Nordline
Monteringsanvisning Garageport

Lertagsgatan 8
69434 Hallsberg
019-125580

Byggmå& på din port
A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven
portbredd. Portbladen är några cm bredare.
B: ÖppningsmåC skall max vara samma som
angiven porthöjd.
C: MåC mellan port & tak bör vara minst
230mm.
D/E: MåC bör vara minst 100mm
F: Motorskenans längd.

Kontrollera aC alla paket är med i din leverans:
2450x2000mm 4 kollin: (motorskena 3,3m, motor, skenpaket & portblad)
2500x2000mm 4 kollin: (motorskena 3,3m, motor, skenpaket & portblad)
2500x2150mm 4 kollin: (motorskena 3,3m, motor, skenpaket & portblad)
3000x3000mm 4 kollin: (motorskena 3,9m, motor, skenpaket & portblad)
4000x4000mm 5 kollin + 2 st Zädrar (motorskena 4,4m, motor, skenpaket & portblad

Viktigt! / Att tänka på:
Avlägsna skyddsplasten som sitter på bladens fram & baksida innan montering.
Förvara aldrig bladen i direkt solljus då kan skyddsplasten torka och bli svår att få bort.

Montering L-proﬁl
Vik\gt aC L-proﬁlerna är helt i lod och
vågräta. Dubbelkolla gärna måCet
mellan L-proﬁlerna med eC portblad så
de överlappar ca 25mm på vardera sida
på L-proﬁlen.
ANVÄND VATTENPASS ELLER LASER!
Vänster

Höger

Skruva dit L-proﬁlerna med lämplig skruv beroende på material i
väggen, så de fäster ordentligt. Skruvar medföljer ej.

Rullskenor

Dessa skruv används \ll
skensystemet.

Börja aC fästa de lodräta rullskenorna på
insidan av L-proﬁlerna. De ska justeras senare
så de behöver inte skruvas hårt.
Montera även vinkeln.
Observera aC vissa portar kan vinkeln vara
rak i änden, då ska den vara bakåt.
Häng dit den övre skenan och fäst den i
L-proﬁlen. De lodräta skenorna ska
monteras så det är ca 30-40mm mellan
skena och vägg i nederkant samt
60-80mm i överkant. Porten ska då gå
som en kil ut mot öppningen mot
tätningslisten.

Montera övre skenan med skarvplåten
och vinkeln på den undre skenan. Vänta
med aC montera den sista skenan.

Häng upp skenan i de medföljande
takfästenena på lämpligt och stabilt
säC. Använd vaCenpass för aC få
skenorna vågräta och i linje med Lproﬁlerna.

Montera sedan dit den undre skenan
med skarvplåt och takfäste.

Fjäderaxeln
OBS! Fjädrarna som medföljer är i höger
och vänsteruhörande. De ska spännas
nerifrån och upp i Zäderändens riktning.
Bilden visar en vänsterZäder. Mindre
portar har en Zäder och större portar två
Zädrar. Fjädrarna ska spännas senare när
portbladen är på plats.

Kontrollera Zädrar, höger eller
vänsteruhörande.
Använd vaCenpass för aC få stången
vågräC. Montera väggfästet för
stången, se \ll aC den fäster ordentligt
pga hög påfrestning. Skruvar medföljer
ej. Häng sedan dit vajerhjulen och
Zädern. Vajerhjulen är också höger
och vänster hjul. Bilden nedan visar eC
vänsterhjul.

Skruva fast Zädern i fästet och
montera ihop de två axlarna med
skarven.

Portblad

Använd de självborrande
skruvarna \ll portbladen

Ställ dit nedersta portbladet som
har en list i nederkant, så det står
med lika måC in på båda sidor om
L-proﬁlen. Vik\gt aC det står helt
vågräC när du skruvar dit de
nedersta fästena på båda sidor.
Använd medföljande självborrande
skruv.

Skruva fast nästa portblad med
gångjärnen på båda sidor. SäC
sedan fast hjulen enligt bild. Tänk
på aC vända skruvarna så
muCern blir uppåt. Det översta
fästet monteras med hjulet i övre
skenan.
Montera de mindre
gångjärnen. Små portar
har en rad i miCen och
större ﬂera rader. Tänk
på aC pilen MÅSTE vara
uppåt så aC skruvarna
hamnar räC.

