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Afstandsbediening voor de EasyJack/SuperJack
automatische hekopener
A. Afstandsbediening voor beide vleugels tegelijk:
?br>1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF2"
toets op de printplaat
2. De rode LED gaat uit (leermodus)
Druk op de rode knop op de afstandsbediening,
LED zal 3x knipperen (programmering succesvol)
Of na 10 seconden uitgaan zonder knipperen
(programmering mislukt probeer opnieuw).
3. Herhaal stap 1 en 2 om andere
afstandsbedieningen in te stellen
?br>
B. Afstandsbediening voor een vleugel
(voetgangersfunctie)
Sluit de beide hekvleugels
1.Druk gedurende 2 seconden op de “RF1”knop
op de printplaat
2. De rode LED gaat uit ( leermodus)
Druk op de grijze knop op de afstandsbediening
LED zal 3 x knipperen ( programmering
succesvol)
?br>Als u het hek bedient heeft met de grijze
knop om te openen, dan dient
u ook weer de grijze knop te gebruiken om te
sluiten.
?br> N.B. Er kunnen maximaal 8
afstandsbedieningen geprogrammeerd worden.
Mocht U meer afstandsbedieningen willen
gebruiken, schaf dan het
sleutelloos bedieningssysteem aan, u werkt dan
met magneetkaarten i.p.v. de handzenders.
Als U toch liever met?afstandsbedieningen werkt en meer dan 8 afstandsbedieningen
wenst kunt u?een extra ontvanger plaatsen. Dan kunt u een ongelimiteerd
aantal afstandsbedieningen gebruiken.
?br>Bediening van afstand (open, stop, dicht)
De bediening is erg eenvoudig: 1 keer drukken opent het hek, volgende keer drukken
stopt het hek, volgende keer sluit het hek etc. etc.
?br> Bij opening van het hek
1. Waarschuwingslamp- zal 3 sec. knipperen (of alleen klikgeluid indien geen lamp is
gemonteerd), vervolgens opent motor 1, 4 sec. later gevolgd door motor 2.
2. Als het hek iets raakt, zal de motor 3 sec. teruglopen en de waarschuwingslamp blijft

knipperen tot ontvangst van een nieuw commando.
?br> Bij sluiten van het hek
1. Waarschuwingslamp zal 3 sec. knipperen, vervolgens opent motor 2, 4 sec. later
gevolgd door motor 1.
2. Als het hek iets raakt, zal de motor 3 sec. teruglopen en de waarschuwingslamp blijft
knipperen tot ontvangst van een nieuw commando.
?br>Geheugen wissen
Druk 5 seconden op de “Clear?knop en het geheugen is gewist.

