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INSTALLASJON 

 

TILBEHØR KONTROLLKURSEN TIL DITT KOPP 
 

1. Fest kontrollboksen til innsiden / utsiden av samarbeidet 
ditt.  

2. Plasser ledningen sentralt til toppen av samlingsdøren.  
3. Fest ledningen til toppen av coopdøren (sørg for at du 

opprettholder spenning for å hindre at den løsner seg på 
spindelen.)   

 
Merk: Tillat mellomrom mellom bunnen av kontrollboksen og 
toppen av samlingsdøren mellom 3-4 tommer (7,5 - 10 cm) når 
døråpningen er helt åpen. 
 

PLASSER FORSEGLINGEN I FRONTPANELET 
 

1. Fjern silikonforseglingen fra glidelåsen.  
2. Trykk silikonforseglingen i fordypningen rundt kantene på 

innsiden av frontpanelet.  
3. Start fra nederste venstre hjørne og arbeid deg rundt 

frontpanelet. 
 

INSTALLER DE 4 x AA-BATTERIER 
 

1. Monter batteriene i batterirholderen.  
2. Fest batterikontakten til batteriholderen. 

 

 

 

 
KOBLER FRONTPANELEN 

 
1. Koble den røde / svarte ledningen i kontrollboksen til 

stikkene på innsiden av frontpanelet (med den svarte 
ledningen på toppen).  
Merk: Hvis den røde / sorte ledningen er tilkoblet feil måte, 
vil OPP og NED fungere i revers.  

 
2. Plasser batteriholderen i kontrollboksen.  
3. Skru frontpanelet til kontrollboksen. 

 

FØRSTEGANGS OPPSETT 
1. Trykk på MENU for å slå på (hvis ikke allerede på) - skjermen viser 

"Chickenguard.com" og tiden  
2. Trykk MENU igjen for å gå inn i hovedmenyen - skjermen vil vise 

"Setup Wizard"  
3. Trykk på MENU igjen for å starte SETUP WIZARD 
 

AUTOMATISK OPPSETT WIZARD 
 

VELG SPRÅK 
1. Trykk på OPP eller NED Velg ditt språk.  
2. Trykk på MENU for å lagre. 

VELG TIDFORMATEN 
Trykk på UP for 12-timers klokke eller NED i 24-timers klokke 

 
SETT TIDEN 

1. Trykk på UP eller DOWN for å stille inn timen.  
2. Trykk på MENU for å lagre.  
3. Trykk på UP eller DOWN for å stille inn minuttene.  
4. Trykk på MENU for å lagre. 

 
FORTSETTE 

Velg JA med OPP-knappen for å fortsette. 
 

DØRKALIBRERING 
1. Trykk og hold OPP til døren er helt åpen.  
2. Når døren er helt åpen, slett OP-knappen.  
3. Trykk på MENU for å lagre (helt åpen posisjon).  
4. Trykk og hold nede til døren er helt lukket. 
5. Når døren er helt lukket, slipper du NED-knappen.  
6. Trykk på MENU for å lagre (helt lukket stilling). 

 
DØREN NÅR ÅPEN FULL AUTOMATISK 

 
7. Displayet vil lese: KALIBRERING FULLT. 
 

FORTSETTE 
Velg JA med OPP-knappen. 

 

 

 

 
ÅPNING OG LUKKING INNSTILLINGER 

  
Alternativene nedenfor kan settes uavhengig av hverandre. For 
eksempel kan du få en Timed-åpning om morgenen, og bruk 
lysføleren til å lukke om natten. 
 
Trykk på OPP eller NED for å velge et alternativ:  
 
• MANUAL - for å velge, trykk MENU for å bekrefte  
• SENSOR - for å velge, trykk MENU for å bekrefte  
• TIMER - for å velge, se nedenfor  
• LUX + er bare tilgjengelig for Closing - for å velge, se nedenfor 
 

HÅNDBOK 
Dette alternativet er å stoppe automatisk åpning eller lukking av coop-
døren. Du må manuelt åpne eller lukke døren ved å trykke enten på 
OPP eller NED knappene - nyttig hvis du har ender som de ikke er 
skapninger av vane. For eksempel ville du sette en Timed-åpning om 
morgenen og MANUAL for kvelden slik at du kunne sørge for at de var 
trygge før du lukkede døren manuelt. 
 

