die kan worden ingesteld met een poortbediening met TTC (fotocellen 
model 771EV / 772E / 771EVK / G770E zijn vereist). Voor en tijdens het sluiten van de poort zullen de lichten van de garagepoortopener knipperen. 

TTC-ACTIVERING:
1. Druk 4 keer op de gele Leren-knop (L) en laat hem telkens los. 
2. De gele Leren-LED gaat AAN 
3. Ga met de OMHOOG (U) en OMLAAG (D) pijlen door de cycli UIT/1/5/10 minuten. Na het selecteren knippert de gele Leren-LED. Bijvoorbeeld: 

als u 5 minuten selecteert, knippert de gele Leren-LED 5 keer ter bevestiging. 
4. Druk op de vierkante insteltoets (A) om de instelling te bewaren en de TTC-programmeermodus te verlaten. Als de activering voltooid is, zal het 

MyQ Remote LED Light EEN keer knipperen ter bevestiging. Als u de TTC-functie programmeert, moet u de volgende knop binnen 30 seconden 
indrukken, anders wordt de TTC-activering verlaten. Als de programmeerklok verstrijkt, behoudt TTC de eerdere instellingen en knippert het 
MyQ Remote LED-licht VIJF keer.

       Om de onvoltooide TTC-programmeermodus te verlaten, drukt u nog één keer op de Leren-knop (L).

WIJZIGING VAN DE TTC-TIJDSKLOK:
1. Druk 4 keer op de Leren-knop (L).
2. Ga met de OMHOOG (U) en OMLAAG (D) pijlen door de cycli UIT/1/5/10 minuten. Na het selecteren knippert de gele Leren-LED.
3. Druk op de vierkante insteltoets (A) om de instelling te bewaren en de TTC-programmeermodus te verlaten. 

Als de activering voltooid is, zal het MyQ Remote LED Light EEN keer knipperen ter bevestiging.

TTC-DEACTIVERING:
1. Druk 4 keer op de gele Leren-knop (L).
2. Druk één keer op de Afstelknop om de instelling op te slaan. 
3. Als de deactivering voltooid is, zal het MyQ Remote LED Light EEN keer knipperen ter bevestiging. 

Als de TTC actief is, telt de klok af , en als de infrarode stralen worden onderbroken, wordt de TTC-klok herstart.
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MyQ
Met MyQ kunt u uw garagepoortopener van overal bedienen met uw mobiel toestel of computer. MyQ-technologie gebruikt een radiosignaal om een 
tweerichtingscommunicatie tussen de garagepoortopener en accessoires met MyQ-functie te realiseren. De garagepoortopener heeft een interne 
toegangspoort die de garagepoortopener toelaat om rechtstreeks te communiceren met een wifi-thuisnetwerk en toegang tot uw MyQ account te 
krijgen.

INFRARODE FOTOCELLEN
Wanneer de infrarode fotocellen juist zijn aangesloten en uitgelijnd, detecteren ze een obstakel in het pad van de infrarode straal. Als een obstakel 
de infrarode straal onderbreekt terwijl de poort sluit, zal de poort stoppen en omkeren naar de volledig open positie, en de lichten van de opener 
knipperen 10 keer. Als de poort volledig open is en de infrarode fotocellen zijn geïnstalleerd en verkeerd uitgelijnd, zal de poort niet sluiten vanop 
een afstandsbediening. U kunt de poort echter sluiten als u de knop op de poortbediening of draadloze afstandsbediening ingedrukt houdt tot de 
poort volledig gesloten is. De infrarode fotocellen hebben geen invloed op de openingscyclus.

ENERGIEBESPARING
Om energie te besparen, gaat de garagepoortopener in slaapmodus wanneer de poort volledig gesloten is. De slaapmodus schakelt de garagepoor-
topener uit tot deze wordt geactiveerd. De slaapmodus is in sequentie met het licht van de garagepoortopener. Als het licht uitschakelt, worden de 
sensor-LED’s uitgeschakeld en wanneer de lichten van de garagepoortopener worden ingeschakeld, gaan de sensor-LED’s branden. De garage-
poortopener gaat niet in de slaapmodus tot de garagepoortopener 5 cycli heeft voltooid na het opstarten

LICHTEN
Het licht van de garagepoortopener wordt ingeschakeld, wanneer de opener voor het eerst wordt aangesloten; de stroom wordt hersteld na een 
onderbreking, of wanneer de garagepoortopener geactiveerd is. Het licht wordt automatisch uitgeschakeld na 4,5 minuten.

LICHTFUNCTIE
De garagepoortopener is uitgerust met een extra functie; de lichten worden ingeschakeld wanneer iemand door de open garagepoort loopt en de 
infrarode straal wordt onderbroken. Infrarode fotocellen 771EV / 772E / 771EVK / G770E moeten worden geïnstalleerd om deze functie te activeren.

RESERVEBATTERIJ (OPTIONEEL)
TMet het reservebatterijsysteem kan u altijd in en uit uw garage, zelfs wanneer er geen stroom is. Wanneer de garagepoortopener op batterijstroom 
werkt, zal de garagepoortopener trager werken, het licht zal niet werken, de batterijstatus-LED zal constant oranje branden, en elke 2 seconden zal 
een pieptoon weerklinken.

