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HK - BAT
Kippendeur werkt op batterijen
•
•
•
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Componenten voor inbedrijfstelling en instellingen

Batterij - eenheid

Buffer - batterij

Batterij - stekker

Herstartknop

Knop  

Display

Klemmenstrook
Knop  
Kabeldoorvoer

Aan-/uit-schakelaar

Knop Menu 

Alle aansluitingen en componenten die niet in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zijn niet
bedoeld voor afstelling en bediening door de eindgebruiker. Wijzigingen hierin kunnen de correcte
werking van het apparaat beïnvloeden.
Elke keer dat u een voeding aansluit, zoals de meegeleverde zonne-energie of voeding moet de juiste
polariteit van de aansluitingen worden gecontroleerd.
De beschrijving van de bediening en het gebruik vindt u in de respectieve delen van deze
gebruikershandleiding.
Bevestig de behuizing alleen op de daarvoor bestemde punten
naast de dekselbevestiging in de behuizing. Boor geen gaten in
de behuizing, anders kan er vocht in het apparaat komen.

Bevestigingspunten
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Stroomvoorziening

•

•
•

Bedrijfsspanning 6V 4xAA batterijen.
Bij geplaatste batterijen op netstroom of zonne-energie dienen deze als back-up. Als de gebruikte
stroomvoorziening uitvalt, schakelt deze originele JOSTechnik deurcontroller over op
batterijvoeding! Als de batterijen te zwak zijn, wordt de motor voor het openen van de deurtjes niet
meer gestart.
Stekkervoeding 230V / 6V
Zonne-energieset met geïntegreerd 6V lithium-accupack

Functie
1. Deurfunctie
Openingstijden kunnen alleen worden ingesteld tussen 03.00 en 14.59 uur.
Sluitingstijden kunnen alleen worden ingesteld tussen 15.00 uur en 22.59 uur.
Openen
Tijd & licht
Tijd of licht

Tijd & licht
Tijd of licht

bijv. 19.00 uur en donker
bijv. ingesteld om 19.00 uur, maar eerder
mogelijk als de ingestelde %-waarde van
de lichtsensor is bereikt.

Tijd of licht +
vertraging

Zoals hierboven geldt, alleen als het voor
19.00 uur donker is, begint de vertraging.
Sluit dus wanneer de
vertraging afloopt of de sluitingstijd is
bereikt.

Alleen tijd

bijv. 7 uur bereikt is.
Lichtomstandigheden worden
genegeerd.

Alleen tijd

bijv. 19 uur bereikt is.
Lichtomstandigheden worden
genegeerd.

Alleen licht

De ingestelde %-waarde van
de lichtsensor moet worden
bereikt.

Alleen licht

De ingestelde %-waarde van de
lichtsensor moet worden bereikt.

Alleen licht +
vertraging

De ingestelde %-waarde van de
lichtsensor moet worden bereikt.
Dan begint de vertraging.

Alleen handmatige
bediening

2.

bijv. 7 uur en licht
bijv. ingesteld om 7 uur maar
mogelijk eerder als de
ingestelde %-waarde van de
lichtsensor is bereikt.

Sluiten

Geen automatisch bedrijf

Alleen handmatige Geen automatisch bedrijf
bediening

Extra's

uitschakelbare noodstop en noodopeningsfunctie
•
•

Noodstop- en noodopeningsfunctie in- en uitgeschakeld
Standaardinstelling: JA (ingeschakeld)

Loklamp licht 1x maximaal 6V/3W - LED bar,
•
instelbaar en uitschakelbaar
•
alleen in combinatie met netvoeding of zonne-energieset
automatische instelling van Midden-Europese zomertijd
•
instelbaar en uitschakelbaar
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Bediening en displays
1. Displaymodule - Betekenis van symbolen op het display

Lichtsensor helder gedetecteerd

Loklamp toegestaan maar inactief

Lichtsensor donker gedetecteerd

Loklamp actief

Deurtje gesloten

Huidig batterijniveau
(Balkje elke 25%, knippert bij minder dan 20%)

