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MANUAL DE PROGRAMAÇÃO DO MOTOR 600 N 
 
INSTRUÇÕES 
Ao ligar a alimentação, o LED1, LED2, LED3, piscam 3 vezes, indica que a programação está a 
trabalhar normalmente. 
 
3. PROGRAMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.-Pressione e segure a tecla SETTING até o LED 2 acender 
3.2-Pressione e segure a tecla + até a posição de ABERTURA total da porta  
 
NOTA: A tecla UP (+) e DOWN(-) pode ser usada para mover a porta subir e descer como 
precisar para ajustar  
 
3.3-Uma vez que a porta esta aberta Pressione e segure a tecla SETTING até o LED 3 
acender 
3.4-Pressione e segure a tecla  -  até a posição de FECHO total da porta  
 
NOTA: A tecla UP e DOWN pode ser usada para mover a porta subir e descer como precisar 
para ajustar  
 
3.5- Uma vez que a porta esta fechada, pressione e segure a tecla SETTING até o LED3 
desligar. 
3.6 Agora as três luzes estão desligada. 
(Atenção: não pressione SETTING por muito tempo, quando o LED3 piscar, largue a tecla). 
 
PROGRAMAR OS TRANSMISSORES 
ATENÇÃO: este motor só é compatível com os comandos novos que acompanham no 
Kit e com os emissores brancos TX433.4 
 
Isto significa que não aceitam HIT, TX312, MYKEY 
 
1.-Pressione e segure a tecla CODE até o LED1 acender. 
2-Dentro de 10 segundos, pressione o botão do comando, de seguida largue e pressione o 
mesmo botão, o LED1 irá piscar e desliga. Repetir estes passos para outros comandos, 
máximo 20 diferentes comandos.  
 
Nota: para abrir e fechar a porta da garagem, pressione e segure o botão. Quando a porta se 
mexe, largue o botão. 
Para parar a porta durante o movimento de funcionamento, pressione e segure o botão até a 
porta parar, depois largue o botão. 
Para retomar o movimento depois de parar, pressione o botão outra vez. A porta começa a 
movimentar no sentido oposto. 
 
APAGAR OS CÓDIGOS DOS TRANSMISSORES 
 
1.-Pressione e segure a tecla CODE, até o LED1 acender. Largue a tecla CODE quando 
desligar LED1. 
Todos os comandos estão apagados. Reprogramar qualquer comando que precise utilizar na 
porta. 
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AJUSTE DA SENSIBILIDADE 
 1.-Para garantir o funcionamento normal da porta, a elevação não precisa de ajuste, o 
programa tem a configuração de ajuste de sensibilidade. Se a força é maior que o ajuste de 
força, e a porta irá parar automaticamente, quando abre a porta, evita danificar a porta e o 
motor. 
 
2.-Ajuste a sensibilidade, pressione o comando de forma a fechar a porta para testar a 
sensibilidade, se for muito esforço, ajuste o potenciómetro, no sentido contrário do relógio, se 
for pouco esforço, ajuste o potenciómetro, até a força desejada. 
 
3.-Quando terminar, trabalhe com o motor várias vezes para assegurar que a porta trabalha 
normalmente, com o ajuste de sensibilidade, se não, precisa de ajustar a sensibilidade 
novamente até ao desejável. 
 
Nota: O ajuste a sensibilidade é ineficaz enquanto a porta está a trabalhar, só funciona na 
próxima operação. 
 
LIGAÇÃO FOTOCELULAS 
Para ligar as fotocélulas é nos bornes GND e PB 
Quando precisar de ligar fotocélulas, mude o shunt das fotocélulas para o jumper JP1 1-2. 
Depois de terminar, durante a abertura, se a ligação esta interrompida, a porta irá parar 
imediatamente, depois de tempo prolongado esta retoma a abertura, durante a abertura não 
interrompa as fotocélulas. 
 
Se não usar fotocélulas, precisa do shunt das fotocélulas no jumper JP1 2-3. Não precisa de 
ligar o conetor das fotocélulas, a programação não irá verificar as fotocélulas. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESLIGAR A LUZ AUTOMATICAMENTE 
O desligar de luz não precisa de ajuste. 
Quando a abertura esta a decorrer, a luz liga 
automaticamente. Se não tem interruptor e não premir 
qualquer botão dentro de 3 minutos, a luz irá desligar 
automaticamente. 
 
FECHO AUTOMATICO 
Se precisa da função fecho automático, precisa curto circuitar 
as fotocélulas no jumper JP2 1-2, desta forma activa a 
função. Quando a porta não fechar, se não pressionar 
qualquer botão em 5 minutos, o programa fecha 
automaticamente. Pode cancelar esta função com curto-
circuito entre 2-3. 
 
LIGAÇÃO DO BOTÃO 
 Para ligar o botão de pressão é nos bornes GND e PBSW 