GEBRUIK VAN UW GARAGEPOORTOPENER
De garagepoortopener kan worden geactiveerd via een op de muur gemonteerde poortbediening, afstandsbediening, draadloze toegang zonder 
sleutel of een MyQ-accessoire. Wanneer u de poortopener via radiosignaal of muurschakelaar bedient:
• sluit de poort wanneer ze volledig open is
• opent de poort wanneer ze volledig gesloten is
• stopt de poort wanneer ze opent of sluit
• de poort beweegt in de tegenovergestelde richting van de laatste beweging, als ze deels open is.
Als de poort een obstakel detecteert of wordt onderbroken tijdens het openen, zal de poort stoppen. Als de garagepoortopener een obstakel detec-
teert tijdens het sluiten, zal de poort omkeren. Als het obstakel de sensorstraal onderbreekt, knipperen de lichten van de garagepoortopener 10 keer. 
U kunt de poort echter sluiten als u de knop op de poortbediening of draadloze afstandsbediening ingedrukt houdt tot de poort volledig gesloten is. 
De infrarode fotocellen hebben geen invloed op de openingscyclus.  

CYCLUSTELLER. ACTIVERING EN LEESPROCEDURE:
1. Koppel de RJO van de stroom om in deze modus te komen.
2. Druk op de knoppen Afstelling (A) en Leren (L) en houd ze samen ingedrukt bij het herstellen van de stroom. 
3. De LED van de “OMHOOG” pijlknop (U) knippert EEN keer voor elke duizend VOLLEDIG voltooide cycli, zolang de knoppen Afstelling (A) en 

Leren (L) worden ingedrukt en ingedrukt gehouden.
       Bijvoorbeeld, als de RJO 8756 cycli heeft doorlopen, zal de OMHOOG LED 8 keer knipperen.

Om de aflezing te herhalen, koppelt u de RJO van de stroom en begint u opnieuw.

LICHTZENDER (met 78EV):  Maakt het mogelijk om een zender aan te leren in de MyQ-afstandsbediening via multifunctionele wandschakelaar.
Om de zender in het MyQ Remote LED-licht te programmeren:
1. Druk de knoppen LICHT & VERGRENDELING in en houd deze samen ingedrukt.
2. Terwijl u de bovenstaande knoppen ingedrukt houdt, drukt u op een knop op de zender en houdt u deze ingedrukt tot RJO WorkLight één keer 

knippert. 
3. Nadat het Worklight van de opener één keer knippert, laat u alle knoppen los.

VAKANTIEMODUS (vereist 78EV wandschakelaar). Draagbare afstandsbedieningen functioneren niet, wanneer deze functie is geactiveerd. 
Zie instructies van 78EV.

TOEGANG ZONDER SLEUTEL (vereist 747EV draadloze afstandsbediening): Voer een code van 4 cijfers naar keuze in om de poort te 
bedienen.
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De wifi-garagepoortopener is compatibel met maximaal 16 accessoires met MyQ-functie. Tot 10 toestellen kunnen aan de interne gateway van de 
wifi-garagepoortopener worden gekoppeld. Deze toestellen kunnen worden bediend met de MyQ app. Deze toestellen omvatten combinaties van 
MyQ garagepoortopeners, wifi-garagepoortopeners, MyQ-licht, MyQ-poortbedieningen. Een LiftMaster internet gateway (828EV) kan worden toe-
gevoegd als u meer dan 10 toestellen wilt bedienen met de MyQ app. Tot 6 toestellen kunnen aan de garagepoort zelf worden gekoppeld (bediend 
door de garagepoortopener). Deze toestellen omvatten eender welke combinatie van MyQ-licht of een garagepoort en een poortbewaking.

U heeft nodig:
• Smartphone, tablet of laptop met wifi
• Breedband internetverbinding
• Wifi-signaal in de garage (2,4 Ghz, 802,11b/g/n vereist)
• Wachtwoord voor uw thuisnetwerk (hoofdaccount van de router, niet het gastnetwerk)
• MyQ-serienummer op de garagepoortopener
• Infrarode fotocellen (optioneel)
• MyQ Remote LED-licht (meegeleverd)

DE POORTBEDIENING SYNCHRONISEREN
Om de poortbediening 78EV te synchroniseren met de garagepoortopener, drukt u op de duwstang tot de garagepoortopener wordt geactiveerd (kan 
tot 3 duwen vergen). De garagepoortopener moet een volledige cyclus doorlopen vooraleer de wifi-programmering wordt geactiveerd.

UW GARAGEPOORTOPENER MET UW WIFI-THUISNETWERK VERBINDEN
1. Druk 3 keer op de gele LEREN-knop (L) op de garagepoortopener en laat hem telkens los. De garagepoortopener zal één keer piepen. U heeft 

20 minuten om het verbindingsproces te voltooien.
2. Ga op uw mobiel toestel naar Instellingen > Wifi en selecteer het netwerk met het voorvoegsel “MyQ-”.
3. Start de webbrowser op uw smartphone of tablet. Tik setup.myqdevice.com in de adresbalk van de browser. Volg de aanwijzingen op het 

scherm om de garagepoortopener met uw wifi-netwerk te verbinden. Het MyQ-serienummer verschijnt op het scherm. Noteer het serienummer 
in het onderstaande veld.

4. Download de MyQ app van de App Store® of Google Play™ store. Schrijf u in voor uw MyQ account en voeg het MyQ-serienummer toe aan uw 
account.