 
SENSOR 

Dette alternativet er for automatisk åpning av coop-døren ved 
gryningen, eller den automatiske lukningen om kvelden i skumringen, 
ved bruk av lyssensoren. Merk: Lysføleren er kun tilgjengelig på 
Premium og Extreme-modeller. 
 

TIMER 
Dette alternativet er for automatisk åpning av coop-døren om 
morgenen, eller automatisk lukking om kvelden, på din angitte tid / s. 

 
1. Trykk på OPP eller NED for å angi åpningstiden.  
2. Trykk på MENU for å lagre.  
3. Trykk på OPP eller NED for å angi åpne / lukke minutter.  
4. Trykk på MENU for å lagre. 

 
 

LUX+ 
Denne innstillingen bruker en kombinasjon av både lyssensoren og 
timeren. Når du velger dette alternativet, blir du bedt om å angi en 
standardtid. Når dette er satt, bruker Chickenguard lyssensoren som 
den primære metoden for å lukke, men hvis den ikke er mørk nok til å 
lukke ved hjelp av lyssensoren når standardtiden er nådd, lukkes døren 
ut basert på standardtiden du satte. 
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DIVERSE INNSTILLINGER 

MULTI TIMER 
Denne funksjonen muliggjør forskjellige tidsbestemte åpne / 
lukkede sykluser for hver ukedag. For å aktivere denne 
funksjonen, velg den og deretter, ved hjelp av opp / ned-
knappene, velg dagens dag, dvs. Hvis det er mandag i dag, velg 
"Måned", og trykk deretter på Meny for å bekrefte. Nå, når du går 
inn i Åpne / Lukk-innstillingene og velger "Timer", må du stille inn 
dato og klokkeslett for syklusen. Hvis du for eksempel ville ha en 
annen tid til lørdag, navigerer du >> <<-symbolene til dagen, 
trykker på MENY og bruker opp / ned-knappen, endrer dagen til 
"Lør" og trykk deretter på MENU. Nå begynner timen å blinke. 
Juster til den til den nye tiden og trykk Meny. Gjør det samme for 
minuttene. Hvis du vil endre andre dager, gjentar du bare. Når du 
er ferdig, naviger til EXIT og trykk MENU for å lagre alt. For å 
deaktivere denne funksjonen, naviger du ganske enkelt til 
Multimetre-menyen og velg "Nei" 
 
Klokke 12/24 timer 
Du kan endre tidsformatet her ved ganske enkelt å velge 
innstillingene ved hjelp av opp- eller ned-knappene 
 
Sensorforsinkelse 
Med denne funksjonen kan du angi en forsinkelse når du bruker 
lyssensoren. Hvis for eksempel døren lukket litt for tidlig når du 
bruker lyssensoren, kan du aktivere denne funksjonen, og når du 
velger Sensor i Lukk Innstillinger, har du nå muligheten til å 
forsinke lukkingen med noe fra 0 til 60 minutter. Bare trykk på 
opp / ned-knappen for å øke / redusere forsinkelsen i 5 minutter 
intervaller. Det er også mulig å justere lyssensorens følsomhet i 
LUX-justeringsmenyen. For å deaktivere denne funksjonen, velg 
bare Nei i menyen Sensorforsinkelse. 
 
Ekstern strøm 
Når du bruker en ekstern strømkilde, velger du dette alternativet 
for å deaktivere batterikontrollen ellers, når du bruker 5 volt 
strømforsyning, får du en indikasjon på batteriadvarsel. 
 
Lås opp sensoren 
Bare nødvendig hvis du vil oppgradere en standardmodell for å 
aktivere bruk av lyssensoren. Bare la leverandøren få vite 
kodenummeret som vises, og de vil gi deg opplåsings-PIN-koden. 
 
Firmware og Batteikontroll  
Viser fastvareversjonen og statusen til batteriet. 
 
Fjernkontroll  
Ikke implementert ennå! 

