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Algemene veiligheidsrichtlijnen

Voordat u met de installatie begint:
Lees de bedieningsinstructies en vooral de voorzorgsmaatregelen. 
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik en geef het door aan een mogelijke volgende eigenaar.
De volgende symbolen worden voor instructies geplaatst om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen. 
Lees deze instructies zorgvuldig.

VOORZICHTIG 
Persoonlijk letsel of materiële schade

Belangrijke veiligheidsinformatie

-  De installateur (specialist) moet zorgvuldig deze instructies 
lezen en begrijpen voordat u met de werkzaamheden 
begint. Een specialist dient voor het eerste gebruik en 
minimaal jaarlijks de elektrische ramen, deuren en hekken 
met betrekking tot hun veiligheid te inspecteren. 
Specialist volgens EN12635 is, die op basis van hun 
technische opleiding en ervaring, heeft voldoende 
kennis op het gebied van elektrische ramen, deuren 
en hekken en is bovendien bekend met de relevante 
arbeidsveiligheidsvoorschriften en algemeen aanvaarde 
regels van de technologie in zo’n mate dat hij dat ook 
in staat is om de veilige werkomstandigheden van 
aangedreven ramen, deuren en hekken te beoordelen.

-  De deur moet in evenwicht zijn. Een slecht lopende 
of vastzittende deuren moet worden gerepareerd. 
Garagedeuren in onbalans, deurveren, kabels, schijven, 
beugels en rails staan  onder extreme spanning, wat kan 
leiden tot ernstige letsel. Probeer niet om ze los te draaien, 
te verplaatsen of af te stellen. Neem geen risico, maar neem 
contact op met het servicecentrum of een deurprofessional.

-  Tijdens de installatie of het onderhoud van een deuropener 
mogen er geen sieraden, horloges of losse kleding worden 
gedragen.

-  Om ernstig persoonlijk letsel als gevolg van verstrikking te 
voorkomen, verwijder alle kabels en kettingen die met de 
deur zijn verbonden voordat u de deuropener installeert.

-  Tijdens installatie en elektrische aansluiting dient de lokale 
bouwkundige en elektrische voorschriften in acht worden 
genomen. Dit apparaat voldoet aan beschermingsklasse 2 
en vereist geen aarding.

-  De automatische onderloopbeveiliging moet worden 
getest. Bij contact met een 50 mm hoge opstakel op de 
grond, MOET de garagedeur terugkeren. Gebrek aan 
goed afstellen van de deuropener kan leiden tot ernstige 
persoonlijk letsel door een sluitende garagedeur. Herhaal de 
test eenmaal per maand en breng de nodige wijzigingen 
aan.

-  Dit systeem mag niet in vochtige of natte ruimtes worden 
geïnstalleerd.

-  Tijdens het in bedrijf zijn van de deur, mogen er geen 
belemmerende omstandigheden bij de openbare 
doorgangen zijn.

VOORZICHTIG 
Gevaar door elektrische stroom of spanning

-  Om alle gebruikers te herinneren aan de veilige bediening, is 
naast de verlichte wandschakelaar een waarschuwingsbord 
aangebracht om kinderen te beschermen. De 
waarschuwingborden, over het risico van beknelling, 
moeten worden geplaatst op duidelijk zichtbare plekken.

-  Kinderen moeten onder toezicht staan   om ervoor te zorgen 
dat ze niet spelen met het apparaat.

-  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen 
(inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische 
of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en / of 
kennis, tenzij ze onder toezicht staan   van een persoon 
verantwoordelijk voor het apparaat.

-  Alle sloten zijn gedeactiveerd om schade aan de deur te 
voorkomen.

-  Indien nodig MOET de bediening van de deur gemonteerd 
zijn in het zicht van de deur, en buiten bereik van kinderen. 
Kinderen mogen de knoppen of afstandsbedieningen niet 
bedienen. Misbruik van de deuropener kan ernstig letsel tot 
gevolg hebben.

-  De deuropener mag ALLEEN worden gebruikt als de 
gebruiker het hele deurgebied ziet, en er zeker van is dat dit 
vrij van obstakels is en de deuropener correct is ingesteld. 
Niemand mag door de deur gaan terwijl deze in beweging 
is. Kinderen mogen niet spelen in de buurt van de deur.

-  Gebruik de handmatige ontgrendeling alleen voor het 
scheiden van de slede van de aandrijving en - indien 
mogelijk - ALLEEN met de deur dicht. Gebruik de rode hendel 
niet om de deur omhoog te duwen of naar beneden te 
trekken.

-  Voordat u reparaties uitvoert of afdekkingen verwijdert, 
moet de deuropener worden gescheiden van de elektrische 
stroomtoevoer.

-  Dit product is voorzien van een speciaal ontworpen 
voedingkabel die, in geval van beschadiging, moet worden 
vervangen door een voedingskabel van hetzelfde type; een 
dergelijke voedingskabel is verkrijgbaar bij een specialist en 
kan door hem worden geïnstalleerd.

-  Bediening van de noodontgrendeling kan leiden tot 
ongecontroleerde bewegingen van de deur, als er veren 
zwak of gebroken zijn of als de deur uit balans is.

-  Monteer de ontgrendelingshendel van de 
noodontgrendeling op een hoogte van min. 1,80 meter.

Bewaar deze instructies

LEEs EERsT DEZE BELANGRIjkE VEILIGHEIDsINsTRuCTIEs
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VERWIJDERING 20



www.deltadoors.nl
T 0341 42 72 00

3. DEuRVEREIsTEN

De LM750EVGB is geschikt voor veergebalanceerd
Residentiële enkelwandige garagedeuren met:

• Maximale deurhoogte van 4,5 meter

• Maximaal gordijnoppervlak van 18 m2

• Maximale deurmassa van 120 kg

De diameter van de deuras mag niet groter zijn dan 35 mm.

Zorg ervoor dat er minimaal 45 mm van de rand van het deurpaneel  
tot de rand van de beugel zit. Als de roldeur trommelwiel zit aan de rand  
van het deurpaneel of heeft een kleinere diameter, extra speling kan nodig zijn.

Monteer de deuropener op de deuras en de bestaande deurbeugel met behulp  
van de meegeleverde U-klem. Draai aan tot 25-28 Nm.  
Het volledige installatieproces is in sectie 13.

Beoogd gebruik:

De garagedeuraandrijving is uitsluitend bedoeld voor de impuls werking  
van veergecompenseerd residentiële / niet-commerciële sector  
enkelwandige rollende garagedeur.
Let op de specificaties van de fabrikant met betrekking tot de combinatie  
van deur en aandrijving.
De deur moet voldoen aan mechanische eisen volgens EN 12604.