Deurtje geopend
automatisch / handmatig

A / M

Sluitingstijd instellen, avond / gesloten

en / of

& / o

Openingstijd instellen, ochtend / open

2. Knop

Deze drie knoppen hebben elk twee functies. De knoppen op de symbolen in de zwarte cirkel worden
ingedrukt. De symbolen onder de cirkels geven de tweede functie van deze knoppen in het menu aan.
Betekenis van de toetsen
Toets

Handmatige bediening

In het menu

MENU

Invoermenu starten



Weergavewaarde verhogen

Volgende menu-optie



Weergavewaarde verlagen

Vorige menu-optie



Weergavewaarde kopiëren

Menu openen



Schuifregelaar sluiten



Schuifregelaar openen

®

Restart, herstarten
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Bediening van de knoppen
Linkerknop 
• Houd 3 seconden ingedrukt om de deur te sluiten
• Verplaats naar links in het menu of verlaag de waarde, vorige menu-optie
Rechterknop 
• Houd 3 seconden ingedrukt om de deur te openen
• Verplaats naar rechts in het menu of verhoog de waarde, volgende menu-optie
Middelste knop (MENU)
• Buiten het menumodus, menu openen
• Selecteer in de menumodus de weergegeven bovenste menu-optie
• Waarde bevestigen, naar volgende waarde springen
Knop ®
•

Start het apparaat opnieuw op (Restart / herstart)

Montage en inbedrijfstelling
Frame-apparaat
Verwijder de transportvergrendeling
(plakstrip) aan de achterzijde.
Monteer het frame. Onderste gaten
in de rails dienen als plaatsingspunt
voor het deurtje.

•
•
•
•

Schroef het deksel los
Plaats batterijen indien apart meegeleverd. Meestal al geplaatst, omdat de apparaten voor
levering worden getest. Sluit de accubak aan.
Daarnaast kan een 230V / 6V DC voeding of een zonne-energieset met een 6V battery pack als
voeding worden aangesloten.
Let op polariteit! Als de voedingseenheid is meegeleverd, rode kabel naar + (plus)
Zet de schakelaar op ON.
Schakel ON
Schakel OFF

•

Solo-apparaat
Monteer het apparaat minimaal 10 cm boven
het geopende
Hang het deurtje met een verbindingskoord
(niet meegeleverd) in de moer op het
trekkoord. Sluit de moer niet rechtstreeks
aan op het deurtje.

= schakel het apparaat
= schakel het apparaat uit

Schroef het deksel weer vast

Na het inschakelen verschijnt het JOSTechnik-logo op het display.
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Dan verschijnt de tekst "Hebt u de handleiding gelezen?", evenals een verwijzing naar het internetadres
„<www.anleitung-jt.de>“. Daar kunt u alle handleidingen voor de apparaten van JOSTechnik bekijken. De
QR-code op het apparaat brengt u ook naar de homepage voor onze gebruikershandleiding.

De laatste regel van het display toont 3 keuzes. Gebruik de respectieve knoppen onder JA, DE en Nee om uw
keuze te maken.
Keuze: Ja
–
–

Wanneer u Ja (  /  ) kiest, start het apparaat de inbedrijfstelling
Start dit proces niet zonder het geplaatste deurtje

Keuze: DE (taal)
– Taalkeuze DE (Duits) / EN (Engels) / FR (Frans)
( MENU /  )
Keuze: Nein
– Wanneer u Nee (  /  kiest, verschijnt de tekst „Lees de handleiding“. Maak uzelf vertrouwd
met de gebruikershandleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt. Na enkele seconden
verschijnt opnieuw de vraag "Hebt u de handleiding gelezen?” Maak uw keuze.
Pas als het lezen van de handleiding is geactiveerd, start de initialisatie van de deurcontroller.

Apparaat wordt gestart
Wachten a.u.b.!

De motor start en beweegt naar de geopende positie. Zodra het bovenste punt is gedetecteerd, stopt de motor
en ziet u de melding "Start" voor het bepalen van de eindpositie, het onderste punt.

Druk op de middelste knop (MENU / «-1) . Het deurtje begint te sluiten en
bepaalt automatisch de eindpositie. Zorg ervoor dat er zich geen
obstakels onder het deurtje bevinden. Op het display wordt de
bewegingstijd in seconden weergegeven.

