
När du behöver byta lampa eller batteri i fjärrkontrollen. 
 
Byte av glödlampa i styrenheten 

1. Lossa lamp-kåpan försiktigt med en skruvmejsel. 
2. Tryck försiktigt in och vrid ut glödlampan (Figur 1 position 21) moturs. 
3. Tryck försiktigt in och vrid in ny glödlampa (Figur 1 position 21) medurs (32,5 V, 34 W, BA 15s). 
4. Utbytt glödlampa avfallssorteras på ett miljövänligt sätt. 

 
Batteribyte i fjärrkontroll 

1. Öppna fjärrkontrollen vid nyckelringen med hjälp av ett mynt. Fäll ner batterilocket. Ta ut batteriet och sätt i ett nytt (Typ CR 
2032). Var noga med att polariteten blir rätt. Stäng batterilocket på nytt och kontrollera fjärrkontrollens funktion via sändnings-
lysdioden. 

 
 
När du behöver ladda in ny fjärrkontroll till port-motorn. 
 
Kodöverföring fjärrkontroll till radiomottagare 
Procedur: 

1. Tryck på inlärningsknappen (Figur 2 position 22) på drivenheten/mottagaren: 
a. för radiokanal 1, tryck på knappen tills lysdiod (Figur 2 position 21) tänds. Släpp upp knappen. 
b. för radiokanal 2, tryck på knappen tills lysdiod (Figur 2 position 23) tänds. Släpp upp knappen. Om ingen radiokod 

sänds inom 10 s återgår radiomottagaren till normaldrift. 
2. Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen (Figur 2 position 18), inom radiomottagarens mottagningsområde. 

a. Fjärrkontrollen överför radio-koden till drivenheten/radiomottagaren. Beroende på vilken radiokanal som valdes 
släcks lysdiod (Figur 2 position 21) eller lysdiod (Figur 2 position 23) (se ovan). 

3. För varje ytterligare fjärrkontroll som samma drivenhet/radiomottagare ska lära in måste de båda ovan beskrivna stegen 
upprepas. Radiomottagaren kan lagra upp till 112 radiokoder. Varje radiokanal tar upp en position i minnet. 

 
Inlärningsläget kan avslutas genom att man trycker upprepade gånger på inlärningsknappen (Figur 2 position 22) tills alla lysdioder är 
släckta. 
 
Radering av radiomottagarens minnen. 
Procedur: 
Om en fjärrkontroll skulle gå förlorad måste, av säkerhetsskäl, radiomottagarens minne raderas och samtliga fjärrkontroller läras in på nytt. 
Procedur: 

1. Tryck på inlärningsknappen (Figur 2 position 22) och håll den intryckt. 
a. Lysdiod (Figur 2 position 21) eller (Figur 2 position 23) lyser i 5 sekunder, blinkar i 10 sekunder och lyser därefter med 

fast sken. Efter ytterligare 10 sekunder (totalt 25 sekunder) tänds de båda lysdioderna samtliga radiokanaler är 
raderade. 

2. Släpp upp inlärningsknappen (Figur 2 position 22). Raderingsproceduren är avslutad. 
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