4

1. AANGELEVERD MATERIAAL

  1. Handleiding (dit document)
  2. Kraagstopper
  3. Klembeugel, platen, ringen (2) en moeren (2)
  4. TX4EVS zender (1)
  6. Deuropener
  7.  Zelftappende schroeven (2)  

(voor het vastzetten van de deur)
  8. Klinknagels (4)
  9. Waarschuwingsetiket en etiket tegen bekneld raken
10. Verlengpalen (2)

2. BENODIGDE GEREEDsCHAP 

1. Ladder
2.  Verstelbare sleutel voor reeds geïnstalleerde U-bouten  

op de deur
3.  8 mm mof, 10 mm mof en 13 mm verlengd dopsleutel  

en dopsleutel
4.  Stekkerdoosverlengsnoer 300 mm  

(voor minimale zijkamer installaties)
5. Boormachine en boor van 5,5 mm
6. Kruiskopschroevendraaier
7. Markeerstift
8. Touw
9. Deurstandaard (niet afgebeeld)

Minimale afstand vanaf rand van het
deurpaneel tot rand van deurbeugel 45 mm

95 mm
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4. BEDIENINGsPANEEL

1. Klemmenblok: gebruikt voor externe accessoires (zie onderstaande tabel).

Ref Functie kleur Polariteit Opmerking

5 Drukknop Rood + ve Ingang droog contact voor bedrade wand met drukknop 
bedieningselementen

4 Gemeenschappelijk Wit - ve Gemeenschappelijke aansluiting voor drukknop, obstructie 
detectiestralen en voeding voor accessoires

3 Gemeenschappelijk Wit - ve Gemeenschappelijke aansluiting voor drukknop, obstructie 
detectiestraal en accessoirevoeding

2 Obstructie detectie 
straal

Grijs + ve Obstructie detectiestraal Input  
(pulserend alleen type) - zie paragraaf 18

1 Accessoire Power Groen + ve 24v dc 50 mA accessoire-uitgang beschikbaar voor a universele 
ontvanger (uitgang niet actief in stand-bymodus)

OPMERkING: 
Het aansluitblok bevindt zich achter een plastic afdekking in de achterbehuizing. Gebruik een kleine schroevendraaier om 
de plastic deksel open te maken, als toegang tot het aansluitblok is vereist. Alle draden moeten op de juiste manier worden 
vastgemaakt.

2. DN-knop: wordt gebruikt om de deur OMLAAG te bewegen

3. OMHOOG-knop: wordt gebruikt om de deur OMHOOG te bewegen

4. P-knop: wordt gebruikt om de DEURGRENZEN te “PROGRAMMEREN” (zie paragraaf 14)

5. s-knop: wordt gebruikt om de “AFSTANDSBEDIENINGEN” te “OPSLAAN” en “WISSEN” (zie sectie 21)

6. LED’s:  1. Programma OMLAAG en diagnosecode-indicator nummer 1
 2. Programma UP-indicator
 3. Diagnosecode-indicator Nummer 2

7. Bedieningsknop:  wordt gebruikt om de deur te activeren als er geen afstandsbedieningen beschikbaar zijn.  
Open - Stop - Sluiten.

8. Courtesy Light: gaat aan tijdens het gebruik en gaat automatisch uit na een periode van 3 minuten
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VEILIGHEIDsCONTROLE !
Is de stopkraag geïnstalleerd?

JA: ga verder met de 
volgende stap

NEE: installeer de stopkraag
voordat u verder gaat

Niet-openerzijde Openerzijde

6

4. DE DEuR TEsTEN

Voer de volgende test uit om er zeker van te zijn dat uw deur 
in orde is:

•  Schakel alle sloten uit en verwijder alle touwen die aan de 
garagedeur zitten.

•  Til de deur ongeveer halverwege op en laat hem dan los. 
De deur moet in veerbalans blijven.

•  Breng de deur omhoog en omlaag om te bepalen of er een 
onbalans of hapering in de deur zit (20 kg is het absolute 
maximum toegestaan om de deur in elke positie omhoog of 
omlaag te brengen).

•  Als uw deur niet op zijn plaats blijft of de deur happert 
en een onbalans heeft, bel dan een gekwalificeerde 
deurtechnicus voordat u de deuropener plaatst.

5. DE sTOPkRAAG BEVEsTIGEN

•   Installeer de stopkraag aan de andere kant dan   
waar de deuropener moet worden geïnstalleerd.

•  Zorg ervoor dat de beugel stevig vastzit die de U-bout tegen 
de deurschacht houdt.

OPMERkING:  
deze U-bout mag niet worden verwijderd of losgedraaid

•  Verwijder de boutconstructie van de kunststof stopkraag. 
Open de kraag zo ver mogelijk en duw het op de 
deurschacht.

•  Monteer de aanslagkraag stevig tegen de naaf  
van de deurtrommel. Plaats de boutsamenstelling  
terug op de stopkraag en draai deze vast.

6. DE GEWICHTsBALk INsTALLEREN (optioneel*)

Als de deur te weinig gewicht heeft aan de onderkant om 
elektrisch naar beneden te gaan. Dient u een gewicht aan 
de onderzijde te monteren. Deze kunt u in de midden aan de 
onderzijde bevestigen.

*  Niet meegeleverd met de deuropener.  
Neem contact op met uw deurleverancier.
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8. DE DEuR VAsTZETTEN

Opmerking: een deur met ballonvorming kan 
de omkeerbeveiliging vertragen en kan de 
garagedeurbeveiliging in gevaar brengen.

•  Plaats zelftappende metalen schroeven om de 
ballonvorming te verhelpen of klinknagels waar het 
deurpaneel de rol verlaat. Beveilig deze door het paneel in 
het trommelwiel aan elk uiteinde van de rol te bevestigen.

•  Na het bepalen van de juiste locatie van het 
bevestigingsmiddel, zoals afgebeeld, til de deur ongeveer 
een halve slag vanuit de gesloten positie om toegang voor 
het boren mogelijk te maken.

9. ONTGRENDELINGsHENDEL MET kOORD

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

schakel de deuropener niet uit voor handmatige 
bediening met kinderen, personen of andere 
voorwerpen inclusief motorvoertuigen in de 
buurt van de deur. De deur staat onder een 
aanzienlijke spanning. Een als de deur een 
storing heeft of een onjuiste spanning, kan het 
onveilig zijn en kan die snel vallen.

Door het handmatige ontgrendelingsmechanisme te 
bedienen kan de deur handmatig worden geopend tijdens 
stroomuitval of in noodgevallen.
Het RODE handmatige ontgrendelingssnoer is 
voorgemonteerd op de deuropener. Als de deuropener is 
geïnstalleerd, moet de hendel hoger hangen dan 1,8 meter 
vanaf de vloer. Het snoer moet mogelijk worden verlengt voor 
installaties met hoge deuren.

10. GEBRuIk VAN DE HANDMATIGE VRIjGAVE

Om de deuropener uit te schakelen
Trek het ontgrendelingskoord stevig naar beneden 
(de opener maakt een klikgeluid).

Om de deuropener opnieuw in te schakelen
Trek het ontgrendelingskoord stevig naar beneden 
(de opener maakt een klikgeluid).