Bepaling van eindpositie
Wachten a.u.b.!
Bewegingstijd! 15 s

Tijdens initialisatie / rijweginstelling wordt bij het openen van het deurtje
een lastbalkje weergegeven. Hoe groter het balkje, hoe meer kracht de
motor moet gebruiken om het deurtje te openen.
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De bewegingsweg is nu bepaald. Het apparaat kent het bovenste en onderste punt.
Als u wijzigingen aanbrengt in de posities van het deurtje of deurcontroller op Solo-apparaten, moet de
bewegingsweg opnieuw worden bepaald. Hetzelfde geldt wanneer de lengte van de trekkabel verandert. De
menu-optie hiervoor (bepaling van eindpositie) wordt verderop in de tekst beschreven.
Initiële instellingen
U kunt het deurtje met de standaard basisinstellingen direct gebruiken. Het is echter raadzaam om deze
instellingen te controleren en eventueel aan te passen aan uw eigen wensen.
Voer nu de gewenste instellingen uit. Het menu leidt u automatisch door de respectieve opties.
• Actuele tijd
• Actuele datum
• Openingstijd
• Sluittijd
• Modus
Na deze initiële instellingen bevindt het apparaat zich in de automatische modus met uw persoonlijke
instellingen en is direct klaar voor gebruik.

De menustructuur - Een grafisch overzicht is te vinden in Bijlage 2
Deur-controller
Openingstijd
Sluittijd
Modus
Vertraging (in modus “Alleen licht”)
Lichtsensor
Naloop
Noodstop

→
→
→
→
→
→

De tijd instellen voor de ochtend
De tijd instellen voor de avond
Selectie van de bedrijfsmodus voor ochtend en avond
Instellen van de gewenste vertragingstijd
Vastleggen van lichtpercentagewaarden
In- en uitschakelen van de nalooptijd voor zelfsluitende deurtjes
op solo-apparaten
→ Noodstop- of noodopeningsfunctie in- en uitschakelen

Tijd / Datum
Tijd
Menu-optie wordt opgeroepen
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op het uur
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op de minuut
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• Met de middelste knop wordt de tijd opgeslagen en de menu-optie wordt verlaten
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Datum
Menu-optie wordt opgeroepen
• Het datumformaat wordt gedurende 5 seconden weergegeven DD/MM/YYYY
• Er wordt rekening gehouden met het schrikkeljaar
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op de dag
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op de maand
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op het jaar
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• De tijd wordt opgeslagen met de middelste knop
• Gebruik de linker- of rechterknop om te schakelen tussen JA / NEE voor zomertijd
• Met de middelste knop wordt de waarde voor de zomertijd opgeslagen en de menu-optie wordt
verlaten
Openingstijd
Menu-optie wordt opgeroepen
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op het uur
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op de minuut
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• Met de middelste knop wordt de tijd opgeslagen en de menu-optie wordt verlaten
Sluittijd
Menu-optie wordt opgeroepen
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op het uur
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op de minuut
• De waarde wordt verlaagd met de linkerknop
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
• Met de middelste knop wordt de tijd opgeslagen en de menu-optie wordt verlaten
Lichtsensor
Menu-optie wordt opgeroepen
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op de
Percentage 's ochtends voor Open:
• Met de linkerknop wordt de waarde verlaagd naar max. 25%
• Met de rechterknop wordt de waarde verhoogd tot maximaal 80%
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op de procentuele waarde 's avonds voor Dicht:
• Met de linkerknop wordt de waarde verlaagd tot maximaal 5%
• De waarde wordt verhoogd met de rechterknop
o de hoogst mogelijke waarde die kan worden ingesteld is altijd 10% minder dan de
ochtendwaarde (in dit geval 15%)
• De middelste knop wordt gebruikt om de menu-optie op te slaan en te verlaten
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Werkingswijze / Modus
Verschillende modi:
• Licht en (&) tijd
Beide waarden moeten zijn bereikt
• Licht of (o) tijd
Een van de twee waarden moet zijn bereikt
o
alleen tijd
De tijd moet zijn bereikt
o
alleen licht
De lichtomstandigheden moeten zijn bereikt
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert in de ochtendmodus
• De bedrijfsmodus kan met de linker- en rechterknop worden gewijzigd en met de middelste
knop worden bevestigd
• Cursor knippert in de avondmodus
• De bedrijfsmodus kan worden gewijzigd met de linker- en rechterknop
• De middelste knop wordt gebruikt om de instelling te bevestigen en op te slaan
Vertraging
Vertraging alleen bij gebruik met de bedrijfsmodus "Alleen licht" of "Tijd of licht" voor 's avonds.
Functie:
• Instelbaar van 0-90 minuten in stappen van 5 minuten
Instelling:
Druk op de middelste knop, cursor knippert op "Vertraging actief"
Selecteerbaar JA / NEE
Middelste knop indrukken, cursor knippert op "Vertragingstijd"
Instelbaar 0 - 90 minuten
Druk op de middelste knop, de waarden worden opgeslagen en de menu-optie wordt verlaten

