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sleutelloos bedieningssysteem (bedraad) incl. magneetkaart

Installatievoorschrift
start met de bedrading aansluiten :
voor de EasyJack en de SuperJack vleugelhekopeners: ( beige printplaat)
rode draad op de +12V aansluiting
zwarte draad op de - = Com (GND) aansluiting
blauwe draad op de O/C2 aansluiting ( voor 2 vleugels) of op O/C1 (1 vleugel bediening)
witte draad op de GND aansluiting
voor de SuperJack schuifhekopener type 450 ( groene printplaat)
rode draad op een 12 V aansluiting
zwarte draad op de GND aansluiting
blauwe draad op de pushbutton aansluiting
witte draad op de GND aansluiting

voor de SuperJack UG –AH opener met infra rood beveiliging ( beige printplaat)
rode en zwarte draden op een 12 of 15 V aansluiting – zie nummer 11 van de printplaat
blauwe draad op de Button 2 S aansluiting
witte draad op de “Com”aansluiting
Indien u (ergens) een bel heeft gemonteerd en die wilt u met dit systeem laten werken,sluit
dan de grijze en bruine draden hierop aan, druk op de bel knop dan gaat de bel.

Als u het hek wilt bedienen met magneetkaart en/of uw persoonlijke paswoord toets dan:
eerst: ####
dan 123456
dan een #
dan een 6
dan een 6 cijferige persoonlijke kode, afsluiten met een #
dan weer dezelfde persoonlijke kode, afsluiten met een #
dan *
het apparaat werkt nu met uw persoonlijke kode
controleer of het werkt:
dus druk uw persoonlijke kode in en sluit af met een #
het hek/garagedeur moet dan gaan werken.
( denk eraan: alles heeft even tijd nodig, dus druk alles langzaam in en voordat u een
tweede kommando geeft, moet eerst het rode led lampje weer aan zijn).
daarna het inlezen van de magneetkaart: ( als u die wenst te gebruiken- hoeft dus niet)
eerst ####
dan 123456
dan een #
dan een 1
houdt dan de magneetkaart voor het apparaatof indien u meerdere kaarten heeft deze stuk voor stuk ervoor houden
na de laatste kaart:
een #
dan *
Houdt nu de magneetkaart voor het apparaat en het systeem bedient uw hek/garagedeur.
Uw apparaat werkt nu met zowel de persoonlijke kode als ook met de
magneetkaart(en)
Ter informatie:
Bijgaand sleutelloos bedieningssysteem heeft vele mogelijkheden, die vindt u terug in de
engelstalige handleiding.
Wij beperken ons met de nederlandstalige gebruiksaanwijzing tot de hoofdtoepassing van
het systeem,
dus openen en sluiten met uw persoonlijke kode en/of de magneetkaart.

Uiteraard staat het u vrij om de andere toepassingen ook in te stellen, maar valt buiten onze
invloedsfeer nadat u e.e.a. heeft ingesteld.
Voor resetten- dus als het apparaat van slag is doordat een toepassing niet goed in het
geheugen is gekomen:
(aan de achterzijde ziet u een zwart verbindingsblokje wat over 2 pinnen is geschoven)
nu eerst de stroom eraf halen
haal deze jumper van de eerste 2 pinnen af en schuif die op de andere 2 pinnen
sluit de stroom weer aan ( u hoort nu 2 korte tonen)
plaats de jumper terug.
dan is het systeem gereset naar de fabrieksinstelling ####123456 en is het apparaat
“schoon”
daarna de handelingen verrichten als boven omschreven om alles weer in te stellen.
(De magneetkaartfunktie blijft in takt).
Wilt u een andere fabrieksinstelling- dat kan : leest u daarvoor de engelstalige handleiding
Wilt u uw persoonlijke kode wijzigen:
druk dan : #### dan 123456 dan # dan een 6 dan # dan weer # dan *
uw persoonlijke kode is er dan uit en kunt u een nieuwe persoonlijke kode ingeven ( zie
boven)

