Originele gebruikshandleiding Poultry House Butler PSD
Functies:
- De deur opent wanneer de lichtsensor licht heeft gedetecteerd en de ingestelde openingstijd
is bereikt.
- De deur gaat dicht wanneer de lichtsensor duisternis heeft gedetecteerd en de ingestelde
sluitingstijd in minuten is bereikt of afgelopen.
De stroomvoorziening gebeurt via 4 AA-batterijen of stekkervoeding 230 V/6 V DC
Montage en inbedrijfstelling:
- Bevestig het PSD-kaderapparaat boven de deuropening aan de muur.
- Bij de solo-PSD moet de geopende deur via een aansluitkabel (niet bij de levering inbegrepen) op
de bevestigingsmoer aan het uiteinde van het trekkoord aan de onderkant van de behuizing
worden bevestigd. Lijn de profielen vooraf uit onder de PSD, schroef ze vast met
het meegeleverde bevestigingsmateriaal en plaats de deur. De deur moet gemakkelijk bewegen!
- Activeer de stroomvoorziening. Plaats de batterijen , voor dit doel het deksel en de Board
losdraaien, of sluit de 6 V-stekkervoeding aan.- Automatische initialisatie, bovenste en onderste
eindpositie wordt bepaald.
- Stel de tijd, de schakeltijd voor het openen en de sluitingstijd voor het sluiten in op het display.
Betekenis van de toetsen
Menu - Start het invoermenu
>
- Weergavewaarde verhogen
<
- Weergavewaarde instellen op 0
 - Accepteer de weergavewaarde, ga naar de volgende positie
- Handbediening - Sluit de deur
- Handbediening - Open de deur
Instelling van het apparaat ( De volledige invoercyclus moet altijd worden doorgeklikt )
1. Plaats de batterijen of sluit de voedingseenheid aan
2. Druk op de toets Menu - de uurweergave knippert.
3. stel de huidige tijd - uren in met toets de > of < , druk op de Menu toets
4. Minuutweergave knippert - stel de tijd in minuten in met > of < toets.
5. Druk op de menutoets - stel het uur in voor de openingstijd met toets > of <.
6. Druk op de menutoets - stel de minuten voor de openingstijd in met toets > of <.
7. display voor sluitingsvertraging knippert, aanpassing met toets > of < in stappen van 5 min.
8. menu - druk op de knop >>>> instellingen gereed
Betekenis van de toetsen
knippert – de openingstijd is ingesteld

Timer knippert – de ingestelde sluitingstijd loopt
De batterijen worden zwak of het rode led-lampje in het apparaat knippert kort,
wissel de batterijen

Verklaring van overeenstemming
EG-verklaring van overeenstemming volgens EG Machinerichtlijn 2006/42/EG
van 17 mei 2006, bijlage II A .
Hierbij verklaren wij dat het ontwerp en de constructie van de hieronder beschreven
machine, alsmede het ontwerp dat wij op de markt hebben gebracht, voldoen aan de
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de EG richtlijn 2006/42/EG.
Deze verklaring verliest haar geldigheid indien de machine zonder onze toestemming
wordt gewijzigd.

Fabrikant/geautoriseerde vertegenwoordiger:
Ilka Jost JOSTechnik Martha-Brautzsch-Str. 26a

D-04838 Doberschütz

Beschrijving van de machine:
- Functie: Kleppenaandrijving
- Type/Model : Pluimveestalbutler (PSD)
- serienummer: 1.0
- bouwjaar: 2019
Er wordt verklaard dat andere richtlijnen/voorschriften die ook op het product van
toepassing zijn, worden nageleefd:
- EG - EMV-richtlijn (2004/108/EG) van 15 december 2004.
- EG Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) van 27 december 2006.
Bevoegde vertegenwoordiger voor de samenstelling van de technische documentatie:
Gerd Jost Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschutz.
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