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

schakel alle sloten uit en verwijder alle touwen 
die met de garagedeur zijn verbonden. Wees 
voorzichtig bij het bedienen van de handmatige 
ontgrendeling, aangezien een open deur snel 
kan vallen door zwakke of gebroken veren,  
of uit balans is.

Touw

Touw

Knoop

Knoop

wandpaneel            Ballonvorming       Plaats bevestigingsmateriaal

Deur gesloten          Deur kan open           Deur beveiligd

Ontgrendel 
handgreep

Ontgrendel 
handgreep

Handmatige 
ontgrendeling

waarschuwingslabel

Handmatige 
ontgrendeling

waarschuwingslabel
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• Steek de verlengpalen in de aandrijfpoten.

•  Lijn de gaten op de verlengpalen uit met de gaten op de 
aandrijfpoten

• Zet de verlengpalen vast met de meegeleverde schroeven

•  Lijn de gaten van de verstevigingsbeugel uit met de 
twee gaten aan het uiteinde van de aandrijfpoten zoals 
afgebeeld en zet ze vast plaats met behulp van de 
meegeleverde schroeven. Houd er rekening mee dat de 
versterkende beugel MOET worden aangebracht.

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

Er moet een verstevigingsbeugel 
worden gebruikt.

12. LINks / RECHTs HANDIGE INsTALLATIE

LINKS
(Handmatig aanpassen 

tijdens limiet setting, 
paragraaf 13)

RECHTSAF
(standaard fabriekinstelling)

Vanuit de garage naar buiten kijkend

11. VERLENGsTOkkEN BEVEsTIGEN  (INDIEN NODIG) 

Verlengpaal

Aandrijfbeen

Versterkende 
beugel
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13. INsTALLATIE PROCEDuRE

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

Laat mensen niet onder of rond de deur lopen 
tijdens de installatieproces aangezien er ernstig 
letsel kan optreden. 

OPMERkING: De deuropener kan aan beide zijden van de 
deur worden geïnstalleerd. De volgende instructies zijn voor 
INsTALLATIEs RECHTs (zoals afgebeeld, d.w.z. in de garage 
uitkijkend). Voor linkerhand installaties, draai de draairichting 
om (bijv. LINks voor RECHTs enz.).

Voorbereiding:

• Zet de deuropener in handmatige vrijgavemodus (zie sectie 10).

•  Open de roldeur volledig. Maak voor de veiligheid een 
touw vast om de deur.

•  Zorg ervoor de U-BOUT van de deuras en de 
montagebeugel van de deur aan de linkerkant (niet-
openerzijde) stevig is vastgemaakt.

•  Ondersteun de deur met een deurstandaard of iets 
dergelijks om veilig te kunnen werken.

•  Markeer de positie van de deurschacht op de rechtse deur 
beugel (voor hermontage doeleinden).

•  Verwijder alleen de rechte U-bout en deurmontagebeugel 
van de muur, terwijl de deur wordt ondersteund.

Installeer de deuropener:

•  Schuif de deuropener over de deuras en schakel de 
aandrijfpoten in het deurtrommelwiel, beide zijden van een 
sprak.

• Monteer de montagebeugel van de deur weer op de muur.

•  Klem de deuropener vast op de deuras en de deurbeugel 
in de gemarkeerde positie met behulp van de klemeenheid 
meegeleverd (aandraaien tot 25 - 28 Nm).

• Verwijder alle touwen en de steunpoot.

•  Controleer de werking van de deur met de hand in 
handmatige modus door omhoog en omlaag te bewegen. 
Het zou soepel moeten werken zonder te stoppen of te 
haperen. Het uitschakeling handvat moet al zijn bevestigd 
op minder dan 1,8 meter boven de vloer.

sluit de stroom aan:

•  Plaats de voedingskabel niet in de buurt van het 
deurpaneel en alle bewegende onderdelen.

•  Steek de stekker van de deuropener in een stopcontact

• Het openerlampje gaat AAN en blijft 3 minuten AAN.

Touw

Touw

Ladder

Ladder

Draai aan
25-28 Nm

www.deltadoors.nl
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14. DE LOOPAFsTAND INsTELLEN VOOR RECHTs- OF LINksHANDELING EN kRACHT

De loopafstand bepaalt hoe ver uw deur op en neer gaat. Uw deuropener moet correct zijn geconfigureerd voor rechts of links 
handmatige installatie om correct te werken, anders zal de deur in de omgekeerde richting draaien.

Programmaknoppen: Het diagram van het bedieningspaneel in sectie 4 identificeert de bedieningsknoppen en de LED-indeling
Hoorbare piep: Er klinkt ook een hoorbare “PIEP” bij elke druk op een knop. Deze functie kan worden uitgeschakeld
Instapverlichting: tijdens het programmeren knippert de instapverlichting op halve sterkte
OPMERKING: De LM750EVGB-deuropener is in de fabriek geconfigureerd voor installatie aan de rechterkant.

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

De deuropener zal tijdens deze procedure werken. Zorg ervoor dat de deur vrij is van obstructies.
Zorg ervoor dat uw handen uit de buurt zijn van bewegende onderdelen voordat u de deur activeert.

Rechts- of linkshandige bediening instellen:

Raadpleeg de diagrammen aan de rechterkant voor hulp.
Zorg ervoor dat de deur halverwege is en de opener 
ingeschakeld (niet in handmatige modus). Zet de opener AAN, 
het gebruikerslicht gaat AAN.

1.  Druk 5 seconden op de “P” -knop totdat LED 3 gaat 
knipperen, evenals LED 2 of LED 1 zullen knipperen. Voor 
rechterhand instelling LED 2 zal knipperen, en voor linkerhand 
instelling LED 1 zal knipperen.

2.  Om naar de tegenovergestelde instelling te gaan, drukt u 
gewoon op de ‘S’ knop, en de tegenoverliggende LED zal 
knipperen.

3.   Als de juiste handinstelling is geselecteerd, drukt u op 
de programmaknop “P” en laat los om deze instelling te 
accepteren. (doorgaan)

De deurlimieten instellen:
4.  Houd de “UP” -knop ingedrukt tot de deur de gewenste 

OPEN-positie bereikt (u kunt schakelen tussen de “UP” en “DN” 
knoppen om de deur in de juiste positie te brengen. Zorg voor 
voldoende ruimte voor uw voertuig om onderdoor te rijden)

5.  Druk op de programmaknop “P” om deze instelling te 
accepteren.

6.  Houd de “DN” -knop ingedrukt tot de deur de gewenste 
GESLOTEN positie bereikt (u kunt schakel tussen de UP- en DN-
knoppen om de deur in de juiste positie te brengen.)

