
     VACO  CRAWFORD-NORMSTAHL     

INLEREN EXTRA ZENDER: 

- Knop programma 2 (zie foto) achteraan de motor kort indrukken. De rode LED zal knipperen, de zender kan 

ingeleerd worden. 

- De gewenste bedieningstoets op de afstandsbediening gedurende een tweetal seconden indrukken. Zolang 

de bedieningstoets ingedrukt wordt, zal de rode LED oplichten; 

- De zender is ingeleerd en de poort/motor kan worden bediend met de ingeleerde bedieningstoets. 

 

RESETTTEN GEHEUGEN ZENDERS: 

Bij verlies van één van de zenders raden wij u aan om het geheugen van de zenders te wissen zodat de verloren 

zender niet meer kan worden gebruikt. Gelieve er wel voor te zorgen dat u alle zenders aanwezig zijn om ze 

opnieuw in te leren. 

- Knop 2 achteraan de motor gedurende een zestal seconden ingedrukt houden. De rode LED zal snel 

beginnen knipperen en dan doven. Het geheugen van de zenders is gereset, en alle zenders zijn gewist. 

- Het herinleren van de zenders gebeurd zoals hierboven vermeld 

 

Motor Ultra 

 
 

Motor Ultra Excellent 
 

 



NOODONTGRENDELING: 

OPGELET: De noodontgrendeling mag enkel worden gebruikt bij noodgevallen!!! 

 

- Ontgrendelen van de motor:  

Door aan het touwtje te trekken met de oranje/rode bol, zal de motor worden ontkoppeld en de poort dus 

met de hand kunnen worden bediend.  

Normstahl poorten met actieve vergrendeling: Druk de klep in bovenaan het binnenslot en hef de poort op 

via de klep onderaan het slot die de actieve ontgrendeling ontkoppeld. 

Opgelet!!! Bij het manueel bedienen van de poort, mag de motor niet werken. Indien de motor toch in 

gebruik wordt genomen zonder dat de poort is ingekoppeld, zal de motor worden ontregeld en dus niet 

meer correct werken. 

- Inkoppelen van de motor: 

De poort moet eerst met de hand in gesloten stand worden gebracht alvorens de poort/motor terug kan 

worden ingekoppeld. 

Het klepje aan de slede van de motor moet volledig ingeklikt staan (zie foto) alvorens de poort/motor terug 

kan worden ingekoppeld. 

Van zodra deze twee stappen zijn uitgevoerd, kan de motor via de drukknop/afstandsbediening worden 

bediend. De cycli van de motor mag bij de eerste en tweede bediening niet worden onderbroken. 

 

RESET MOTOR: 

Indien de motor ontregelt is, kan de motor volledig worden gereset. Gelieve bij het uitvoeren van de reset, steeds 

de afstandsbediening te gebruiken met 4 kanalen. 

- De motor resetten: 

Achteraan de motor knopjes 1 en 2 (naast de groene en rode LED) gelijktijdig ingedrukt houden.. Van zodra 

de grote lamp per 4x begint te knipperen, mogen de knopjes worden losgelaten 

- Herinstellen motor: 

De grote lamp zal nu per 4x knipperen. 

Het herinstellen van de motor gebeurd nu in 4 stappen. Iedere maal een stap is uitgevoerd, zal de lamp 1x 

minder knipperen. 

1. Het bepalen van de open positie: 

Met de knop open (bovenste knop) op de afstandsbediening wordt de open positie bepaald. Zolang deze 

toets ingedrukt wordt, zal de poort openen. Eens de maximale openingspositie is bepaald, moet deze 

bevestigd worden met de bevestigingsknop (ronde knop links of rechts) op de afstandsbediening. 

2. Bepalen van de sluitpostie: 

Na het bevestigen van de maximale openingspositie, zal de poort automatisch sluiten. Van zodra de poort 

zich in een gesloten toestand bevindt, en de poort sluit zich nog niet volledig af, kan deze nog worden 

gecorrigeerd met de open (bovenste knop) of sluit toets (onderste knop)  op de afstandsbediening (zolang 

de open/sluit toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt, zal de poort openen/sluiten). Eens de ideale 

sluitpositie bepaald is, ofwel bevestigen via bevestigingsknop (ronde knop links of rechts) op de 

afstandsbediening, ofwel 10 seconden wachten. De poort gaat nu terug open. 

3. Controle van de open positie: 

De poort/motor zal nu ter bevestiging de open positie controleren. Eens de poort volledig open is, ofwel 

bevestigen via bevestigingsknop (ronde knop links of rechts) op de afstandsbediening, ofwel 10 seconden 

wachten. De poort gaat nu terug dicht. 

4. Controle van de sluitpositie:  

De poort/motor zal nu ter bevestigen de sluitpositie controleren. Eens de poort volledig is gesloten, zal deze 

direct terug open gaan. 

 

De poort is nu volledig gereset en heringeleerd. 

 

 

OPMERKING BIJ MOTOR ULTRA EXCELLENT: 

De functie automatisch sluiten mag NOOIT worden ingeschakeld zonder enige veiligheden te plaatsen!!! 

 