Om een tweede wifi-garagepoortopener toe te voegen, herhaalt u stap 1-3. Voeg het tweede MyQ-serienummer in de MyQ app toe aan uw account.
OPMERKINGEN: De MyQ Smartphone Control ZAL NIET werken als de garagepoortopener op batterijstroom werkt. Om de wifi-instellingen te 
wissen, zie pagina 15.

Een LED (A) op de garagepoortopener geeft de wifi-status aan. Zie onderstaande tabel

24 Een verbinding maken met uw smartphone

LED DEFINITIE

BLAUW
Uit - Wifi is niet ingeschakeld.
Knippert - Garagedeuropener is in wifi-leermodus.
Aan - Mobiel toestel verbonden met de garagepoortopener.

BLAUW EN GROEN Knippert - Probeert verbinding te maken met de router.

GROEN Knippert - Probeert verbinding te maken met de internetserver.
Constant - wifi is ingesteld en de garagepoortopener is verbonden met het internet.

TIJDELIJKE TOEGANG (vereist 747EV draadloze afstandsbediening): Een tijdelijke code kan worden geprogrammeerd om beperkte toegang 
tot de garage mogelijk te maken (via tijd of het aantal openingen).

SLUITEN MET ÉÉN KNOP (vereist 747EV draadloze afstandsbediening): Zonder de toegangscode kan de poort vanuit eender welke positie 
worden gesloten (niet geopend).
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25

26

Programmeer uw opener en afstandsbediening / de draadloze drukknop / draadlo-
ze afstandsbediening (optioneel)

Het MyQ Remote LED-licht programmeren

Activeer de poortopener enkel wanneer de poort volledig in het zicht is, vrij van obstakels en juist afgesteld. Niemand mag in of uit de 
garage gaan terwijl de poort in beweging is. Laat kinderen geen drukknop(pen) of afstandsbediening(en) bedienen. Laat geen kinderen 
in de omgeving van de poort spelen.De ontvanger van uw garagepoortopener en een van de toetsen van de afstandsbediening zijn voorgepro-
grammeerd. Als u bijkomende afstandsbedieningen aankoopt, moet de garagepoortopener worden geprogrammeerd om de code van de nieuwe 
afstandsbediening te aanvaarden.

DE ONTVANGER PROGRAMMEREN VOOR EXTRA AFSTANDSBEDIENINGEN:
MET DE GELE RONDE KNOP

1. Druk op de gele ronde knop (L) op de opener en laat hem los. Het indicatielampje Leren zal 30 seconden lang constant branden.
2. Binnen 30 seconden drukt u op de knop op de afstandsbediening waarmee u uw garagepoort wilt bedienen en houdt u deze ingedrukt.
3. Laat de knop los wanneer het licht van de opener één keer knippert. De code is nu aangeleerd. Nu zal de opener werken wanneer de knop 

op de afstandsbediening wordt ingedrukt. Als u de drukknop op de afstandsbediening loslaat voordat de licht op de opener knippert, heeft de 
opener de code niet aangeleerd.

TOEGANG ZONDER SLEUTEL
1. Druk op de gele ronde knop (L) op de opener en laat hem los. Het indicatielampje Leren zal 30 seconden lang constant branden.
2. Voer een persoonlijk identificatienummer  (PIN) van 4 cijfers naar keuze in op het draadloze toetsenblok.
3. Druk dan op de ENTER-knop.
4. De lichten van de garagepoortopener knipperen (of er zijn twee klikgeluiden te horen) wanneer de code geprogrammeerd is. Herhaal de 

bovenstaande stappen om extra afstandsbedieningen of toestellen voor draadloze toegang te programmeren. Als het programmeren mislukt, 
programmeert u de afstandsbedieningen met de knop Leren.

ALLE CODES VAN AFSTANDSBEDIENINGEN WISSEN
Om ongewenste afstandsbedieningen te deactiveren, moet u eerst alle codes wissen: Houd de gele ronde knop op de opener ingedrukt tot het 
indicatielampje Leren uit gaat (ongeveer 10 seconden). Alle vorige codes zijn nu gewist. Herprogrammeer iedere afstandsbediening of draadloze 
toegang die u wilt gebruiken.

Het afstandsbediend licht van uw garagepoortopener is in de fabriek al geprogrammeerd om met uw opener te werken. Bijkomende of 
vervangingslichten moeten worden geprogrammeerd.

EEN POORTOPENER IN HET MYQ REMOTE LED-LICHT PROGRAMMEREN:
1. Druk op de knop LEREN (L) op het licht tot de groene LED AAN gaat.
2. Druk op de knop LEREN (L) op de poortopener.
3. De code is geprogrammeerd wanneer het licht van de afstandsbediening één keer knippert.

EEN AFSTANDSBEDIENING IN HET MYQ REMOTE LED-LICHT PROGRAMMEREN:
1. Druk op de knop LEREN (L) op het licht tot de groene LED AAN gaat.
2. Druk op de afstandsbediening op de knop waarmee u het licht wilt bedienen.
3. De code is geprogrammeerd wanneer het licht van de afstandsbediening één keer knippert.

Om het licht met andere accessoires te programmeren, raadpleegt u de handleiding van uw accessoire.

