Omprogrammering av motor Ultra & Ultra S (se ovan bild)
Om det är första starttillfället, dvs vid montage av port & motor gå direkt till
punkt 5.
1. Frikoppla porten från motorn, genom att dra i frikopplingsvajern.
2. Kontrollera att porten går lätt när du öppnar och stänger manuellt. (Om porten går
trögt eller hakar i någonstans justera detta och gå sedan vidare till punkt 3)
3. Porten och motorn ska nu kopplas ihop igen.
4. På baksidan av motorn finns två knappar, knapp 2 är en dold knapp (använd ett smalt
föremål ex en 2 mm borr eller en smal penna). Börja med att trycka in knapp 2, håll
knappen intryckt och tryck även in knapp 1. Håll båda knapparna intryckta tills
lampan innanför lampkåpan börjar att blinka i intervall om 4 snabba blinkningar och
ett längre uppehåll.
5. Använd handsändaren för att ställa in det övre läget, håll den översta knappen på
handsändaren intryckt och släpp den när du är nöjd. Om du vill köra porten nedåt
tryck in den nedersta knappen.
6. När man är nöjd godkänner man genom att trycka in den vänstra knappen på
handsändaren en gång.
7. Porten kommer nu att gå ner till sitt bottenläge och står still där i ca 20-30 sek och går
sedan upp till det övre läget igen, detta upprepas ett par gånger. OBS! rör inget under
tiden som porten gör inlärningen för då avbryts detta och man måste börja om.
8. Nu är allt klart.

Omprogrammering av Ultra Excellent
Ta bort den svarta plastkåpan på motorn så att knapparna blir synliga. Följ sedan
beskrivningen ovan, det som skiljer sig åt på denna motor är beteckningen under respektive
knapp. Den dolda knappen har en bild av en cirkel med en pil i och den andra knappen har en
bild av en cirkel med ett upp och nedvänt T i.

Programmera in & nollställa handsändare/fjärrkontroll
Om man har en ny handsändare eller behöver programmera in handsändaren på
nytt gör man enligt följande.
1. På baksidan av motorn finns två knappar, knapp 2 är en dold knapp (använd ett smalt
föremål ex en 2 mm borr eller en smal penna). Tryck in denna knapp en gång.
2. Tryck sedan på valfri knapp på handsändaren inom 10 sekunder, klart.

Om man vill radera befintlig handsändare gör enligt följande:
1. Tryck in den dolda knappen på motorn tills den röda lysdioden slutar att blinka, klart.
Om handsändaren sedan ska programmeras in på nytt följ beskrivningen ovan (punkt
1-2).