7.  Druk op de programmaknop “P” en laat deze weer los om 
deze instelling te accepteren. (LED 2 moet knipperen om aan 
te geven, je bent nu in de Force Learn-modus) (vervolg) 

De kracht automatisch instellen:
8.  Druk op de “UP” -knop en laat deze los. De deur gaat naar de 

OPEN positie met LED 2 knipperend.
9.  Druk op de “DN” -knop en laat deze los. De deur gaat naar de 

positie GESLOTEN met knipperende LED 1. Wanneer volledig 
gesloten, stopt LED 1 met knipperen en schakelt over naar het 
gebruikerslicht dat naar vol vermogen gaat branden.  
(Dit proces is nu voltooid)

De kracht handmatig instellen:  
(alleen uitvoeren als limieten zijn al ingesteld)
• Begin met de deur volledig GESLOTEN.
•  Druk tweemaal op de “S” -knop om de modus voor 

gedwongen instellen te openen. Het gebruikerslicht zal op 
halve sterkte gaan branden en LED 2 zal snel knipperen.

•  Druk op de “UP” -knop en laat deze los. De deur gaat naar de 
OPEN positie, dan zal LED 2 snel knipperen.

•  Druk op de “DN” -knop en laat deze los. De deur gaat naar de 
stand GESLOTEN, dan stopt LED 1 en gaat het gebruikerslicht 
veranderen in vol vermogen. 

Dit proces is nu voltooid.

1. Start programma

2.  Links / rechts 
Instelling

3.  Bevestig 
Instelling

4.  OMHOOG  
Limiet Instellen

5.  Bevestig  
OMHOOG  
Limiet

6.  OMLAAG 
Limiet instellen

7.  Bevestig 
OMLAAG 
Limiet

8.  Instellen kracht 
OMHOOG

9.  Instellen kracht 
OMLAAG

Omhoog

Omhoog

Omlaag

Omlaag
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15. OMkEERBEVEILIGING TEsTEN

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

Het veiligheidsomkeersysteem testen is 
belangrijk. De garagedeur moet bij contact met 
een obstakel van 40 mm plat op de vloer 
omkeren. Als de deuropener niet goed wordt 
afgesteld, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk 
letsel als de garagedeur sluit.

Laat de deur naar beneden draaien. De deur moet terug 
bewegen bij contact met het obstakel. Als de deur stopt op 
het obstakel, verwijder het obstakel en herhaal
limiet- en krachtinstelling (zie sectie 14).
Herhaal de test van het veiligheidsomkeersysteem.

16. WAARsCHuWINGsLABELs BEVEsTIGEN

Zodra u uw installatie hebt voltooid en met succes de 
veiligheidsomkeer-systeemtest heeft uitgevoerd (zoals 
hierboven beschreven), bevestig u de waarschuwingslabels 
die bij uw deuropener zijn bijgeleverd, zoals afgebeeld.

Het etiket voor BEkNELD RAkEN moet aangrenzend worden 
bevestigd aan de ontgrendelingshendel op een hoogte van 
minder dan 1,8 meter van de vloer.

Het WAARsCHuWING-label moet op een prominente plaats 
worden aangebracht. Plaats in de buurt van een vaste 
bediening.

Elke vaste wandbediening of draadloze deurbesturing moet 
worden gemonteerd op een hoogte van maar liefst 1,5 meter 
en buiten bereik van kinderen.

Lees de veiligheidsinstructies (pagina 2) voor verder details 
over veiligheid.

17. DRAADLOZE MuuRBEDIENING

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

koppel de voeding naar de deuropener los 
tijdens het installeren van dit accessoire om 
onbedoelde activering te voorkomen. Plaats de 
muurbediening minimaal 1,5 meter boven de 
vloer.

Installeren:
•  Wrik voorzichtig de 128EV open en zoek de twee schroeven 

voor montage.
•  Bevestig aan de muur met de twee schroeven, en bij 

montage op een gipswand met pluggen. Bij gebruik van 
een verzonken muur doos gebruik geen pluggen.

OPMERkING: Draai de schroeven niet te strak aan.

OPMERkING: Als u een nieuwe wandbediening toevoegt, 
programmeer dan in de deuropener voordat u de unit 
monteert, zoals beschreven in de “Draadloos programmeren” 
in sectie 21.

40 mm 
testopstakel

Een handmatig 
geopende deur 
kan snel vallen!

Handgreep moet 
op minder dan 

1,8 meter hangen

Wandbediening moet 
niet lager dan dan 
1,5 meter hangen

De vloer

DE sTANDAARD INsTALLATIE 
Is HIERBIj AFGEROND!
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18. INsTALLEER HET OBsTAkELDETECTIE (OPTIONELE ACCEssOIRE)

Na het installeren en afstellen van de deuropener kunnen 
fotocellen zijn geïnstalleerd.
De installatie-instructies worden bij de fotocellen geleverd.
De optionele fotocellen zorgen ervoor dat de deur open staat, 
of open blijft, als mensen, vooral jonge kinderen, in het deur 
gebied zijn.
Door middel van de fotocellen wordt een sluitende deur 
geopend of een open deur wordt het sluiten belemmerd 
als zich een persoon in de buurt van de deur bevindt en 
de sensorstraal onderbreekt. Fotocellen worden met name 
aanbevolen voor gezinnen met jongeren kinderen.

HET OBsTAkELDETECTIE sysTEEM INsCHAkELEN:
•  Sluit de bedrading van de obstakeldetectiestraal aan op 

de deuropener en zet hem AAN. (De obstakeldetectiestralen 
worden automatisch ingeschakeld zodra ze zijn verbonden en 
werken nu in een FAIL SAFE-modus.)

uITsCHAkELEN VAN DE OBsTAkELDETECTIEsTRALEN
Als de obstakeldetectiestralen zijn geïnstalleerd en moeten 
worden verwijderd, moet de deuropener opnieuw worden 
geprogrammeerd.
Voer de AAN / UIT-volgorde als volgt uit
•  Verwijder de draden van de obstakeldetectiestralen  

uit de deuropener
• Schakel de netvoeding gedurende 5 seconden UIT
• Schakel de stroom in gedurende 5 seconden
• Schakel de stroom UIT gedurende 5 seconden
•  Zet de stroom AAN en controleer of de deuropener  

goed werkt zonder de obstakeldetectiestralen

Automatische sluitfunctie (AC)

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

Automatisch sluiten wordt NIET aanbevolen voor huishoudens met jonge kinderen.

AuTOMATIsCH sLuITEN-functie: (AC) 10 tot 180 seconden.
OPMERkING: De fotocellen MOETEN worden geïnstalleerd voordat de AC werkt.

Met de functie Automatisch sluiten kan de deur automatisch sluiten na een bepaalde tijdsperiode. 
Het gebruikerslicht knippert continu tijdens de wachttijd deur OPEN
Als de deur tijdens het sluiten een obstakel tegenkomt, zal de deuropener terugkeren
naar de OPEN-positie en de wachttijd begint opnieuw.

