INSTALLATIE
INSTELLINGEN VOOR OPENEN EN SLUITEN
De opties hieronder kunnen apart worden ingesteld. Bijvoorbeeld, als
u ’s ochtend een ingestelde openingstijd hebt, kunt u de lichtsensor ’s
avonds gebruiken om te sluiten.
BEGIN INSTALLATIE

BEVESTIG HET BEDIENINGSPANEEL AAN UW KIPPENREN
1.
2.
3.

Let op: Zorg voor 7 tot 10 cm afstand tussen het
bedieningspaneel en de bovenkant van het schuifluik (als het
schuifluik volledig geopend is).

1.
2.
3.

1.
2.

1.

Bevestig het bedieningspaneel aan de binnen/buitenkant
van uw kippenren.
Positioneer het koord in het midden van het schuifluik.
Bevestigt het koord aan de bovenkant van het schuifluik
(zorg ervoor dat het koord strak staat om rafelen op de
spoel te voorkomen.)

PLAAATS DE VERZEGELING VOOR OP HET FRONTPANEEL
Verwijder de silicone verzegeling uit ziplock zak.
Druk de silicone verzegeling in de uitsparing aan de zijkant
van het frontpaneel.
Begin linksonder in de hoek van de uitsparing van het
frontpaneel en werk het rondom helemaal af.
INSTALLEER DE x AA BATTERIJEN
Installeer de 4 x AA batterijen in de batterijhouder.
Plug de batterijstekker in de batterijhouder.

2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

2.
3.

Plaats de batterijhouder in het bedieningspaneel.
Schroef het frontpaneel vast op het bedieningspaneel.

STEL DE TIJD IN
Druk op OMHOOG of OMLAAG om uur in te stellen.
Druk op MENU om op te slaan.
Druk op OMHOOG of OMLAAG om minuten in te stellen.
Druk op MENU om op te slaan.

Selecteer JA met de OMHOOG-knop om door te gaan.

VERBIND HET FRONTPANEEL

Let op: Als de rode/zwarte voedingsdraden verkeerd om zijn
bevestigd, reageren de PIJLEN in de omgekeerde richting.

SELECTEER TAAL
Druk op OMHOOG of OMLAAG om taal te kiezen.
Druk op MENU om op te slaan.
SELECTEER TIJDOPMAAK
Druk op UP voor 12u klok, of op OMLAAG voor 24hu klok

DOORGAAN

2.
3.
4.

Verbind de rode/zwarte voedingsdraden aan de pluggen op
het frontpaneel (met de zwarte voedingsdraad boven).

Druk op MENU om aan te zetten (indien nog niet aan) - het
scherm toont “Chickenguard.com” en de tijd.
Druk nogmaals op MENU voor het hoofdmenu – het scherm
toont “Setup Wizard”.
Druk nogmaals op MENU om de SETUP WIZARD te starten.

•
•
•
•

5.
6.

KALIBREREN SCHUIFLUIK
Op OMHOOG -knop drukken en vasthouden tot schuifluik totaal
open is.
Als schuifluik volledig open is, OMHOOG-knop loslaten.
Druk op MENU om op te slaan. (totaal open positie).
Op OMHOOG-knop drukken en vasthouden tot schuifluik totaal
dicht is.
Als schuifluik volledig open is, DOWN-knop loslaten.
Druk op MENU om op te slaan. (totaal dicht positie).
SCHUIFLUIK OPENT NU VOLLEDIG AUTOMATISCH

7.

Op het display is nu te lezen: KALIBREREN VOLTOOID.
DOORGAAN

Selecteer Ja met de OMHOOG-knop.
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HANDMATIG – druk op MENU om te bevestigen.
SENSOR – druk op MENU om te bevestigen.
TIMER – zie hieronder hoe te selecteren.
LUX+ alleen beschikbaar voor sluiten – zie hieronder hoe.
MANUAL

AUTOMATISCHE SETUP WIZARD

1.

1.