HET MYQ REMOTE LED-LICHT AAN MYQ ACCOUNT TOEVOEGEN
1. Druk op de knop LEREN (L) op het licht tot de groene LED AAN gaat.
2. Meld u aan bij de MyQ app en voeg het MyQ Remote LED-licht: toe.

ALLE PROGRAMMERINGEN UIT HET MYQ REMOTE LED-LICHT WISSEN
1. Houd de knop LEREN (L) ingedrukt tot de LED wordt uitgeschakeld (6-10 seconden). Alle programmeringen zijn nu gewist.
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27

28

29

Het geheugen wissen

Onderhoud van uw garagepoortopener

Batterijen van de afstandsbediening vervangen

ALLE AFSTANDSBEDIENINGEN EN DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENINGEN WISSEN
1. Houd de knop LEREN (L) op de garagepoortopener ingedrukt tot de LED Leren uit gaat (ongeveer 6 seconden). Alle codes van afstandsbedi-

eningen en draadloze afstandsbedieningen zijn nu gewist. Herprogrammeer de accessoires die u wilt gebruiken.

ALLE TOESTELLEN WISSEN (INCLUSIEF ACCESSOIRES MET MYQ-FUNCTIE)
1. Houd de knop LEREN (L) op de garagepoortopener ingedrukt tot de LED Leren uit gaat (ongeveer 6 seconden).
2. Druk onmiddellijk opnieuw op de knop LEREN en houd hem ingedrukt tot de LED Leren uit gaat. Alle codes zijn nu gewist. Herprogrammeer de 

accessoires die u wilt gebruiken.

HET WIFI-NETWERK UIT DE GARAGEPOORTOPENER WISSEN
1. Druk op de zwarte afstelknop (A) op de garagepoortopener en houd hem ingedrukt tot u 3 pieptonen hoort (ongeveer 6 seconden).

EEN MYQ ACCOUNT WISSEN
Ga naar myliftmaster.eu om uw MyQ account te wissen.

ONDERHOUDSSCHEMA
MAANDELIJKS
• Handbediende poort. Als ze ongebalanceerd is of vastzit, moet u een opgeleide poortspecialist bellen.
• Controleer of de poort volledig opent en sluit. Pas de limieten aan, indien nodig (zie punt 20 “De beweging programmeren”).
• Herhaal de test van de veiligheidsomkering. Breng de nodige aanpassingen aan (zie punt 21 “Test van de veiligheidsomkering”).

IEDER JAAR
• Smeer de rollers, lagers en scharnieren van de poort. De garagepoortopener vereist geen bijkomende smering. De sporen van de poort mogen 

niet worden gesmeerd.

MYQ REMOTE LED-LICHT
• Koppel het licht af voordat u het reinigt.
• Gebruik een licht bevochtigde doek om te reinigen.
• Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen op de lens van het licht.

Batterij van de afstandsbediening:
De batterijen in de afstandsbediening hebben een extreem lange levensduur. Als het zendbereik afneemt, moeten de batterijen worden vervangen. 
Batterijen vallen niet onder de garantie.
Gelieve de volgende instructies voor de batterij te volgen:
Batterijen mogen niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Alle consumenten zijn wettelijk verplicht om batterijen om correcte wijze te depon-
eren op de aangewezen inzamelpunten. Herlaad nooit batterijen die niet kunnen worden herladen.
Explosiegevaar!
Houd batterijen uit de buurt van kinderen, u mag batterijen niet kortsluiten of uit elkaar halen. Raadpleeg onmiddellijk een arts, wanneer een batterij 
wordt ingeslikt. Indien nodig, moet u de contactpunten op de batterij en het toestel reinigen vooraleer u de batterij inzet. Neem uitgeputte batterijen 
onmiddellijk uit het toestel!
Verhoogd risico op lekkage!
Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonneschijn, brand en dergelijke!
Er is een verhoogd risico op lekkage!
Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de delen die door batterijzuur zijn aangetast met veel koud water en raadpleeg
onmiddellijk een arts. Gebruik enkel batterijen van hetzelfde type. Verwijder de batterijen als het toestel gedurende een lange periode niet wordt 
gebruikt.
Vervanging van de batterij:
Om de batterij te vervangen, draait u de afstandsbediening om en opent u de behuizing met een schroevendraaier. Hef de klep op en hef het plaatje 
eronder op. Schuif de batterij naar een kant en verwijder. Respecteer de polariteit van de batterij! Monteer opnieuw in omgekeerde volgorde.

OPGELET!
Explosiegevaar wanneer de batterij op verkeerde wijze wordt vervangen. Enkel te vervangen door een identiek of gelijkwaardig type (CR2032) 3V.
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30

31

Verwijdering

Diagnostische kaart

De verpakking moet worden gedeponeerd in de plaatselijke recyclagecontainers. Volgens Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte 
elektrische apparatuur moet dit toestel na gebruik op correcte wijze worden verwijderd om een recycling van de gebruikte materialen te garanderen.

Uw garagepoortopener is geprogrammeerd met zelfdiagnosefuncties.  
De pijlen OMHOOG en OMLAAG op de garagepoortopener knipperen de diagnostische codes.