OM BATTERIER 
 
1.  Ikke bruk 9V batterier - de vil ødelegge enheten.  
2. Bruk alltid 4 x AA batterier (kun alkalisk).  
3. Vi anbefaler Energizer Alkaline batterier.  
4. Ikke bruk litiumbatterier.  
5. Ikke bruk oppladbare batterier (da spenningen kan falle i 

varme / kalde værforhold).  
6. Når batteriene må byttes, lyser den røde lysdioden på 

frontpanelet permanent (den røde lysdioden på 
frontpanelet blinker alltid hvert 30. sekund når døren er 
lukket). 

 
KONTROLLERER BATTERILIVET 

1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.  
2. Trykk på OPP eller NED til du finner: "Diverse innstillinger"  
3. Trykk på MENU for å gå inn i diverse modus.  
4. Trykk OPP eller NED til du finner: STANDARD, PREMIUM 

eller EXTREME  
5. Batteristatusen skal lese OK og fortell spenningen.  
6. Hvis spenningen er mindre enn 5.1, vil den påvirke enhetens 

evne og batteriene må byttes ut. 
 

JUSTERING AV LYS SENSOREN 
1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.  
2. Trykk på MENU for å gå inn i lux-justeringsmodus.  
3. Trykk på OPP eller NED og naviger på ">" -symbolet til 

"READ"  
4. Trykk på MENU.  
5. Dette vil ta et raskt øyeblikksbilde av dagens lysnivå. 
 

JUSTER OPEN OG LUKKET SENSORVURDER 
For å justere verdiene for åpne eller lukke utløser, navigerer du 
på ">" -symbolet til enten Åpne eller Lukk. Trykk på MENU en 
gang, og bruk deretter OPP eller NED-knappen, endre den 
aktuelle verdien. Når du er ferdig, trykker du på MENU for å lagre 
denne verdien Åpent: Min = 200 Maks = 253 Lukk: Min = 0 Max = 
199  
NB: Mørkere er et lavere nummer - Lysere er et høyere tall 
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Premium og 
Extreme-modellene. 

ENDRE TIDEN 
1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.  
2. Trykk på OPP eller NED til du finner: SET TIME.  
3. Trykk på MENU for å gå inn i innstilt tidsmodus.  
4. Trykk på UP eller DOWN for å stille inn timen.  
5. Trykk på MENU for å lagre.  
6. Trykk på OPP eller NED for å stille inn minuttene.  
7. Trykk på MENU for å lagre. 

 

ENDRE SPRÅKET 
1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.  
2. Trykk på OPP eller NED til du finner: LANGUAGE.  
3. Trykk på OPP eller NED for å finne språket ditt.  
4. Trykk på MENU for å lagre. 

 
ENDRE DØRKALIBRERINGEN 

1. Trykk på MENU for å gå inn i programmenyen.  
2. Trykk på OPP eller NED til du finner: CALIBRRATE DOOR.  
3. Trykk på menyen for å gå inn i kalibreringsdørmodus.  
4. Trykk og hold OPP til døren er fullstendig åpen.  
5. Trykk og hold nede til døren er helt lukket.  
6. Slip knappen og døren åpnes automatisk.  
7. Displayet vil nå lese: KALIBRERING FULLT.  
Merk: For å justere åpne og lukke posisjoner, kan du gjenta denne 
prosessen så mange ganger som du ønsker. 

 
BRUK AV ELEKTRISK HOVEDKRAFT 

Hvis du vil bruke elektrisk strøm, i stedet for å bruke batterier, følg 
disse instruksjonene. Merk: Krever en USB-USB-kabel og USB-lader 
(ikke inkludert). 
           

                 
 
1. Fjern frontpanelet.  
2. Koble fra batteristikket fra batteriholderen.  
3. Koble batterikontakten til frontpanelet slik: 

4.Fest på frontpanelet.  
5. Det er en USB-port på undersiden 
av kontrollboksen. Plugg bare USB-
laderen inn i kontrollboksen.  
6. For å deaktivere batterikontrollen, 
naviger inn i MISC SETIINGS-menyen 
og bla gjennom til du ser EXTERNAL 
POWER. Velg Ja og trykk på MENU. 
Du vil nå se en liten blinkende "x" i 

nedre høyre hjørne på hovedmenyskjermen for å indikere at en ekstern 
strømkilde er koblet til. 
 

www.chickenguard.com  