Om het automatisch sluiten te activeren:
•  Begin met geïnstalleerde obstakeldetectiestralen en de deur volledig GESLOTEN
•  Houd de knoppen “P” en “DN” beide 3 seconden ingedrukt.  

Wanneer de gebruikersverlichting 2 keer knippert, laat beide knoppen los
•  Druk op de “UP” voor elk interval van 10 seconden dat nodig  

is voor Timer om te sluiten. Een “BEEP” wordt geregistreerd voor  
elke druk. “DN” -knop zal de telling indien nodig verminderen.

• Druk kort op de “P” -knop om deze instelling te accepteren

Om de Timer voor sluiten te deactiveren:
• Begin met de deur volledig GESLOTEN
•  Houd de knoppen “P” en “DN” beide 3 seconden ingedrukt.  

Wanneer de gebruikersverlichting 2 keer knippert laat beide knoppen los.
• Druk kort op de “P” -knop om deze instelling te bevestigen

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

De deur kan onverwachts werken,  
laat daarom niets in de baan van de deur staan.

IR-stralen moeten zo worden 
geïnstalleerd om op elk punt 
op de vloer een obstakel van 
100 mm hoog te detecteren!

IR-stralen

Rode LED 
staat aan!

Rode LED 
staat aan!

IR-stralen

VEILIGHEID EERsT!

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

Hoewel Liftmaster veiligheidsvoorzieningen in uw 
garagedeuropener heeft ingebouwd, raden we u 
aan om de obstakeldetectiestralen. In veel landen 
zijn deze apparaten verplicht om te helpen bij het 
voorkomen van ernstig letsel of materiële schade. 

Voor uw eigen gemoedsrust en de veiligheid van anderen 
overweeg alstublieft om dit veiligheidsapparaat te installeren.

ACTIVEREN
TIMER NAAR
DICHT

SET
TIJD

AANVAARD
INSTELLING
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19. HOORBARE PIEP (OPTIONELE)

De LM750EVGB is in de fabriek ingesteld op een hoorbare “PIEP”.

De hoorbare pieptoon kan worden UITGESCHAKELD  
met de volgende methode.

• Begin met de deur volledig GESLOTEN.
•  Houd zowel de “S” - als de “DN” -knoppen ingedrukt  

gedurende 3 seconden
• Als het gebruikerslicht 2 keer knippert. Laat de knoppen los.

Om de hoorbare piep weer AAN te zetten,  
herhaalt u gewoon de boven proces.

Dit is een instelbare, tweede stoppositie, die vooraf kan 
worden ingesteld, gedeeltelijk open voor ventilatie, toegang 
voor voetgangers of huisdieren, geprogrammeerd op de 
afstandsbediening.

Om de ventilatiestand te activeren:

1.  Begin met de deur volledig GEsLOTEN (figuur 1). Beweeg de 
deuropener OMHOOG en stop de deur op de gewenste 
positie.

2.  Ga naar de activeringsmodus voor ventilatie door tegelijk 
op de knopen “P” en “UP” te drukken gedurende 3 
seconden (figuur 2). Laat los wanneer het gebruikerslicht 
één keer knippert.

3.  Druk op de afstandsbedieningsknop die u deze functie 
heeft toegewezen (figuur 3). Gebruik niet de knop voor 
de normale werking. Het gebruikerslicht gaat knipperen 
wanneer de code is geaccepteerd.

De afstandsbediening werkt nu van en naar de 
“geprogrammeerde” en de “volledig gesloten positie”. 
Buiten dit bereik doet de afstandsbediening dat werken zoals 
normaal.

Om de functie gedeeltelijke opening uit te schakelen:

1. Begin met de deur volledig GEsLOTEN.

2.  Ga naar de ventilatiestand door tegelijk op de knopen “P” 
en “UP” te drukken gedurende 3 seconden (figuur 2). Het 
gebruikerslicht zal tweemaal knipperen, wat aangeeft dat 
de deactivering heeft plaatsgevonden.

20. VENTILATIEMODus - FuNCTIE GEDEELTELIjkE OPENING

Hoorbare piep

Deur volledig gesloten

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3



www.deltadoors.nl
T 0341 42 72 0014

21. DRAADLOOs PROGRAMMEREN (ACCEssOIREs OP AFsTAND)

OPMERkING: De zender die bij uw deuropener worden geleverd, 
zijn voorgeprogrammeerd in de fabriek.

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

Activeer de deuropener alleen als de deur volledig 
zichtbaar is, vrij van obstructies en correct afgesteld.
Niemand mag de garage betreden of verlaten terwijl 
de deur in beweging is. Laat kinderen de deur niet 
bedienen met knop (pen) of zender (s). Laat kinderen 
niet bij de deur spelen.

Als u extra zenders, draadloze wand bedieningselementen en 
toetsenborden aanschaft die op de garagedeuropener moeten 
zijn geprogrammeerd om de nieuwe afstandsbedieningscode te 
accepteren.

Programmeer de ontvanger zodat deze overeenkomt 
met de extra zender codes:

Met behulp van de “s” sAVE-knop

1.  Houd de knop op de draadloze wandbediening of van de 
afstandsbediening die u wenst te gebruiken ingedrukt (1)

2. Druk kort op de “S” -knop op de deuropener (2)
3.  Laat de afstandsbedieningsknop los wanneer het gebruikerslicht 

tweemaal is knippert. Het heeft de code ingesteld. Als de 
afstandsbediening drukknop voor de deuropener licht knippert, 
dan heeft de deuropener de code niet ingesteld.

De deuropener werkt nu als de knop van de afstandsbediening 
wordt ingedrukt.

Om alle afstandsbedieningscodes te wissen

1.  Houd de “S” -knop op de deuropener ingedrukt totdat het 
gebruikerslicht twee keer knippert en blijf ingedrukt houden 
ongeveer 8 seconden, totdat het gebruikerslicht opnieuw twee 
keer knippert.

2. Laat de knop los, alle codes zijn nu gewist.

PROGRAMMA DEuRMONITOR 829EV

Met de “s”-knop op de garagedeuropener

1. Sluit de stroom aan op de deurmonitor. Plaats de deurmonitor op 
een handige plek binnenin het huis. Als deze plaats te ver van de 
deuropener is, is de verbinding is misschien niet mogelijk of wordt 
vaak onderbroken. Kies een handigere plek.

2.  Druk op de “LEARN” -knop aan de achterkant van de deur 
monitor. Rode en groene LED knipperen afwisselend. Druk binnen 
60 seconden op de “S”-knop op de garagedeuropener. Om de 
programmering te bevestigen zijn de rode en groene LED op de 
deurmonitor ingeschakeld.

VERWIjDER DEuRMONITOR

1.  Druk op de “LEARN” -knop aan de achterkant van de 
deurmonitor voor minstens 10 seconden. Een korte pieptoon 
bevestigt dat het verwijderen is gelukt.

OPMERKING:  
om de functie CLOSE-knop op de deurmonitor te gebruiken  
moet u ook de obstakeldetectiestralen 770E of 771E aansluiten.