OOude accu's en batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden verwijderd, aangezien ze verontreinigende stoffen bevatten 
en op correcte wijze moeten worden gedeponeerd bij gemeentelijke inzamelpunten of in de containers die de verdeler heeft verstrekt. 
Landspecifieke voorschriften moeten worden nageleefd. De componenten moeten op correcte wijze worden verwijderd bij een publiek 

bedrijf dat gespecialiseerd is in afvalverwijdering. De desbetreffende plaatselijke en nationale voorschriften moeten worden nageleefd. Alle uit bedrijf 
genomen componenten van de aandrijving mogen niet met het huishoudelijk afval worden verwijderd.
De bevoegde autoriteit (stedelijk, gemeentelijk) of het afvalverwijderingsbedrijf zal u informeren over de mogelijkheden van deze verwijdering.

DIAGNOSTISCHE CODE SYMPTOOM OPLOSSING

Pijl omhoog 
Knipperen

Pijl omlaag  
Knipperen

1 1 De garagepoortopener sluit niet 
en het licht knippert.

Als er infrarode fotocellen zijn geïnstalleerd, zijn ze niet aangesloten of zijn 
de draden onderbroken. Inspecteer de sensordraden op onderbroken of 
afgesneden draad.

1 2 De garagepoortopener sluit niet 
en het licht knippert.

Er is een kortsluiting of een omgekeerde draad naar de infrarode 
fotocellen. Inspecteer de draad van de fotocellen op alle nietpunten en 
verbindingspunten en vervang of corrigeer de draad waar nodig.

1 3 De poortbediening functioneert 
niet.

De draden van de poortbediening zijn kortgesloten of de poortbediening is 
defect. Inspecteer de draden van de poortbediening op alle nietpunten en 
verbindingspunten en vervang of corrigeer de draad waar nodig.

1 4 De garagepoortopener sluit niet 
en het licht knippert.

Als er infrarode fotocellen zijn geïnstalleerd, zijn ze verkeerd uitgelijnd of 
tijdelijk belemmerd. Lijn beide sensoren opnieuw uit om ervoor te zorgen 
dat beide LED’s constant branden en niet knipperen. Zorg ervoor dat er 
niets aan de poort hangt of er op gemonteerd is dat het pad van de sensor 
kan onderbreken tijdens het sluiten.

1 5 De poort beweegt 15 20 cm, stopt 
of keert om.

Open en sluit de poort manueel. Controleer de poort op vastzitten of obs-
takels, zoals een gebroken veer of poortslot. Breng de nodige correcties 
aan. Controleer de bedrading van de verbindingen op de bewegingsmodu-
le en het paneel. Vervang de bewegingsmodule indien nodig.

1 5 Geen beweging, enkel één klik. Open en sluit de poort manueel. Controleer de poort op vastzitten of obs-
takels, zoals een gebroken veer of poortslot. Breng de nodige correcties 
aan. Vervang het paneel indien nodig.

1 5 De opener bromt 1-2 seconden 
zonder beweging.

Open en sluit de poort manueel. Controleer de poort op vastzitten of obs-
takels, zoals een gebroken veer of poortslot. Breng de nodige correcties 
aan. Vervang de motor indien nodig.

1 6 Poort uitloop nadat ze volledig tot 
stilstand is gekomen.

Programmeer de beweging naar het uitlooppunt of laat de poort balance-
ren door een opgeleide technicus.

2 1-5 Geen beweging of geluid. Vervang het paneel.

3 1 De garagepoortopener beweegt 
lichtjes en stopt dan.

Activeer de garagepoortopener opnieuw. Als het probleem zich blijft 
voordoen, vervang dan het paneel.

3 3 De batterijstatus-LED knippert 
constant groen.

Fout in het laadcircuit van de reservebatterij, vervang het paneel.

3 5 De garagepoortopener sluit niet 
en de poort keert om tijdens de 
beweging.

Als er eerder twee kabelspanningsmeters waren geïnstalleerd en een 
ervan is verwijderd, koppel de opener dan drie keer aan en af om de moni-
tor opnieuw aan te leren aan de opener.
• Controleer op mogelijke obstakels voor de poort en verwijder ze
• Controleer of de kabelspanningsmeter juist is aangesloten op de 

opener.
• Vervang de kabelspanningsmeter
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DIAGNOSTISCHE CODE SYMPTOOM OPLOSSING

Pijl omhoog 
Knipperen

Pijl omlaag 
Knipperen

4 1-4 De poort beweegt, stopt en/of 
keert om.

Open en sluit de poort manueel. Controleer de poort op vastzitten of 
obstakels, zoals een gebroken veer of poortslot. Breng de nodige correc-
ties aan. Als de poort vastzit of blijft steken, neem dan contact op met een 
opgeleide poortspecialist. Als de poort niet vastzit of blijft steken, probeer 
dan de beweging opnieuw te programmeren.

4 5 De opener werkt ongeveer 15-20 
cm, stopt en keert om.

Communicatiefout naar de bewegingsmodule. Controleer de verbindingen 
van de bewegingsmodule, vervang de module indien nodig.

4 6 De garagepoortopener sluit niet 
en het licht knippert.

De infrarode fotocellen zijn verkeerd uitgelijnd of zijn tijdelijk belemmerd. 
Lijn beide sensoren opnieuw uit om ervoor te zorgen dat beide LED’s 
constant branden en niet knipperen. Zorg ervoor dat er niets aan de poort 
hangt of er op gemonteerd is dat het pad van de sensor kan onderbreken 
tijdens het sluiten.

