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Vad göra vid fel på garageporten? 
 

Garageporten styrs av systemet Portsystem 2000 
På insidan till vänster om garageporten finns en elektronikbox med namn Portsystem 2000. Porten öppnas 

automatiskt genom att en golvslinga känner av en bil som kommer inifrån. Utifrån öppnas porten med en 

fjärrkontroll eller en orange kodbricka som hålls mot kodlåset på utsidan.   

På elektronikboxen finns en tryckknapp med pil uppåt och en med knapp med pil nedåt. Dessa öppnar 

respektive stänger porten. Dessutom finns en liten display som endera visar antal portöppningar i tusental 

eller en felkod. Se bild 1. Ovanför till vänster finns en strömbrytare som om den står på ”0” har brutit 

strömmen till portsystemet. Den skall i normalläge stå på ”1”. Se bild 2. 

 

Hur minimera krångel med garageporten? 
Respektera portens funktion! Låt den öppna ordentligt innan du kör igenom.  

- Porten är inställd så att den bara släpper in en bil i taget!  

- Kör inte in omedelbart efter en annan bil. Du kan skada både din egen bil och garageporten. 

- Vänta ut föregående bil och/eller signalera ny öppning med din kodbricka. 

- Om det ligger mycket grus under garageporten, sopa bort gruset som kan påverka klämlisten så att 

porten inte stannar i nedersta läget utan går upp igen. 

 

Vad göra vid fel på garageporten? 
Notera felkoden i Portsystems display till vänster om portens insida och anmäl felet till styrelsen: 

brfroslagskulle@gmail.com  

Slå inte av strömmen till garageporten. Då raderas felkoden i systemet vilket försvårar för servicetekniker 

att förstå felets orsak och rätt åtgärd. 

Vanliga felkoder är 

- E24: Strömavbrott eller frikopplad.  

o Om strömmen påslagen, tryck på piluppknappen. 

o Om strömmen är avslagen, slå på strömmen och prova att koppla in porten, se nedan. 

- E11: Frikopplad port. Prova att koppla in porten, se nedan. 

- E04: Porten känner inte av nedersta läget. Felanmäl porten. 

- Vid andra felkoder, felanmäl porten. 

 

Frikoppling av garageporten, se bild 3  

OBS: du måste anmäla frikoppling till styrelsen! 
Om porten inte går att öppna vid manövrering på normalt sätt och du måste komma ut eller in, så kan 

porten frikopplas genom att  

- Dra ordentligt i repet med grön kula på portens vänstra sida, håll i porten när detta görs!  

- Då frikopplas porten och man kan med handkraft öppna respektive stänga porten. 
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Inkoppling av frikopplad garageport, se bild 3 och 1 
En frikopplad port kan kopplas in genom att  

1. dra ordentligt i repet med röd kula  

2. dra porten uppåt och nedåt för hand så att mekanismen hakar i, vilket hörs och känns.  

3. trycka på uppåtpilknappen så att porten går upp och hittar sitt ändläge.  

Förhoppningsvis fungerar porten sedan normalt. 

 

 Bild 1: Elektronikbox för garageporten med displayfönster och pilknappar. 

 

 Bild 2: Strömbrytare för el till Portsystem 2000  

 

 Bild 3: Rep med kulor för fri- respektive inkoppling av portmekanismen 
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