
Monteringsanvisning
Garageport med eller utan motor

Boxline
Retro

Ribbline
Trend

Tack för att du valt en av Skåneimportens prisvärda portar.



Det är vår rekommendation att monteringen utförs tillsammans med 
någon.

Vi har valt att använda mycket bilder för att underlätta monteringen 
därför kan det finnas flera bilder som beskriver samma moment från 
olika vinklar. 

Vänta därför med att dra i skruvar och liknande tills du studerat 
samtliga bilder i det aktuella momentet. 

Du behöver en del verktyg vid monteringen som skruvdragare med 
diverse bits. Vinkelslipmaskin eller bågfil. Skarp kniv för lister. 
Borrmaskin, Hammare, vattenpass, tummstock eller måttband. Det är 
också bra om du har lite snöre eller spännremmar vid monteringen av 
skenorna i taket.
 
Gå igenom leveransen och kontrollera att alla delar är på plats.

Dessa 5 paket ska du ha:
Skenpaket (inplastat),
Monteringsl da, å

Portblad, 
Motor, 
Motorskena.

Tillval: 
1paket Manuellt l s.å



Monteringsl da: å
Sortera gärna upp skruvar mm
för bättre överblick.

T nk p  att ni eventuellt beh ver byta utä å ö

skruvar beroende p  vad du har f r v ggar och tak.å ö ä

   Placera den stora lådan med
   garageportens blad till höger i 
   garaget (utifrån sett) med etiketten
   som sitter på kartongen rättvänd i 
   riktning mot garagets öppning. 
   Bladen ligger nu i rätt och bekväm
   ordning för monteringen. 
   Översta bladet i kartongen är nu
   det nedersta bladet i den färdiga 
   porten.

Kontrollera att plastlisten
(hållaren för gummilisten) 
linjerar med bladets gavlar. 

Justera genom att såga eller fila
av eventuellt utskjutande del.



Montera gummilisten
För enklare montering smörj in plastlisten 
med 5-56, WD-40, silikonspray eller annat
lämpligt glidmedel.
Vik listen på mitten och för in den i de två
spåren samtidigt.
När gummilisten monterats är det viktigt
att den inte är i spänn, annars finns det
risk att den drar ihop sig och då lämnar
en glipa. 
Tryck in gummilisten från bägge sidorna 
så att den känns rätt.

    När gummilisten är monterad 
    skär du av överskottet med en
    mattkniv eller liknande.



Centrera första bladet
Lyft nedersta bladet på plats för att
kontrollera öppningen.

Centrera bladet och markera med ett
streck längs gavlarnas sidor.

Bilden till höger och nedan 
visar inne i garaget.



Lägg tillbaka bladet 
när du markerat klart. 

Montera skenorna

Dra ett streck 40 mm 
från dörrbladets streck 
på båda sidor.

Använd vattenpass och dra 
       en lodrät linje hela vägen upp till taket.



Notera att skenorna är olika. 
Bilden visar höger sida.

Den platta sidan mot väggregeln.

Vänster sida monteras spegelvänt. 

Plocka fram beslagen som behövs för 
höger skena.

 

 Montera väggbeslagen
 på skenan.



Notera att det ska vara ett par milimeter
distans mellan fästöglans 
ovandel och den lodräta linjen. 

Detta för att det övre beslaget ska få plats 
mellan öglan och linjen.

             Skruva fast beslagen.

             Som ni ser finns det bra justerings yta.

Fäst skena och väggfäste i
väggregeln. Välj skruv 
efter förutsättningarna. 
I vårt fall använder vi 
farmarskruv.

       Placera en distans
       mellan skenan och golv
       för att förhindra vatten
       att nå skenan.



Montera ihop skenan (löst) med övre väggfästet.

    Spänn fast nedre delen
    av skenan i beslaget 
    45 mm från väggregeln.



Spänn fast övre delen av skenan i beslaget 
56 mm från väggregeln.