5 5 De poort zal niet sluiten wanneer 
u Timer-to-Close of MyQ Smart-
phone Control gebruikt.

MyQ Remote LED-licht moet geïnstalleerd zijn om TTC of MyQ te gebrui-
ken om de poort te bedienen. Plug het MyQ Remote LED-licht: in en zorg 
ervoor dat het op de garagepoortopener is geprogrammeerd.

32 Problemen oplossen
De garagepoortopener werkt niet vanaf de poortbediening of de afstandsbediening:
• Heeft de garagepoortopener elektrische stroom? Steek een lamp in het stopcontact. Als ze niet brandt, controleert u de zekeringkast of de 

stroomonderbreker. (Sommige stopcontacten worden bediend door een wandschakelaar)
• Heeft u alle poortsloten uitgeschakeld? Herbekijk de waarschuwingen bij de installatie-instructies op bladzijde 5.
• Zijn de bedradingsverbindingen correct? 
• Is er ijs of sneeuwvorming onder de poort? De poort kan aan de grond gevroren zijn. Verwijder eventuele restricties.
• De veer van de garagepoort is mogelijks gebroken. Laat ze vervangen (zie punt 3 Planning).

De poortopener werkt vanaf het bedieningsstation met één knop, maar niet met de afstandsbediening:
• Herprogrammeer de afstandsbediening en vervang de batterij indien nodig. Herhaal dit voor alle afstandsbedieningen.

De poort opent en sluit vanzelf:
• Zorg ervoor dat alle drukknoppen op de afstandsbediening uit staan.
• Verwijder de beldraad van de contactpunten van het bedieningsstation met één knop en werk enkel met de afstandsbediening. Als dat het 

probleem oplost, is het bedieningsstation met één knop defect of is er een tijdelijke kortsluiting in de draad. Vervang het bedieningsstation.
• Wis het geheugen en herprogrammeer alle afstandsbedieningen (raadpleeg de instructies bij de afstandsbedieningen of ga naar LiftMaster.eu).

Mijn afstandsbediening activeert de garagepoort niet:
• Controleer of de vergrendelingsfunctie op de poortbediening niet is geactiveerd.
• Herprogrammeer de afstandsbediening.
• Als de afstandsbediening de poort nog altijd niet activeert, controleer dan de diagnostische codes om te zien of de garagepoortopener correct 

functioneert.

De afstandsbediening heeft een kort bereik:
• CVerander de locatie van de afstandsbediening in uw wagen.
• Sommige installaties hebben een korter bereik door de metalen deur, isolatie met folie of een metalen zijkant van de garage.

De poort gaat niet volledig open:
• Controleer de stroom van het poortslot.
• Is er iets dat de poort verspert? Is ze uit balans of zijn de veren gebroken? Verwijder de obstructie of herstel de poort.

De poort gaat open, maar sluit niet:
• Controleer of de kabelspanningsmeter correct is geïnstalleerd. Als een tweede kabelspanningsmeter is verwijderd, volgt u de instructies om één 

kabelspanningsmeter opnieuw aan te leren (zie punt 14).
• De infrarode fotocellen moeten worden aangesloten en correct uitgelijnd vooraleer de poortopener in de neerwaartse richting beweegt. Als u de 

poort door middel van constante druk kunt sluiten, controleer dan of de infrarode fotocellen correct zijn geïnstalleerd en vrij van obstakels zijn.
• Als de lichten van de garagepoortopener knipperen, controleer dan de infrarode fotocellen.
• Als de lichten van de garagepoortopener niet knipperen en het is een nieuwe installatie (zie punt 14). Voor een bestaande installatie, zie 

hieronder.
Herhaal de test van de veiligheidsomkering nadat de aanpassing voltooid is.
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De poort keert zonder aanwijsbare reden om en de lichten van de garagepoortopener knipperen niet:
• Controleer of de kabelspanningsmeter correct is geïnstalleerd. Indien een van de kabelspanningsmeters wordt verwijderd, moet u beide meters 

van de opener koppelen. Sluit vervolgens de meter aan die u wenst te gebruiken en koppel de opener drie keer aan en af, zodat de opener de 
meter opnieuw kan leren. De 1k weerstand dient enkel om problemen met de instellingen van de CTM op te sporen.  Volgens EN12453 moet de 
kabelspanningsmeter worden geïnstalleerd om speling op de kabel goed te detecteren.

• Is er iets dat de poort verspert? Trek aan de noodontgrendelingshendel. Bedien de poort manueel. Als ze ongebalanceerd is of vastzit, moet u 
een opgeleide poortspecialist bellen.

• Verwijder ijs of sneeuw van de garagevloer op de plaats waar de poort sluit.
• Herbekijk punt 20.
Herhaal de test van de veiligheidsomkering na aanpassingen.

Mijn poort sluit niet en het licht knippert:
De infrarode fotocellen moeten worden aangesloten en correct uitgelijnd vooraleer de garagepoortopener in de neerwaartse richting beweegt.
• Controleer of de infrarode fotocellen correct geïnstalleerd, uitgelijnd en vrij van obstructies zijn.

De garagepoortopener heeft moeite om de poort te bedienen:
• De poort is mogelijk uit balans of de veren zijn gebroken. Sluit de poort en gebruik de noodontgrendelingshendel om de poort af te koppelen. 