1

2

of
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13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

Activeer de deuropener alleen als de deur 
volledig zichtbaar is, vrij van obstructies en correct 
afgesteld. Niemand mag de garage betreden of 
verlaten terwijl de deur in beweging is. Laat 
kinderen de deur niet bedienen met knop (pen) of 
zender (s). Laat kinderen niet bij de deur spelen.

DRAADLOOs TOETsENBORD 747EV

De PIN-code voor toegang zonder sleutel instellen:

1. Zoek de “S” -knop op de garagedeuropener.

2. Druk kort op de “S” -knop. 1 x piep en led 2x flits.

3.  Voer een 4-cijferig persoonlijk identificatienummer (PIN) in van 
uw keuze op het toetsenbord.

4.  Houd de ENTER-knop ingedrukt. Controleer of het 
gebruikerslicht knippert. Laat de ENTER-knop los nadat de 
lamp knippert.

Om een bestaande PIN-code voor toegang zonder sleutel  
te wijzigen:

1.  Voer de bestaande geprogrammeerde pincode in, die u wilt 
verandering.

2.  Houd de # -knop ingedrukt totdat het lampje gaat branden 
tweemaal knippert.

3.  Voer de nieuwe 4-cijferige pincode van uw keuze in, en druk 
vervolgens op de ENTER-knop. De lamp knippert één keer.

4.  Om te testen, voert u de nieuwe pincode in en drukt u op 
ENTER knop. De garagedeuropener wordt geactiveerd.

PROGRAMMEREN INTERNET GATEWAy myQ 828EV

Met de “s”-knop op de garagedeuropener

1.  Sluit de ethernetkabel aan op de Liftmaster Internetgateway 
en de router

2. Sluit de stroom aan op de Liftmater Internet Gateway.

3.  Maak een online account aan op de nieuwste Liftmaster 
MyQ-smartphoneapplicatie of op de www.liftmaster.eu. 
Het wordt aanbevolen om de smartphone dicht bij de 
garagedeuropener te houden tijdens het programmeren.

4.  Registreer de Liftmaster Internet Gateway.

5.  Klik op “Nieuw apparaat toevoegen” en volg de gegeven 
stappen door de applicatie of op de webpagina.

2.  De app zal je vertellen of de programmering succesvol 
was, en zal u vragen om een naam toe te wijzen aan de 
garagedeuropener.

OPMERKING: 
Om uw smartphone te gebruiken om de garagedeur te sluiten 
moet u ook de obstakeldetectiestralen 770E of 771E aansluiten.

sLEuTELLOOs APPARAAT PROGRAMMEREN (OPTIONELE ACCEssOIREs)  VERVOLG

Zoek de 
‘S’ knop

De ‘S’ knop 
indrukken en 
loslaten

Houdt de enter-
knop ingedrukt
Het lichtje knippert 
één keer

Nadat het lichtje
knippert, laat de
ENTER-knop los

Voor een 4 cijferige 
code in na keuze
?  ?  ?  ?

Router

Ethernetkabel

Mobile

Groene LED
LiftMaster
Internet
poort

wandcontactdoos
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22. sTANDBy-MODus (OPTIONEEL)

23. TyPIsCH BEDRADINGssCHEMA LM750EVGB Informatie voor onderhoudspersoneel

GROEN (1)      GRIJS (2)      WIT (3-4)            ROOD (5)

Externe
ontvanger

24 vdc
com

Obstructiedetectiebalken com n/o

Bedrade muurknop

De LM750EVGB is in de fabriek ingesteld op laag
standby-modus (minder dan 1 watt gebruik).

Dit levert het laagst mogelijke stand-by vermogen op. De 
voeding van externe accessoires is uitgeschakeld in deze 
modus, dus als deze uitgang vereist is, zal de normale stand-by 
modus wel geactiveerd moeten worden (bijv. voor gebruik van 
een externe ontvanger).

Om de NORMALE sTANDBy-modus te activeren:
• Schakel de stroom uit.
• Houd zowel de “UP” - als de “DN” -knoppen ingedrukt.
•  Schakel de netspanning in terwijl beide knoppen nog steeds 

zijn ingedrukt.
•  Gebruikersverlichting gaat AAN en na 5 seconden knipperen 

er nog eens na 10 seconden. Laat beide toetsen los.

Om de LOW sTANDBy-modus te activeren:
• Schakel de stroom uit.
• Houd zowel de “UP” - als de “DN” -knoppen ingedrukt.
•  Schakel de netspanning in terwijl beide knoppen zijn 

ingeschakeld nog steeds ingedrukt.
•  Gebruikerslicht gaat AAN, en na 5 seconden nog 1 keer 

knipperen. Laat beide toetsen los.

NORMALE 
STANDBY

LAGE 
STANDBY
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WERkING VAN uW DEuROPENER

Uw deuropener kan op één van de volgende manieren 
worden geactiveerd:

•  Deuropener Configuratiescherm: OMHOOG & OMLAAG-
knoppen, en O.S.C. bedieningsknop.

•  Zender met afstandsbediening: houd de knop naar 
beneden ingedrukt totdat de deur begint te bewegen.

•  Draadloos toetsenbord: dit is een accessoire dat opent de 
deur met een viercijferige sleutelcode.

Als de deuropener is geactiveerd:

•  Indien open, zal de deur sluiten. Indien gesloten, zal de deur 
openen

• Als de deur sluit, stopt de deur
•  Bij het openen stopt de deur (laat ruimte voor in- en uitgang 

van huisdieren en voor ventilatie)
•  Als de deur is gestopt in een gedeeltelijk open of gesloten 

positie, het zal van richting veranderen 

Obstructiegedrag:

•  Als er tijdens het sluiten een obstructie wordt aangetroffen, 
zal de deur omkeren

•  Als tijdens het openen een obstructie wordt aangetroffen, 
zal de deur omkeren en stoppen

•  Obstructiedetectiestralen gebruiken een onzichtbare straal 
die, wanneer doorbroken door een obstructie, voorkomt 
een sluitende deur om te openen en een openstaande 
deur van sluiten. Het wordt sTERk AANBEVOLEN voor 
huiseigenaren met jonge kinderen of huisdieren.

De deur handmatig openen:

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

De deur moet indien mogelijk volledig gesloten zijn.
Zwakke of gebroken veren kunnen een opening 
veroorzaken en een deur snel laten vallen. Materiële 

          schade of ernstig persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.

De deur kan handmatig worden geopend door stevig het 
koord los te trekken.
Om de deur weer te vergrendelen, trekt u het 
ontgrendelingskoord stevig naar beneden.

Het openerlampje gaat 3 minuten branden wanneer
de deuropener wordt geactiveerd.

ZORG VOOR uW DEuROPENER

Indien correct geïnstalleerd, zal uw deuropener werken met 
minimaal onderhoud. De deuropener vereist geen extra 
smering.

