Originální návod k obsluze Drůbež Bezpečnostní dveře PSD
Funkce:
- Klapka se otevře, jakmile světelný senzor bystrý rozpozná a je dosaženo nastavené doby
otevření.
- Klapka se uzavře, když světelný senzor detekuje tmu a bylo dosaženo nebo vypršelo
nastavené zpoždění zavírání v minutách.
- Napájení je zajištěno 4 AA bateriemi nebo 230V / 6V DC plug-in napájecím zdrojem
Montáž a uvedení do provozu:
- rám zařízení - Připevněte PSD nad dveřní otvor na zdi
- U Solo-PSD musí být otevřená klapka k upevňovací matici, která je umístěna na šňůra
tažného lanka na spodní straně pouzdra, pomocí šňůra (není součástí dodávky). Vyrovnejte
profily pod PSD předem. zašroubujte pomocí dodaného upevňovacího příslušenství a klapky.
Klapka by měla běžet snadno!
- Aktivujte napájení. Vložte baterie nebo připojte 6V zásuvný zdroj napájení.
- automatická inicializace, horní a dolní koncová poloha je stanovena .
- denní doba, nastavte čas sepnutí pro otevření a čas zpoždění pro uzavření na displeji.
Význam tlačítek:
Menu - spuštění nabídky vstupu
>
- hodnotu zobrazení zvyšte
<
- zobrazovanou hodnotu na 0 Nastavte

- zobrazenou hodnotu přijměte , přepněte do další polohy
- Ruční ovládání - Klapka zavřete
- Ruční ovládání - otevřete Klapku
Nastavení zařízení
1.Vložte baterie nebo připojte napájecí zdroj
2. Stiskněte tlačítko nabídky -zobrazení hodina bliká
3. Nastavte hodina pomocí tlačítka > nebo <, stiskněte tlačítko Menu,
4. Zobrazení minut bliká - Nastavte minuty pomocí tlačítka > nebo <
5. Displej pro zpoždění zavření bliká, nastavení tlačítkem > nebo < v krocích po 5 minutách
6. Menu - stiskněte tlačítko >>>> Nastavení hotový
Význam indikací na displeji:
.

bliká - otevírací čas upraveno
Timer Časovač bliká - Uzavření časovou prodlevu je zpoždění běží
Baterie jsou slabé nebo na zařízení krátce bliká červená LED. Baterie vyměňte je

Prohlášení o shodě ES Prohlášení o shodě podle směrnice ES o strojních zařízeních
2006/42 / ES ze dne 17. května 2006, dodatek II A.
Tímto prohlašujeme, že stroj popsaný níže ve své konstrukci a konstrukci i ve verzi, kterou jsme
uvedli na trh, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví vyhovuje směrnici ES
2006/42 / EG .
. Pokud u nás stroj není upraven, toto prohlášení ztratí platnost Výrobce / zplnomocněný zástupce:
Ilka Jost JOSTechnik Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschütz

Popis stroje:
• Funkce:
• Typ / model:
• Sériové číslo:
• Rok výroby:

pohon klapky
Poultry Security Door (PSD)
1,0
2019

Prohlašuje se shoda s ostatními směrnicemi / předpisy, které se vztahují také na produkt:
• EC Směrnice EMC (2004/108 / ES) ze dne 15. prosince 2004
• Směrnice ES o nízkém napětí (2006/95 / ES) ze dne 27. prosince 2006.
Zplnomocněný zástupce pro sestavení technické dokumentace:
Gerd Jost Martha-Brautzsch-Str. 26a
D-04838 Doberschütz.
Doberschütz 01.12.2019
Ilka Jost
JOSTechnik