Open en sluit de poort manueel. Een correct gebalanceerde poort blijft op eender welk punt van de beweging hangen zonder volledig te worden 
ondersteund door de veren. Als dat niet het geval is, moet u de garagepoortopener afkoppelen en een opgeleide poortspecialist bellen.

De motor van de garagepoortopener bromt kort, en werkt daarna niet meer:
• De veren van de garagepoort zijn mogelijks gebroken. Zie hierboven.
• Als het probleem zich voordoet bij het eerste gebruik van de garagepoortopener, is de poort mogelijk vergrendeld. Schakel het elektrische 

poortslot uit.

De garagepoortopener werkt niet als gevolg van een stroomstoring:
• Open het elektrische poortslot met de hand.
• Gebruik de noodontgrendelingshendel om de poort af te koppelen. De poort kan manueel worden geopend en gesloten. Als de stroom wordt 

hersteld, moet u nog eens aan de manuele ontgrendeling trekken.
• Schakele eventuele poortvergrendelingen uit. Gebruik de noodontgrendelingshendel om de poort af te koppelen. De poort kan manueel worden 

geopend en gesloten.

De poort verliest haar limieten:
• De kraag is niet goed vastgemaakt. Maak de kraag vast en herprogrammer de limieten (zie punt 20).

De garagepoortopener beweegt terwijl de poort in werking is:
• Minieme beweging is normaal voor dit product. Als de beweging overmatig is, zal de kraag vroegtijdig verslijten.
• Controleer of de torsiestang niet teveel naar links/rechts beweegt.
• Controleer of de torsiestang niet zichtbaar op en neer beweegt terwijl ze roteert.
• Controleer of de opener in een juiste hoek tegenover de blinde as is gemonteerd. Als dat niet het geval is, moet u de positie van de montage-

beugel verschuiven.

De connector van de automatische poortvergrendeling past niet in de plug van de poortopener:
• Oudere model 24V deursloten zijn niet compatibel. Gebruik automatisch poortslot model 841EU, zie Accessoires pagina.

Het automatische garagepoortslot wordt niet geactiveerd wanneer de garagepoort opent of sluit:
• In de reservebatterijmodus wordt het automatische garagepoortslot ontgrendeld wanneer de garagepoort wordt geopend, en blijft uitgeschakeld 

tot de stroom opnieuw wordt ingeschakeld.

De poortopener piept:
• Geeft een onbewaakte sluiting aan. De opener is geactiveerd door de MyQ app of de garage- en de poortmonitor.
• Een constante oranje LED met ca. elke 2 seconden een pieptoon geeft aan dat de poortopener op batterijstroom werkt.
• Een knipperende oranje LED met elke 30 seconden een pieptoon geeft aan dat het batterijniveau laag is.
• Een constante rode LED met elke 30 seconden een pieptoon geeft aan dat de 12V batterij niet meer kan worden opgeladen en moet worden 

vervangen.
 
De garagepoort piept en de rode LED knippert:
De batterijniveau is laag of de batterij is leeg.
• Vervang de batterij

MyQ Smartphone Control, draadloze MyQ-toestellen en Timer-To-Close werken niet:
• Als de poortopener op de reservebatterij draait, worden MyQ Smartphone Control, draadloze MyQ-toestellen en Timer-To-Close uitgeschakeld.
• MyQ Remote LED-licht moet geïnstalleerd zijn om Timer-To-Close of MyQ Smartphone Control te gebruiken om de poort te bedienen. Plug het 

MyQ Remote LED-licht: in en zorg ervoor dat het op de garagepoortopener is geprogrammeerd. Het kan 5 minuten duren om Timer-to-Close en 
MyQ Smartphone Control te activeren.
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33 Optionele accessoires
Gebruik altijd LiftMaster accessoires.
Andere producten kunnen storingen veroorzaken.

1. TX4UNIF 4-kanaals universele afstandsbediening

2. TX4EVS 4-kanaals afstandsbediening

3. TX4UNI/S 4-kanaals universele afstandsbediening

4. 128EV Draadloze wandschakelaar 2-kanaals

5. 747EV Toetsenblok

6. 78EV Bedrade multifunctionele wandschakelaar

7. FLA-1LED Knipperlicht

8. 772E Fotocellen

9. 100034 Sleutelschakelaar (geïntegreerde montage)

10. 100041 Sleutelschakelaar (oppervlaktemontage)

11. 829EV Garagepoortmonitor

12. 485EU Reservebatterij

13. 827EV MyQ Remote LED-licht:

14. 041A9264 Kabelspanningsmeter

15. 841EU Automatisch poortslot

34 Technische specificaties

Ingangsspanning 230 tot 240V wisselstroom, 50 Hz

Max. koppel 36 Nm - wisselstroom + reservebatterij  
29 Nm - wisselstroom

Nominaal koppel 10 Nm

Vermogen 150 W

Stand-by vermogen 2,6 W

Motortype DC poortaandrijvingsmotor permanente smering

Geluidsniveau 57dB

Bewegingssnelheid 21 tpm (omlaag), 36 tpm (omhoog)

Veiligheid personeel Drukknop en automatische stop in neerwaartse richting. Drukknop en automatische stop in opwaartse 
richting.

