
MANUAL DE PROGRAMAÇÃO DO MOTOR BS800+ 

Ajuste da posição de abertura e fecho 
1º Premir e segurar a tecla “SETTING” até aparecer no display “1”. Para programar 
o tempo de SUBIDA. 
 Premir e segurar a tecla “+”, a porta abre, largar a tecla quando a porta estiver 
posição ideal. 
 
2º Premir “SETTING” até aparecer no display “2”. Para programar o tempo de 
DESCIDA. 
 Premir e segurar a tecla “-”, a porta fecha, largar a tecla quando a porta estiver 
posição ideal. 
 
Nota: Ajustar e afinar a posição, premindo a tecla “-” (DESCER) e a tecla “+” 
(SUBIR). 
 
3º Ajuste da Força 
 
 Premir e segurar “SETTING” até aparecer 3, ajuste a força, carregando na tecla 
“+” para aumentar, ou na tecla “-“ para diminuir, do valor 1 até ao 9, volte a 
carregar na tecla “SETTING” para confirmar. 
 
4º PROGRAMAR OS TRANSMISSORES 
ATENÇÃO: este motor só é compatível com os comandos novos que 
acompanham no Kit e com os emissores HIT 
Premir e segure a tecla “CODE”, até o display mostrar um ponto “.” , prima o botão 
do transmissor então largue e prima novamente, o ponto no display irá piscar para 
confirmar o código. 
Para eliminar os códigos memorizados, prima e segure “CODE” até aparecer “.” 
o ponto no display pisca, mantenha mais que 8 segundos, até que o display 
mostrar C. 
 
_________________________________________________________________ 
 
5º Fotocélulas 
Nota: Se pretender aplicar, terá de pedir ao seu fornecedor as fotocélulas para o 
motor S800+, pois estás são específicas. 
 
Verificar as ligações das fotocélulas se estão correctas antes de activar esta função. 
Premir  “-” até o display mostrar – 
Premir “-” até o display mostrar !!, as fotocélulas estão agora desactivadas. 
Premir “-” até o display mostrar H, as fotocélulas estão agora activadas. 
 
 Premir “SETTING” para confirmar. 
 
6º Para ajustar fecho automático 
 Premir  “+” até aparecer  – 
Premir  “+” para aumentar 1 minuto, premir “-” para diminuir 1 minuto. 
 O fecho automático esta desabilitado quando o ajuste do tempo é 0. 
  Premir “SETTING” para confirmar. 
 
TERMINAIS E LIGAÇÕES 
1-GND & PBSW: Terminal de ligação do botão start. 

 
2-GND & PB = Terminal de ligação das fotocélulas. 