Montering gummilister
Notera att det finns en topplist 
och två sidolister.

Demontera täcklisten.

Skruva fast gummilisten.
Placera listen så att hela den vita plasthållaren 
är skyddad mot regeln, dvs så att den inte sticker ut och riskerar att bli 
skadad. Placera listen direkt mot golvet för att förhindra drag.
Använd till exempel 30 cm avstånd mellan skruvarna.



Skär till gummilisterna
Gummilisterna består av en dubbelvikt gummilist. Observera att det är 
endast den ena av de två gummilisterna som ska skäras bort. Håll 
undan den inre listen med tummen när du kapar den yttre.

Placera nu den övre gummilisten som bilden visar.

Sett från utsidan får du nu en
överlappning av listerna.



Sätt på täcklisten och skär av överskottet av plastlisten.

Nu är det dags att 
förbereda portbladen.

Positionera
förstärkningsskenan på
bladets sidor.

Montera nedersta högra
beslaget (sett från insidan).

Var noga med att 
placera beslaget enligt bild. 

Märk ut och dra i skruvarna.



På den vänstra sidan (sett från insidan) markerar och förborrar du 
endast, alltså vänta med att sätta fast beslaget tills porten är på plats.

Spraya gärna 
glidhjulen med 
något glidmedel.



Förbered stållinor
Gör i ordning de två stållinorna. 
Den ena änden ska ha en ögla som precis passar att kränga på det 
nedre beslagets dragpinne. 
Den andra ändan ska fungera som ett lås för linan i uppmatningsrullen
och görs därför så liten som möjligt.

Stick in linan i det ena hålet i hammarlåset. Trä sedan änden tillbaka 
genom det andra. Hamra försiktigt fast linorna i låset. 



Montering av takskena
Skruva gärna fast en remspännare i taket, ungefär där bakre delen av 
skenorna ska sitta. Detta underlättar arbetet. 
Gör en ögla med remmen och stick in skenorna. 
Väg in så att de hänger horisontellt.

Fäst den första (nedre) takskenan i väggbeslaget.



Fäst sedan den övre skenan i väggbeslaget och med de medföljande 
plattjärnen. Notera att plattjärnen kan behöva vinklas för att stämma 
med hålen. 

Dra inte åt skruvarna än. Hålet är nu klart och nästa moment väntar.

Montering av bladen
Placera första bladets glidhjul i glidskenan. Du vinklar in hjulet i 
bekväm arbetshöjd och sänker sedan ned bladet mot marken.

På vänster sida har du nu lättare att få 
in glidhjulet med beslaget i skenan.



     Skruva fast beslaget.

Förbered med beslagen för nästa blad.

    Tag nästa blad och kontrollera att
    förstärkningsskenan linjerar i ovan
    - och under kant.

Placera bladet ovanpå det första som
bilden visar sett utifrån.



Placera beslagen enligt bilder.

Spänn åt med handkraft till att börja med.
Tryck nu bladet utåt samtidigt som du drar beslaget och glidhjulet in i 
rännan så att det inte finns något glapp. 
Spänn muttrarna med fast nyckel 12 eller skiftnyckel.



Placera nästa blad och markera för beslaget.

 Skruva fast beslaget och montera glidhjulet.
 Gör på samma sätt som tidigare, 
 dvs tryck ut porten samtidigt som du drar
 beslaget och glidhjulet mot dig. 
 Spänn nu muttrar med fast nyckel 12 eller 
 skiftnyckel.

Fortsätt uppåt med nästa
blad och beslag.



Montera mittbeslagen

Mät upp centrum i porten och fäst gångjärnsbeslagen mellan bladen.

Montera översta bladet.



Montera sista beslaget.

Tillverka konsoler
Mät upp och såga konsoler av det medföljande vinkeljärnet. 
Gör ett urtag i 45 graders vinkel i den ena av sidorna och 
böj järnet i vinkeln. 
Montera sedan en snedsträva och konsolen är klar.

