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Departamento Técnico – 30/11/09 

 

Programação:  

 

1. Coloque o jumper em “PROG” e aguarde o led verde acender. OBS: Caso seja necessário apagar 
completamente a memória, pressione a botoeira “BOT” da Central por 5 segundos, ou até que comece a piscar 
o led verde. 

 

2. Aperte o botão do controle(s) a ser(em) programado(s) enquanto o led verde estiver piscando confirme na 
botoeira “BOT”. Nesta etapa, pode-se programar quantos controles forem necessários (observando-se a 
memória disponível na Central).  OBS: Não deve-se demorar mais de 8 segundos para iniciar o passo 3. Nesse 
caso, a Central finalizará automaticamente a programação.  

 

3. Caso não seja necessário acionar o fechamento automático e a luz de garagem, retire o jumper do “PROG” e 
dê três toques seguidos de 02 segundos cada na botoeira “BOT” da Central. 

 

4. Para instalar os opcionais “fechamento automático de portão” e/ou “luz de garagem” deve-se colocar o portão 
no meio do percurso. 

 

5. Retire o jumper do “PROG” e dê um toque de 02 segundos na botoeira “BOT” da Central, para dar continuidade 
à programação. 

 

6. Para programar o fechamento automático, aperte novamente a botoeira “BOT” da Central e segure até que o 
led verde comece a piscar. Lembre-se que cada piscada equivale a 01 segundo do fechamento automático. 
Caso não queira instalar este comando, dê um clique de dois segundos na botoeira da Central.  

 

7. Proceda da mesma forma para acional a luz de garagem. Ou seja, dê outro toque na botoeira “BOT” da Central 
e segure até que o led verde comece a piscar. Cada piscada equivale a 01 segundo para acionar a luz de 
garagem. Caso não queira instalar este comando, dê um clique de dois segundos na botoeira da Central. 
CUIDADO: O MOTOR LIGARÁ IMEDIATAMENTE APÓS O PASSO 7. 

 

8. Após programar o passo 7, o portão acionará para um lado e para o outro, reconhecendo o percurso e o peso 
do portão. 

 

 

IMPORTANTE: O portão deve primeiramente fechar, par a depois abrir. Se isso não acontecer, deve-se 
inverter os fios de abertura e fechamento do motor e seus respectivos “fins de curso”. 

 
 