Druk op UP of DOWN om een optie te kiezen:

Deze optie is om het automatisch openen of sluiten van het schuifluik
te stoppen. U moet het schuifluik handmatig openen en sluiten door op
de OMHOOG- of OMLAAG-knop te drukken – nuttig als u eenden hebt,
omdat dat geen gewoontedieren zijn. Bijvoorbeeld, u kunt ‘s ochtends
een ingestelde openingstijd hebben en het schuifluik ’s avonds
HANDMATIG sluiten, zodat u er zeker van bent dat ze allemaal veilig
binnen zijn, voordat u het schuifluik handmatig sluit.
SENSOR
Deze optie is voor automatisch openen van het schuifluik, of
automatisch sluiten, als het ’s avonds begint te schemeren, met de
Lichtsensor.
Let op: De Lichtsensor is alleen beschikbaar op Premium en Extreme
modellen.
TIMER
Deze optie is om het schuifluik ‘s ochtends automatisch te openen, of
’s avonds automatisch te sluiten, op de door u ingestelde tijd(en).
1.
2.
3.
4.

Druk op OMHOOG of OMLAAG om opening/sluitingstijd in te
stellen.
Druk op MENU om op te slaan.
Druk op OMHOOG of OMLAAG om opening/sluiting min. in te
stellen.
Druk op MENU om op te slaan.

LUX+
Deze instelling gebruikt zowel de Lichtsensor als de Timer. Als u deze
optie selecteert, wordt u gevraagd een standaardtijd in te stellen. Als
die is ingesteld, gebruikt de ChickenGuard de Lichtsensor als eerste
methode om te sluiten, maar, maar als het nog niet donker genoeg is
om met de Lichtsensor te sluiten, als de standaardtijd is bereikt, sluit
het schuifluik zich op de door u ingestelde standaardtijd.

Controle model en batterijen
Toont de versie van het model en de status van de batterijen.
DIVERSE INSTELLINGEN
MULTI-TIMER
Deze functie bevat verschillende in te stellen Openen/Sluiten
cyclussen voor elke dag van de week. U schakelt deze functie in,
door deze te selecteren en kiest met de Ohoog/Omlaag-knoppen
de dag van vandaag, d.w.z. als het vandaag maandag is, selecteert
u “Ma” en drukt u op Menu om te bevestigen.
Als u naar de Openen/Sluiten instellingen gaat en “Timer”
selecteert, moet u de dag en de tijd van de cyclus instellen. Als u
bijvoorbeeld voor zaterdag een andere tijd wilt, navigeer dan de
>> << symbolen naar de dag, druk op MENU en gebruik dan de
Omhoog/Omlaag-knoppen, wijzig de dag in “Za” en druk op
MENU. Nu zal het uur gaan knipperen. Pas die aan aan de nieuwe
tijd en druk op Menu. Doe hetzelfde voor de minuten. Als u
andere dagen wilt wijzigen, doe hetzelfde dan. Als u klaar bent,
navigeert u naar EXIT en drukt u op MENU om alles op te slaan.
Om deze functie uit te schakelen, navigeert u naar het Multi
Timer menu en selecteert u “Nee”.
12/24u KLOK
U kunt de tijdopmaak hier wijzigen, door uw voorkeur te
selecteren met de Up of Down knoppen.

Afstandsbediening
Nog niet toegepast.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Sensor vertraging
Met deze functie kunt u een vertraging instellen, als u de
Lichtsensor gebruikt. Bijvoorbeeld, als het schuifluik iets te vroeg
sloot met de Lichtsensor, kunt u deze functie inschakelen, en als u
dan de Sensor selecteert in de Sluiten-instellingen, heeft u de
optie om het sluiten te vertragen, van 0 tot 60 minuten. Druk op
de Omhoog/Omlaag knop voor meer of minder vertraging, met
intervallen van 5 minuten. U kunt ook de gevoeligheid van de
Lichtsensor aanpassen in het LUX Aanpassing Menu. Om deze
functie uit te schakelen, selecteert u Nee in het Sensor Vertragen
menu.
Externe krachtbron
Als u een externe krachtbron gebruikt, selecteer dan deze optie
om de controle op de batterijen uit te schakelen, anders krijgt u
een batterij waarschuwing als u een 5 volt krachtbron gebruikt.