Elektronisch Automatische krachtregeling

Elektrisch Transformatorbeveiliging en drukknop voor bedrading met laagspanning.

Begrenzer Optische tpm/passeerpunt detector.

Limietregeling Elektronisch, semi- en volautomatisch.

Startcircuit Drukknop laagspanningscircuit

Max. poorthoogte 3 m

Max. poortbreedte 5,5 m

Max. poortoppervlakte 16.5 m²

Max. poortgewicht 130 kg

Hanggewicht 11 kg

Geheugenregisters ontvanger 64

Werkfrequentie 433 / 868 MHz, 2.4 GHz
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Garagepoortopeners zijn geen speelgoed 
Bespreek de garagepoort en de veiligheid van de opener met uw kinderen. Leg hen uit hoe gevaarlijk het kan zijn als ze onder de poort 
verstrikt raken.

VEILIGHEID VAN DE GARAGEPOORTOPENER - EEN AUTOMATISCHE BESLISSING

Blijf uit de buurt van een bewegende poort.

Houd zenders en afstandsbedieningen buiten het bereik 
van kinderen. Laat kinderen niet spelen met of gebruik 
maken van zenders of andere afstandsbedieningen. 

De drukknop op de muur moet buiten het bereik van 
kinderen zijn, minstens anderhalve meter van het dichtst-
bijzijnde staande oppervlak en weg van alle bewegende 
onderdelen. Monteer en gebruik de knop op een plaats waar 
u de sluitende garagepoort goed kunt zien.

Houd de poort in het zicht tot ze volledig gesloten is  
wanneer u de drukknop op de muur of de zender gebruikt.

Een garagepoort is het grootste bewegende voorwerp in een woning. Een verkeerd afgestelde garagepoort en opener kunnen dodelijke 
kracht uitoefenen wanneer de poort sluit - waardoor kinderen of volwassenen verstrikt kunnen geraken, wat kan leiden tot verwondingen 
of overlijden.  
 
De juiste installatie, werking, het juiste onderhoud en tests van de garagepoort en automatische opener zijn noodzakelijk om een veilig en 
probleemvrij systeem te garanderen. Roekeloos gebruik of kinderen laten spelen met of gebruik maken van bedieningen van de garagepoortopener 
zijn eveneens gevaarlijke situaties die tot tragische gevolgen kunnen leiden. Enkele eenvoudige voorzorgen kunnen uw familie en vrienden 
beschermen tegen potentieel gevaar. Gelieve de veiligheids- en onderhoudstips in deze brochure aandachtig te lezen en de brochure bij te houden 
voor later gebruik. Controleer de werking van uw garagepoort en opener om te garanderen dat ze veilig en probleemloos werken. Lees alle 
belangrijke veiligheidsinformatie in de handleiding van uw garagepoortopener. U vindt er meer details en veiligheidsoverwegingen dan er in deze 
brochure kunnen worden verstrekt.

35 Veiligheids- & onderhoudsgids van de automatische garagepoortopener
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1

2

• Begin met de poort in gesloten positie, gebruik de manuele 
afkoppeling op de opener om de poort af te koppelen. 

• Zoek naar sporen van slijtage of schade aan scharnieren, rollers, 
veren en poortpanelen. 

• Deze onderdelen moeten mogelijk periodiek worden gesmeerd. 
Raadpleeg de handleiding voor het voorgestelde onderhoud. 

• Bij tekenen van schade neemt u contact op met een opgeleide 
poortspecialist voor bijstand. 

• Controleer of het oog (fotocel) niet hoger dan 1,80m boven de 
garagevloer komt. 

• Open en sluit de poort manueel met de hendels of geschikte 
grijppunten. 

• De poort moet vrij en zonder problemen bewegen. 
• De poort moet in balans zijn en ca. 1 m boven de vloer 

gedeeltelijk open blijven. 
• Als u tekenen van een slechte werking vaststelt, neem dan 

contact op met een opgeleide poortspecialist voor bijstand.

• Verbind de opener opnieuw met de poort met behulp van de 
manuele afkoppeling en open de poort. 

• Plaats een 40 mm hoge plaat rechtop in het traject van de poort 
(1) en probeer ze te sluiten (2). De poort moet stoppen wanneer 
ze in contact komt met de plaat en dan van richting veranderen. 

• Blokkeer de fotocelsensor door een voorwerp voor de sensor te 
bewegen en probeer de poort te sluiten. De poort sluit niet, tenzij 
de drukknop op de muur manueel wordt ingedrukt gehouden 
tijdens de werking. 

• Als de opener niet werkt zoals beschreven, neem dan contact op 
met een opgeleide poortspecialist voor bijstand. 

Voer een maandelijkse inspectie en test van uw garagepoort en openersysteem uit als onderdeel van uw gewone routine. Herbekijk de handleiding 
van zowel de poort als de poortopener. Als u de handleidingen niet heeft, neem dan contact op met de fabrikant(en) en vraag een kopie van uw 
specifieke model(len). U vindt het modelnummer van uw opener aan de achterzijde van de voeding.

De veiligheidsfuncties van de opener testen:

De juiste werking van de poort testen:

Voer een visuele controle van de poort en installatie uit:

WAARSCHUWING - De veren staan onder hoge spanning. 
Ze mogen alleen door bevoegde personen worden afgesteld.

36 Routineus onderhoud van tragedies voorkomen
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