Mät upp från väggen till skenan i framkant så att du vet var konsolen ska 
sitta i bakkant.
Tänk på att väggen
du mäter från kanske
inte är rak.



Borra hål 
för att skruva bult 
i konsolen.

            
        Skruva fast.

        Avlägsna eventuella järnspån från skenan.
          

Montering stång med returfjäder
Trä på mittersta beslaget enligt bild. Fäst fjäderns ändplatta i 
lagerhuset. 
Notera skillnaden mellan höger och vänster lagerhus och att fjädern 
ska vara på vänster sida sett från insidan.



 Lyft upp stången

 Stick in stången i det vänstra lagerhuset (eller 
 det högra beroende på hur det ser ut hos dig).

 För in det så långt att det går att sticka in stången i det högra 
lagerhuset. Om det inte finns tillräckligt med utrymme måste stången 
kapas. Om det finns mer plats på höger sida kan 
momentet 
göras från 
höger.

Montera det mittersta lagerhuset. Eventuellt behövs
en "kortling" 
(regelbit) för att kunna fästa lagerhuset, som i vårt fall.



Observera att uppsamlingsrullarna för vajern
skiljer sig åt mellan höger och vänster sida.
Röd = Vänster
Svart = Höger 

Drag ut stången ur vänstra lagerhus och trä på vänster rulle, 
men spänn ej fast dem ännu. Gör samma sak med höger sida.



Montera dragvajer
Trä på öglan på portens dragbeslag. 

För upp vajern mellan port och skena så att den går rakt upp till 
uppsamlingsrullens lås. 

Peta in vajerlåset i springan och rulla upp vajern så att den kommer i 
spänn.

Var noga med att vajern löper i spåret så att den inte ligger 
över sig själv.

Spänn därefter uppsamlingsrullens bultar (2 st) mot stången.
Gör på samma sätt på vänster sida.

Obs det är mycket viktigt att båda vajrarna är lika hårt spända.



Spänna fjädern
För att spänna fjädern behöver du något verktyg som passar i hålen till
fjäderspännaren. Det finns fyra hål i spännaren. 
Ett varv är således 4 st steg. 
Fjädern ska spännas 6 varv alltså 24 steg totalt.

När du spänt fjädern de 6 varven ska porten nästan kunna gå upp av 
sig själv. Spänn fast bultarna och prova porten, men var beredd på att 
den kan gå upp snabbt så håll emot och följ med den hela vägen upp.
 
Tänk på att skenorna kanske inte ligger helt rätt i linje med portens 
hjul. 
Följ med porten sakta upp så att du ser hur hjulen löper i skenorna. 
Eventuellt behöver du efterjustera skenorna.

Glidhjulen sitter löst i sina beslag och kan därför även glida i sidled, 
se därför hur de glider i sidled och justera skenorna därefter.

       Efterdrag 
       samtliga 
        skruvar.



Montering motor
Ta fram frikopplaren och 
studera dess funktion. 
Frikopplaren löper i kedje
husets spår och "klickas" 
i sitt läge.

Dra runt kedjan för hand så att den mässingsfärgade gripanordningen 
flyttas till ungefär mitten av kedjehuset.

För in frikopplaren i spåret 
men klicka inte i den i 
gripanordningen ännu 
utan vänta tills kedjehuset 
med motor är monterad i taket.
Frikopplaren är fjäderbelastad 
för att man ska kunna öppna 
porten utan motor.

Ett dragsnöre kommer att 
fästas i frikopplaren senare.

          Ta fram motorn



Skruva av muttern till drevet.

                                                Ta av drevet
     

     

För in kedjehuset i 
spåren i motorhuset.

     Placera kedjan över drivaxeln.



   Knacka försiktigt in 
   kedjehuset till sitt bottenläge 
   i motorhuset. 

                                           Montera kedjan på drevet

     Spänn fast muttern.