Wire & Lädrar
Fäst vajern med öglan i nedersta portbladsfästet. Kontrollera längden på vajern.
Vajern ska löpa på insidan närmast väggen hela vägen upp \ll vajerhjulen. Där ska
den snurras ca 2 varv på de yCersta spåren \lls den mynnar ut på den mindre
delen av hjulet. Montera vajerlåset, använd båda hålen och knacka ihop med en
hammare och eC mothåll. Spänn sedan vajern så de är lika spända på båda sidor
och skruva fast vajerhjulen längst ut mot L-proﬁlen.

Spänn Zädern genom aC använda de medföljande spännverktygen, de ska spännas nerifrån och upp
mot taket. Är det två Zädrar är det vik\gt aC båda blir lika spända. Kontrollera at Zädern inte
expanderar utan minskar i diameter ju ﬂer varv man spänner. När du spänt räC antal varv så använd en
bräda som mothåll. Dra sedan åt skruvarna för aC låsa fast Zädern på axeln. När porten går aC öppna
med enkel handkrak och känns viktlös när den är halvöppen – då vet du aC Zädrarna är räC spända.
EC riktvärde på antal varv som ska spännas är:
7 varv på portar 2000, 2150mm
9-10 varv på 3000mm
14 varv på 4000mm

Motor & Motorskena
Montera nödöppningen och motorn på motorskenan.

Märk ut centrum och skruva fast främre fästet. Häng sedan upp motorskenan och
montera med medföljande takfästen.

Dragfästet ska siCa längst upp på översta portbladet, skruva fast det med
självborrande skruv. Montera ihop resten av draganordningen med skruv och
sprintar i fram och bakkant.

Nu ska din port se ut så här invändigt.

Ta bort täcklocket på
tätningslisterna. Tryck sedan lite
försik\gt listen mot utsidan av
porten och skruva fast i
dörrkarmen. Använd gärna
montageskruv. Medföljer ej.

Programmering av motorn
1. Övre ändläge
• Håll inne ”SET” och släpp när ”1” tänds i displayen. • Tryck och håll inne ”UP” \lls porten når önskat
övre
ändläge, kan justeras med ”DOWN” vid behov. • Avsluta med ”SET”.
2. Nedre ändläge
• Nu ska det stå ”2” i displayen.
• Tryck och håll inne ”DOWN” \lls porten
sluter täC. Kan justeras med ”UP” vid behov.
Tänk på aC inte justera ut porten för långt i ändläget för då löser klämskyddet ut.
• Avsluta med ”SET”.
• Porten gör nu en självtest.
3. Programmering av klämskydd
Motorn är programmerad aC stoppa och returnera vid möte av motstånd eller hinder. Krakens styrka
kan programmeras genom aC man håller inne ”SET” \lls ”3” tänds i displayen. Däreker tänds en siﬀra
mellan 1 och 9 vilket motsvarar programmerad krak. Justera kraken med ”UP” och ”DOWN” och
avsluta med ”SET”. 1=lägsta krak, 9=högsta krak.
Programmera Lärrkontroll
Håll inne ”CODE” på motorn \lls en liten lampa i displayen tänds. Tryck på önskad knapp på
Zärrkontrollen, och bekräka med yCerligare en knapptryckning.

Extra \llbehör:
Kodlås \ll Nordline garageport
Kodlåset kan användas \ll 2 st olika portar,
Man trycker den valda koden samt pil vänster för ena porten samt vald kod och pil höger för
den andra porten. Från början är de förinställda koderna 11 fär vänsterpil samt 22 för
högerpil.
Det första man ska göra är aC para ihop kodlåset med porten.
Börja med aC hålla inne ”code” knappen på garageportsmotorn \ll en liten lampa tänds.
Släpp sedan knappen. Tryck däreker 1 1 samt vänsterpil på kodlåset. Vänta 2-3 sekunder
tryck däreker 1 1 och vänsterpil igen. Porten är nu programerad.
För aC programera en andra port tryck 2 2 samt högerpil.
För aC sedan ändra koden på kanal 1 ( pil vänster)
Håll nere ”0” knappen sam\digt som pil vänster, Släpp pil vänster och sedan ”0”.
Tryck in nuvarande kod ”11” och pilvänster
Tryck sedan in ny valfri kod upp \ll 8 siﬀror och pil vänster.
Repetera nya koden samt pil vänster.
För aC ändra koden på kanal 2 ( pil höger)
Håll nere ”0” knappen sam\digt som pil höger, Släpp pil höger och sedan ”0”.
Tryck in nuvarande kod ”11” och pil höger
Tryck sedan in ny valfri kod upp \ll 8 siﬀror och pil höger.
Repetera nya koden samt pil höger.