Limiet- en krachtinstellingen: deze instellingen moeten zijn 
gecontroleerd en correct ingesteld wanneer de deuropener 
is geïnstalleerd. Weersomstandigheden kunnen enkele kleine 
veranderingen veroorzaken in de deurbediening, waarvoor 
enkele aanpassingen nodig zijn, vooral tijdens het eerste 
jaar van gebruik. Verwijzen naar limiet- en krachtinstelling in 
paragraaf 14.

Volg de instructies zorgvuldig en herhaal de veiligheids-
omkeertest na elke aanpassing.

Zender: Er kunnen te allen tijde extra zenders worden gekocht. 
Raadpleeg www.deltadoors.nl voor compatibele zenders. 
Elke nieuwe zender moet geprogrammeerd worden.

Zenderbatterij: Als het zendbereik afneemt, vervangt u de 
batterij.

ONDERHOuD VAN uW DEuROPENER

Eens per maand:
•  Herhaal de omkeerbeveiligingstest. 

Breng de nodige aanpassingen aan (paragraaf 15).

•  Bedien de deur handmatig. Als de deur in onbalans is of 
happert, bel Delta Doors 0341- 42 72 00.

•  Controleer of de deur volledig opent en sluit. 
Stel zo nodig opnieuw af.

sPECIFICATIEs LM750EVGB

Ingangsspanning:  220-240 VAC, 50-60 Hz, 140 W.
Nominale belasting:  35 Nm
Max. Trekkracht:  550 N @ ø 300 mm
Max. Hoogte deurgewicht:  120 kg
Max lift onder veerspanning:  20 kg
Max. Hoogte deuroppervlak:  18 m2

Stand-by vermogen:  <1 watt
Aandrijving:  DC-reductiemotor  
 permanent smering
Max. Hoogte Trommel- 
omwentelingen:  41/2
Geheugenregisters:  64
Bedrijfsfrequentie:  433,30/433,92/434,54/868 MHz
Bedrijfstemperatuur:  550C tot -250C

sPECIALE OPMERkING: Liftmaster raadt ten zeerste aan om 
obstructiedetectiestralen op alle garagedeuropeners te 
installeren.
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25. TOEBEHOREN

1. Model 128EV 2-kanaals draadloze wandknop
2. Model TX4EVS 4-kanaals minizender
3. Model 747EV Sleutelloos toegangssysteem
4. Model 1702EV Snelspanner aan de buitenkant

5. Model 771EVK obstakeldetectiestralen
6. Model 770E Infrarood veiligheidssensor
7. Model 829EV Deurmonitor
8. Model 828EV internetgateway

24. VERVANG DE BATTERIjEN IN AFsTANDsBEDIENINGEN

Batterij van de afstandsbediening:

De batterijen in de afstandsbediening hebben een lange levensduur.
Als het zendbereik afneemt, moeten de batterijen worden vervangen. Batterijen vallen niet onder de garantie.

11

13 mm, 10 mm, 8 mm

5.5 mm

Om ERNsTIG LETsEL OF DE DOOD te voorkomen: volg de volgende instructies voor de batterij
- Laat kleine kinderen NOOIT in de buurt van accu’s komen.
- Waarschuw onmiddellijk een arts als de batterij wordt ingeslikt.
- Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen.
- Vervanging alleen door identiek of gelijkwaardig type.
-  Gooi de oude batterij op de juiste manier weg. BATTERIjEN HOREN NIET BIj HET HuIsVuIL. Alle consumenten zijn wettelijk verplicht 

om batterijen op de juiste manier af te voeren bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.
- Laad nooit batterijen op die niet bedoeld zijn om te worden opgeladen.
- Veroorzaak geen kortsluiting in batterijen en haal ze niet uit elkaar.
- Reinig indien nodig de contacten van batterijen en contacten voordat u ze laadt.
- stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke!

Batterij vervangen (CR2032 of gelijkwaardig):

Om de batterij te vervangen, draait u de afstandsbediening om en opent u de behuizing met een schroevendraaier. Til de deksel 
op en til de besturingskaart op. Schuif de batterij opzij en verwijder de oude batterij. Let op de polariteit van de batterij.

Monteer de zender weer door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
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1.  De deuropener werkt niet vanuit de uP / DOWN-
activeringsknop of de zenders:

•  Heeft de deuropener stroom? Steek een lamp in het 
stopcontact. Als het niet werkt, controleer dan de 
zekeringskast.

•  Heeft u alle deursloten uitgeschakeld? Bekijk de installatie 
veiligheidsinstructies waarschuwingen op pagina 1.

•  Zit er ijs of sneeuw onder de deur? De deur kan aan de 
grond vastgevroren zijn. Verwijder eventuele beperking.

•  De veer van de garagedeur kan gebroken zijn. Vervangen 
door contact op te nemen met een garagedeurhersteller.

2.  Deuropener werkt vanaf de zender, maar niet van de 
bedrade wandbedieningsterminals:

• Controleer of de bedradingsaansluitingen correct zijn.

3.  De deur werkt vanaf de OMHOOG / OMLAAG-activering 
knoppen maar niet van de draadloze wandbediening of 
zender:

•  Programmeer de deuropener zodat deze overeenkomt met 
de zendercode. Herhaal dit met alle zenders.

4. De zender heeft een kort bereik:
• Verander de locatie van de zender.
•  Controleer of de antenne aan de onderkant van de 

deuropener zich volledig naar beneden uit strekt.
•  Sommige installaties hebben mogelijk een korter bereik 

vanwege een metalen deur, met folie beklede isolatie of 
metalen garage gevelbekleding.

• De batterijen zijn mogelijk leeg. Vervang de batterijen.

5. De garagedeur gaat vanzelf open en dicht:
• Zorg ervoor dat er geen zenderknoppen worden ingedrukt.
•  Wis het geheugen en programmeer alle draadloze 

wandcontacten, bedieningselementen en zenders 
opnieuw.

6. De deur keert om en stopt alvorens te openen volledig:
•  Blokkeert iets de deur? Is het uit balans of zijn de veren 

gebroken? Verwijder de opstakels of repareer de deur.

7.  Deur keert om zonder duidelijke reden en 
deuropenerlampjes knipperen 10 keer:

•  Controleer de obstakeldetectiestralen (als u deze 
accessoire heeft geïnstalleerd). Als het rode lampje op de 
straal knippert, is de uitlijning niet correct.

•  Het rode lampje op de stralen brandt waarschijnlijk niet als 
de deuropener in de standby-modus is. Activeer de deur 
en verlaat de tijdelijk stand-bymodus en controleer of de 
lampjes constant branden. Als de LED’s knipperen, lijn de 
stralen dan opnieuw uit.

8.  De deur gaat open maar sluit niet (of keert om) tijdens het 
sluiten):

•  Hindert iets de deur? Trek aan de handgreep van de 
handbediening. Bedien de deur met de hand. Als het 
ongebalanceerd of haperend is, bel Deltadoors  
0341 42 72 00.