WAARDEN OPENEN EN SLUITEN VAN SENSOR AANPASSEN
Om deze waarden aan te passen, navigeert u het “>”
symbool naar Openen of Sluiten. Druk één keer op MENU.
Als u klaar bent, druk dan op MENU om deze waarde op te
slaan.
Openen: Min=200 - Max=253
Sluiten: Min=0 - Max=199
NB: Donkerder is een lager getal – Helderder is een hoger
getal
Let op: Deze functie is alleen beschikbaar op de Premium en
de Extreme modellen.

OVER DE BATTERIJEN

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gebruik geen 9V-batterijen – dan gaat de unit kapot.
Gebruik alleen 4 x AA batterijen (alleen Alkalin).
We bevelen Energizer Alkaline batterijen aan.
Gebruik geen lithium batterijen.
Gebruik geen herlaadbare batterijen (hun voltage kan bij
hete/koude weersomstandigheden afnemen).
Als het rode LED-lampje permanent brandt, moeten de
batterijen worden vervangen (het rode LED-lampje knippert
elke 30 seconden als het schuifleuk GESLOTEN is).
NIVEAU BATTERIJEN CONTROLEREN
Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: “Div.
Instellingen”
Druk op MENU voor de diversen modus.
Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: STANDARD,
PREMIUM of EXTREME
De batterij status zou OK moeten zijn en u het voltage
melden.
Als de voltage minder dan 5,1 is, werkt de unit minder en
moeten de batterijen worden vervangen.
DE LICHTSENSOR AANPASSEN
Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: LUX
AANPASSING.
Druk op MENU voor de lux aanpassingsmodus.
Druk op OMHOOG of OMLAAG en navigeer naar het “>”
symbool om “AFLEZEN”
Druk op MENU.
Er wordt nu een snapshot genomen van het huidige
lichtniveau.

7.

Sensor ontgrendelen
Alleen nodig als u een Standaardmodel wilt upgraden naar het
gebruik van de Lichtsensor. Geef u leverancier het codenummer
en hij levert u de PIN-code om te ontgrendelen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

DE TIJD WIJZIGEN
Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: TIJD
INSTELLEN.
Druk op MENU voor de modus Tijd Instellen.
Druk op OMHOOG of OMLAAG om het uur in te stellen.
Druk op MENU om op te slaan.
Druk op OMHOOG of OMLAAG om minuten in te stellen.
Druk op MENU om op te slaan.

CHANGING THE LANGUAGE
Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: TAAL.
Druk op OMHOOG of OMLAAG om uw taal te vinden.
Druk op MENU om op te slaan.

KALIBREREN VAN SCHUIFLUIK WIJZIGEN
Druk op MENU om naar het programmamenu te gaan.
Druk op OMHOOG of OMLAAG totdat u ziet: SCHUIFLUIK
KALIBREREN.
3. Druk op MENU voor de modus Kalibreren Instellen.
4. OP OMHOOG drukken en vasthouden, totdat schuifluik helemaal
open is.
5. Drukken en vasthouden totdat schuifluik helemaal dicht is.
6. Laat knop los en schuifluik opent automatisch.
7. Het display toont nu: KALIBREREN VOLTOOID.
Let op: Om de open- en dichtposities aan te passen, kunt u dit proces
zo vaak herhalen als u wilt.
1.
2.

HET ELEKTRICITEITSNET GEBRUIKEN
Als u het elektriciteitsnet wilt gebruiken, i.p.v. batterijen, volg dan de
volgende instructies.
Let op: Vereist een USB-USB kabel en een USB-oplader (niet
meegeleverd).

1.
2.
3.

Verwijder het frontpaneel.
Ontkoppel de batterij koppeling van de batterijhouder.
Koppel de batterijkoppeling als volgt aan het frontpaneel:
4. Zet het frontpaneel terug.
5. Aan de onderkant van het
bedieningspaneel bevindt zich een
aansluiting voor een USB-stekker.
Plug de USB-lader in het
bedieningspaneel.
5. Om de controle van de batterijen
uit te schakelen, navigeert u naar het
menu DIV. INSTELLINGEN en scrolt u
totdat u EXTERNE KRACHTBRON ziet. Selecteer Ja, en
druk dan op MENU. U ziet nu onderaan rechts op het
hoofdmenuscherm een kleine “x” knipperen, dat
aangeeft dat er een externe krachtbron is gekoppeld.
www.chickenguard.com
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