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MANUAL Q80S PROGRAMAÇÃO BÁSICA  

NÃO DISPENSA A CONSULTA DO MANUAL ORIGINAL  

  

 

  

AS LIGAÇÕES NO ESQUEMA DE CONTATO FECHADO NÃO PRECISAM DE 

SHUNT  

 Ligação Fotocelulas na fase de FECHO   
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Ao ligar a central pela primeira vez aos 230V, o display 

demonstra uma avaria, que significa que tem de iniciar os 

seguintes procedimentos: 

1º Este passo faz com anule, o botão STOP-PARAR 

- Pressionar na tecla A, e aparece AA 

-Pressionar tecla UP até aparecer PP 

- Pressionar na tecla A, e aparece P_ 

-Pressionar tecla UP, aparece P1 

-Pressionar na tecla A, e aparece 01 

-Pressionar na tecla DOWN, e aparece 00 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair 

 

2ºEste passo faz com anule, as fotocélulas na fase de 

abertura 

Se continua no display P1, continua da seguinte forma: 

Caso tenha saído, pode repetir o passo anterior mas em vez 

de P1 será P3 

-Pressionar tecla UP, até aparecer P3 

-Pressionar na tecla A, e aparece 01 

-Pressionar na tecla DOWN, e aparece 00 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair 

Se não utilizar fotocélulas nas ligações, deve repetir os 

passos anteriores mas será no P2, que efetuará a alteração 

para 00 

3ºO quando o display esta --, é que deve iniciar a 

programação dos comandos, da seguinte forma: 

- Pressionar na tecla A, e aparece AA 

-Pressionar tecla UP até aparecer A1 

- Pressionar na tecla A, e ao mesmo tempo a tecla do 

comando, deve aparecer 01 no display 

-Largue as teclas e pegue no seguinte comando, antes de sair 

de A1 carregue nas duas teclas em simultâneo como fez no 

anterior, até aparecer 02 e assim sucessivamente para todos 

os comandos, deve terminar 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair 

 

Antes de iniciar a programação verificar se o lado de 

abertura visto de dentro é para a direita como vem as 

ligações de fábrica. 

 

Caso seja a abertura para o lado esquerdo, não alterem as 

ligações, devem alterar o parâmetro C6 para 01, desta forma 

fica alterado o sentido de funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O procedimento para iniciar a programação só deve ser 

efetuado depois de fazer os seguintes testes e ajustes: 

 

-Acione através de um impulso o portão, na abertura uma 

pessoa deve oferecer resistência no sentido contrário da 

abertura, para saber se o nível de força esta regulado 

devidamente, isto significa que o portão não deve parar com 

um mínimo esforço ou demasiado esforço, mas sim um 

nível intermédio, que seja possível o motor suportar o peso 

do portão e opor-se devidamente ao esforço contrário que 

pode surgir inesperadamente para não parar sem motivo 

aparente. 

 

 Exemplo: dilatação do ferro do portão nos dias de calor, ou 

outras condições não previsíveis que possam surgir 

futuramente que dificultem a abertura do portão. 

 

4ºAJUSTE DA FORÇA FF 

- Pressionar na tecla A, e aparece AA 

-Pressionar tecla UP até aparecer FF 

- Pressionar na tecla A, e aparece F_ 

-Pressionar tecla UP, aparece F1 

-Pressionar na tecla A, e aparece 05 

-Pressionar na tecla UP para aumentar 

-Pressionar na tecla DOWN para diminuir 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair 

 

-Na fase de fecho uma pessoa deve oferecer resistência no 

sentido contrário, para saber se o nível de deteção de 

obstáculos esta regulado devidamente, isto significa que o 

portão não deve parar com um mínimo esforço ou 

demasiado esforço, mas sim um nível intermédio, que seja 

possível o motor, sem causar danos ao obstáculo. 

 

5ºAJUSTE DA FORÇA FF 

- Pressionar na tecla A, e aparece AA 

-Pressionar tecla UP até aparecer FF 

- Pressionar na tecla A, e aparece F_ 

-Pressionar tecla UP, aparece F3 

-Pressionar na tecla A, e aparece 04 

-Pressionar na tecla UP para aumentar 

-Pressionar na tecla DOWN para diminuir 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair. 

  

z   ENTRAR  -   ENTER   

PERCORRER     

CONFIRM   AR   

SAIR  -   EXIT       
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6º Pressionar na tecla A, e aparece AA 

-Pressionar tecla UP até aparecer CC 

- Pressionar na tecla A, e aparece C_ 

-Pressionar tecla UP, até aparece C1 

-Pressionar na tecla A e manter durante 10 segundos 

-O portão caso esteja na posição de abertura este fecha 

- O portão faz a abertura e fecho até chegar o fim de curso 

- A desaceleração fica definida a 50 cm do final da manobra 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair. 

 

Caso a programação não está como pretende pode alterar 

nos parâmetros definidos no Anexo do manual original, ou 

faz o procedimento seguinte, ou avance para a instrução de 

programação do fecho automático. 

 

- Pressionar na tecla A, e aparece AA 

-Pressionar tecla UP até aparecer CC 

- Pressionar na tecla A, e aparece C_ 

-Pressionar tecla UP, até aparece C2 

-Pressionar na tecla A, e aparece N1 

-Pressionar na tecla do comando, o portão começa abrir 

-Quando abrir 90%, pressione a tecla do comando para 

desacelerar 

-O portão quando está totalmente aberto, volte carregar no 

comando para fechar até ao fim de curso 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair 

 

Caso prefira fazer a programação alterando os tempos de 

trabalho, de fecho automático e desaceleração, consulte o 

Anexo 1 do manual original, que são as últimas páginas e 

encontra a designação de cada um, podendo usar os passos 

dos procedimentos descrito acima para alterar os menus, 

exemplo: 

 

7º-Fecho automático L3alterar para 60 segundos  

- Pressionar na tecla A, e aparece AA 

-Pressionar tecla UP até aparecer LL 

- Pressionar na tecla A, e aparece L_ 

-Pressionar tecla UP, aparece L3 

-Pressionar na tecla A, e aparece 03 

-Pressionar na tecla UP, e aparece 60 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair 

A central se por qualquer motivo, não funciona corretamente 

e não está a descobrir qual o motivo, experimente fazer a 

alteração para os parâmetros de fábrica, da seguinte forma: 

- Pressionar na tecla A, e aparece CC 

-Pressionar tecla UP até aparecer C3 

- Pressionar na tecla A, e segure durante 5 segundos 

- Pressionar na tecla B, para guardar e sair 

 

De seguida terá de repetir todos os passos, de início para 

anular os acessórios. 
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