•  Verwijder ijs of sneeuw van de garagevloer waar de deur 
sluit.

•  Herhaal de instelling van het bereik en kracht. Herhaal 
veiligheid achteruit testen na aanpassingen.

9. De deuropener spant zich in om de deur te bedienen:
•  De deur kan uit balans zijn of de veren zijn mogelijk 

gebroken. Sluit de deur en gebruik de handmatige 
ontgrendeling om de deur los te koppelen. Open en sluit 
de deur handmatig. Een goed uitgebalanceerde deur blijft 
in elke deur punt van loopafstand terwijl het volledig wordt 
ondersteund door zijn veren. Als dit niet het geval is, koppelt 
u de deuropener los en belt u een opgeleide monteur.

10. De motor van de deuropener bromt kort, daarna niet werk:
•  Controleer of de deur niet in de handmatige 

ontgrendelingsmodus staat (zie sectie 9 of 10).
• De veren van de garagedeur kunnen gebroken zijn.
•  Als het probleem zich voordoet bij de eerste bediening van 

de deuropener, kan de deur op slot zijn. Schakel de deur uit 
het slot.

11. De deuropener werkt niet vanwege stroom onderbreking:
•  Gebruik de handmatige ontgrendelingskoord om de deur 

los te koppelen. De deur kan handmatig worden geopend 
en gesloten. Wanneer de stroom is hersteld, schakel de 
deuropener opnieuw in om hem te bedienen via een 
zender.

12.  De LED-indicatoren op het bedieningspaneel zijn 
achtereenvolgens knipperend:

• Controleer de diagnosecode in sectie 28.

26. OPLOssEN VAN PROBLEMEN
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27. DIAGNOsTIsCHE GRAFIEk

uw garagedeuropener is geprogrammeerd met zelfdiagnose mogelijkheden. De indicator LED’s 1 & 3 op 
het bedieningspaneel zullen een aantal keer knipperen om aan te geven dat er een foutcode bestaat.

DIAGNOsTIsCHE 
CODE

syMPTOOM MOGELIjkE OPLOssING

LED 1 LED 2

1 1 De garagedeuropener 
zal niet sluiten en het 
gebruikerslicht knippert.

Obstakeldetectiestralen kunnen worden doorgesneden. Inspecteer de 
sensordraden op losgekoppelde of doorgesneden draden. Schakel de stroom 
uit en herstart de deuropener.

1 2 De garagedeuropener 
zal niet sluiten en het 
gebruikerslicht knippert.

Er is een kortsluitdraad voor de veiligheidssensoren. Inspecteer de draad van de 
veiligheidssensor op alle nietpunten en vervang de draad of corrigeer indien 
nodig. Schakel de stroom uit en herstart de deuropener.

1 3 De deurbediening werkt 
niet.

De draden voor de deurbediening zijn kortgesloten of de deurbediening 
is defect. Inspecteren veiligheidssensordraad op alle nietpunten en 
verbindingspunten en vervang de draad of corrigeer indien nodig.

1 4 De garagedeuropener 
zal niet sluiten en het 
gebruikerslicht knippert.

Veiligheidssensoren zijn niet goed uitgelijnd of werden tijdelijk geblokkeerd. 
Beide sensoren opnieuw uitlijnen om ervoor te zorgen dat beide LED’s stabiel 
zijn en niet flikkeren. Zorg ervoor dat er niets aan de deur hangt of gemonteerd 
is, waardoor het pad van de sensoren wordt onderbroken.

1 5 Er is geen deurbeweging of 
motor accelereert voordat 
hij plotseling stopt.

Er zijn geen RPM-pulsen gedetecteerd. Controleer de deur handmatig op 
balans, vastlopen of belemmeringen. Intern kan de mogelijke oorzaak de motor 
zijn, logica printplaat of toerentalsensor. Probeer de bewegingslimieten van de 
deur opnieuw in te stellen. Neem contact op met het servicecentrum.

2 1 De garagedeuropener 
werkt niet.

Mogelijke geheugenfout in de printplaat. Start de deuropener opnieuw op 
door de netvoeding UIT te schakelen en vervolgens AAN na 15 seconden. 
Herprogrammeer de deurbewegingslimieten en kracht instellingen. Neem 
contact op met het servicecentrum.

2 2 De garagedeuropener 
werkt niet.

Mogelijke spanningsfout in de printplaat. Start de deuropener opnieuw op 
door de netvoeding UIT te schakelen en vervolgens AAN na 15 seconden. 
Herprogrammeer de deurbewegingslimieten en kracht instellingen. Neem 
contact op met het servicecentrum.

2 4 Deuropener werkt niet met 
de afstandsbedieningen.

Mogelijke storing van de ontvanger. Start de deuropener opnieuw door de 
netvoeding UIT te zetten en dan AAN na 15 seconden. Hercodeer de zenders. 
Neem contact op met het servicecentrum.

4 1 Deur gaat naar beneden, 
stopt en keert om.

Open en sluit de deur handmatig. Controleer op vastlopen of obstructies, zoals 
een gebroken veer of deurslot. Neem contact op met een getrainde monteur 
als de deur blijft vastlopen of haperen. Als de deur niet vastloopt of blijft 
haperen, stelt u de afstanden opnieuw in (zie om de sectie “loopafstand en 
kracht te programmeren”).

4 2 Deur gaat omhoog, 
stopt en keert om.

Open en sluit de deur handmatig. Controleer op vastlopen of obstructies, zoals 
een gebroken veer of deurslot. Neem contact op met een getrainde monteur 
als de deur blijft vastlopen of haperen. Als de deur niet vastloopt of blijft 
haperen, stelt u de afstanden opnieuw in (zie om de sectie “loopafstand en 
kracht te programmeren”).

28. CONFORMITEITsVERkLARING

De handleiding bestaat uit de gebruiksaanwijzing en de conformiteitsverklaring. 

29. VERWIjDERING

De verpakking moet worden afgevoerd in de plaatselijke recyclebare containers. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG 
betreffende afvalstoffen elektrische apparatuur, moet dit apparaat na gebruik op de juiste manier worden weggegooid om 
recycling van de gebruikte materialen te garanderen.

Oude accu’s en batterijen mogen niet bij het huisvuil, aangezien ze vervuilende stoffen bevatten en correct moeten zijn
deponeer bij gemeentelijke inzamelpunten of in de containers van de voorziene dealer. Landspecifieke voorschriften moeten 
in acht worden genomen. De componenten moeten op de juiste manier worden afgevoerd bij een openbaar bedrijf dat 
gespecialiseerd is in afvalverwerking. De relevante lokale en landspecifieke voorschriften moeten worden nageleefd. Alle 
afgedankte aandrijfcomponenten mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. Het bevoegd gezag (stad, gemeente) of 
haar verwijderingsbedrijf zal u informeren over de mogelijkheden van deze verwijdering.