    Vänd motorhuset ett kvarts varv enligt bild.

Notera kedjespänningen.



Sträck kedjan genom att 
försiktigt knacka 
främre delen framåt. 

                                     För fram kedjespännaren.

          

      Spänn fast kedjespännaren.

Kontrollera nu att kedjan är spänd.



            Lås fast 
          kedjehuset.

    Avlägsna gjutrester av plast från hålen
    där låssprinten ska sitta. Detta 
    underlättar monteringen när armen 
    ska sättas på plats.

Montera hållare i 
motorhuset för takmonteringen.
Kapa ca: 25 cm per bit.



Montera fästet för dragarmen i porten.

    Montera dragarmen i frikopplaren och låt 
    den hänga fritt.

Montera den sista böjda biten av dragarmen 
endast löst eftersom den kan komma att 
behöva ändras.

Dragarmen ska senare fästas i beslaget i porten.

Notera att den ska monteras med böjningen nedåt.



Frikoppling för manuell öppning
Förbered dragsnöre för manuell öppning.
Bränn änden på dragsnöret så att det blir enklare
att föra den igenom hålet i frikopplaren.

Kapa inte dragsnöret förrän kedjehuset med motorn är på plats i taket 
så att den får rätt längd och inte hänger i vägen när man kör in i
garaget.

              Montera
           kedjearmens 
           fäste ovanför 
              porten.



             
      Uppsättning motor
     För in kedjehuset i fästet 
    och lås fast den med 
    låssprinten.
    Vid detta moment 
    är det enklare 
    om man är två.

Sista kontrollen
För upp och ned porten ett par gånger 
så att du ser att allt ser rätt ut, dvs att
glidhjulen löper fritt i skenorna utan att
ändra läge när porten går upp och ned. 

För upp porten och fäst dragarmen i
beslaget i porten.
 
Låt porten gå ner med handkraft tills
frikopplaren klickar fast i den 
mässingsfärgade gripanordningen.

Garageporten är nu klar för 
programmering av motorn.



Programmering motor

Tag av skyddshöljet från motorn enligt bild. Var försiktig så att inte 
tapparna bryts av. 
Du kan behöva lossa skyddshöljet på flera ställen innan du får av den. 

Under kåpan finner du fyra knappar som du använder för att 
programmera motorn. Knapparna benämns K1, K2, K3 och K4.

Sätt i stickkontakten. 
Den lilla röda dioden ( lampan )
tänds och motorn är nu redo för programmering.



1. Håll in K2 tills dioden (röd lampa) sluta blinka.

2. Tryck K3 och port går upp, släpp K3 vid önskat maxöppningsläge.

3. Tryck K2 tills diod slutar blinka.

4. Tryck K4 och port går ner, släpp vid önskat maxstängningsläge.

5. Tryck K2 och håll intryckt tills port har gått helt upp
    och sedan helt ner.

Om du misslyckas med programmeringen dra ut sladden 
och vänta ett par minuter. 

Gör sedan om enligt ovan.



Parning motor och fjärrkontroll

Fjärrkontrollen ska vara parad med motorn från fabrik 
men om motorn inte svarar då du trycker på vänster 
knapp på fjärrkontrollen gör så här:

1. Tryck K1 en sekund.

2. Tryck önskad knapp på fjärrkontrollen 3 gånger.
    (Till exempel vänster knapp, höger knapp kan användas 
    om du har två portar.) 

Nu ska fjärrkontroll och motor vara parade med varandra.

Användning fjärrkontroll

1. Tryck vänster knapp för att starta öppning.
    Porten öppnar hela vägen.

2. Tryck vänster knapp igen för att stoppa öppningen.
    Om du vill avbryta öppningen.

3. Tryck vänster knapp igen och porten går tillbaka
    till stängd position.

Tack för att du valde att följa monteringsanvisningen
Hoppas att du får stor glädje av din nya port


