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ED ProLine  

Brukermanual for nøkkelbetjent nødåpner 

ED Proline modell - ED858

PRODUKTSPESIFIKASJON 
1. Navn: Nøkkelbetjent nødåpner 2. Modell: ED858

Produktet er designet for å gi tilgang til garasjen utenfra i tilfelle motoren er defekt eller ved strømbrudd og 
ingen andre inngangsmåter er tilgjengelige. 

Nødåpneren er designet for bruk med standard garasjeporter og portåpnere ment for bruk i villaporter. 

MONTERING: 
1 . Velg posisjonen du planlegger å plassere nødåpneren. Vi anbefaler å montere nødåpneren i midten(sideveis) 
av det øverste leddet, slik at den er plassert på tilsvarende plass som portåpnerskinna, og høydemessig litt 
lavere enn midten på leddet. Sjekk plassering og avstand fra plasseringen på porten til utløsermekanismen på 
skinna for å sikre riktig lengde. 

2. Merk plasseringen av to monteringshull på porten og bor
hovedhullet(21mm) gjennom porten (se FIG 1 “A”) der sylinderen skal
installeres.

Merk center av hvert hull (19mm) for hovedhull som skal være 21mm 
og sidehull som skal være 14mm.  

NB!  
Sidehullet skal KUN bores HALVVEIS inn i porten fra utsiden. Se FIG 

3. Installer låsen.

4. Fest kabelen til utløserhåndtaket som vist på FIG

(Fig. 2 – Tegning som viser snitt og boring av hull)

(Fig. 1 - Tegning for boring av 
hull)
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HVORDAN BRUKE NØDÅPNEREN 

1. For å betjene nødåpneren og åpne porten, sett inn
nøkkelen og vri nøkkelen en kvart omdreining med
klokken. Trekk ut kabelen / sylinderen for å koble ut og
løse ut porten fra portåpnerskinnen, slik at garasjeporten
kan åpnes manuelt.

2. Trekk i release-kabel (kan være du må bruke noe kraft)
for å koble fra, og porten vil fungere med manuell kraft.
Åpne døren ved å løfte i porten.

3. Når du skal deaktivere nødåpneren (for å bruke
portåpneren/motoren), må du snu release-håndtaket
tilbake manuelt (skal peke innover i garasjen)

Sett inn nøkkelsylinderen ved å trykke den inn i huset og 
dreie kvart omdreining mot klokken for å låse. 

(Fig. 2 - Tegning for boring av hull og bruk) 

© Copyright - www.eurodoor.no 
Side 2




