
 

Montering av skjøteskinne med beltedrift.   

 

 

  

Verktøy du trenger for 

montering av trekkskinnepakke. 

   
  
  

  
  

Trekkskinna er kappet i tre 

deler. Det er derfor viktig å få 

skjøtene på skinna jevne. Prøv 

derfor midtre del begge veier 

for å få jevnest mulig 

overgang.  

Den delen som har ca. 30 

cm inn til firkanthullene, 

skal vende mot ytterkant. 

Se bildet. 

Bøy ut litt på endene av 

skjøtestykkene. Slik at de glir 

lettere sammen. Alle fire 

«vingene» bøyes litt utover. 



 
Klem skinna sammen med «vannpumpe-

tanga» og skyv innpå skjøte-stykket.   

  
Pass på at «stoppeknast» på skjøtestykket 

passer med «utsparing» i skinna.   

Klem sammen den midtre delen av skinna og 

trykk skinnene sammen med skjøtestykket.   
  

Klem tilbake «vingene» på skjøtestykket. Se til 

at overgangene blir jevne.   

Tre innpå vogna fra venstre og gjennom hele 

skinna for å se til at den går lett. Viktig at 

«hakket» på vogna vender nedover som vist 

på bildet.   

«Stoppeknast» 

«Utsparing» 



 
NB! 
Pass på at belte, skjøtestykket 

og føringsvognen ligger riktig i 

skinna.  

 

Nå skal beltet tres på plass:  
Tre beltet gjennom hjul og 

føringsvogn samtidig. Knastene   

skal vende inn mot hjulet.  

  
Tre så på strammehjulsbraketten 

på motsatt side av skinna. 

Samtidig som båndet tres på og 

gjøres klar for å sette på 

skjøtestykket.  

  
Skjøtestykket for beltet:   
Obs! Skjøtestykket åpnes 

sideveis.  
Monteres som vist på bildene. 

Pass på at beltet ikke blir 

«vridd». Påse at skjøtestykket 

blir montert riktig vei. 

Skruene skal vende inn mot 

skinnebunnen.  Se detaljer på 

bildene nedenfor. 
 

 
  

  

«Skjøtestykket» skal ligge slik i skinna.  
  Skjøtestykket skal 

inn i føringsvognen, 

slik at sporene 

passer for å 

montere 

utløserarm. Monter 

utløserarm med 

vedlagte skruer i 

esken.  

«Skjøtestykke» 



 

 
  

Fest delene på strammehjulbraketten som vist på bildet.  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ferdig montert strammehjul med festebrakett. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Strammeskruen dras til slik at båndet blir «passe» 

stramt. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kjenn med fingertuppene på båndet og juster 

strammeskruen til båndet ikke slarker. Båndet skal være 

ganske stramt, men ikke slik at det går tungt.  
  

  
  
  
  
  
Trekkskinnene er nå montert, og du kan 

programmere Basic 800 Nm motoren. Se neste 

side. 



 

 

        

Koble til strøm på motoren.   

1. ØVRE GRENSE  
Trykk og hold SET til det vises 1 i displayet, deretter 

slipp knappen. Trykk og hold UP-knappen inne, porten 

beveger seg oppover. Slipp UP-knappen ved ønsket 

stopp-punkt.   

Juster UP/DOWN til ønsket posisjon. Avslutt med å 

trykke SETknappen. Når det står 2 i displayet er øvre 

grense programmert for din portåpner.   

  

2. NEDRE GRENSE  
Nå vises tallet 2 i displayet. Trykk og hold DOWN til 

porten er ved ønsket nedre stopp-punkt. Juster 

UP/DOWN til ønsket posisjon. Avslutt med å trykke 

SET-knappen. Porten vil nå gå automatisk opp og ned 

en gang.  

MOTOREN ER NÅ KLAR TIL BRUK. NB: Kun betjenes 

med tilhørende fjernkontroll etter programmering.  

  

3. PROGRAMMERING AV FJERNKONTROLL  
1. Midtre knapp på fjernkontrollen er 

programmert til tilhørende motor. Hvis ikke, 

følg punkt 2. og 3.  

2. Hold inne CODE til LED-lampe lyser på motoren  

3. Trykk ønsket knapp på fjernkontrollen 2 

ganger, og LEDlampen på motoren vil blinke for 

å bekrefte fjernkontrollen. FJERNKONTROLLEN 

ER NÅ AKTIV   

Øvrige knapper kan aktiveres til andre Krafer 

portåpnere og styre inntil tre porter samtidig.     

     

      

For programmering av kodelås, se egen bruksanvisning.   

                

                

                

  

  

  

PROGRAMMERE   BASIC 800 NEWTON             

  