•
•
•
•
•

Naloop
UITSLUITEND voor het gebruik van zelfvergrendelende deurtjes bij een Solo-apparaat. In- en uitschakelen
van de nalooptijd voor de zelfvergrendeling
Functie:
• Als de naloop actief is, loopt de motor door tot de hendel blokkeert (5 seconden)
Instelling:
Middelste knop, cursor knippert op "Naloop actief"
Selecteerbaar JA / NEE
Middelste knop, waarden worden opgeslagen

•
•
•

Noodstop- of noodopeningsfunctie
De noodstop wordt maximaal 3 keer geactiveerd, bij het 4e sluitproces wordt het deurtje definitief gesloten.
Functie:
• JA:
• NEE:

Deurtje stopt bij weerstand en gaat weer open voor de volgende poging
Bij weerstand beweegt het deurtje verder en stopt bij de eindpositie

Instelling:
• Middelste knop, cursor knippert op "Noodstop actief"
• Selecteerbaar JA / NEE
Middelste knop, waarden worden opgeslagen
Seite 2 von 18

Originele gebruikershandleiding

deurcontroller HK-BAT

01/2022

Extra's
Loklamp
Alleen te gebruiken met een 230V / 6V DC voeding of 6V zonneenergie! Anders verschijnt deze foutmelding.
Functie:
• Lichtwaarde + 15% instellen en tussen 15.00 en 23.00 uur
• Voor sluiten:
30 min vaste tijd + ingestelde vertraging
• Na sluiten:
30 minuten bij netvoeding
15 min met werking op zonne-energie
Instelling:
• Linkerknop verlaagt de waarde
• Rechterknop verhoogt de waarde
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op "Loklamp
actief”
• Selecteerbaar JA / NEE
• Druk op de middelste knop, de cursor knippert op "Bediening:"
• Selecteerbare voeding / zonne-energie
• Druk op de middelste knop, de waarden worden opgeslagen
Menu-optie wordt verlaten
Voorbeeld:
1. De momenteel gedetecteerde lichtsensorwaarde van de omgeving wordt in het
hoofddisplay weergegeven, afgewisseld met andere
waarden. Onderste lijn op de foto.
2. Een lichtwaarde voor Dicht: in de menu-optie Lichtsensor
werd voor sluiten op 15% ingesteld. Als het buiten maar
"15% licht" is, zou het deurtje moeten sluiten.
3. Onze software telt altijd automatisch 15% van de lichtwaarde voor het loklamp op bij deze 15%,
zodat de loklamp aangaat voordat het deurtje wordt gesloten. De loklamp wordt dus ingeschakeld
bij de lichtsensorwaarde rond de 30%.
4. Het deurtje sluit na 30 minuten plus eventuele ingestelde vertragingstijd
5. Als het deurtje gesloten is, blijft de loklamp 30 minuten branden bij netvoeding.
Help
Verklaring van de afzonderlijke symbolen Instelling:
• Linkerknop, één regel omlaag
• Rechterknop, één regel omhoog
• Middelste knop, menu-optie verlaten
De beschrijving van de symbolen wordt weergegeven als scrollende tekst in de momenteel actieve regel.
Taal

Selectie Duits, Engels, Frans

Eindpositiebepaling
Resetten van de eindposities, nieuwe rijwegbepaling
Fabrieksinstelling / RESET
Fabrieksreset van het apparaat

Seite 3 von 18

Originele gebruikershandleiding

deurcontroller HK-BAT

01/2022

Aansluiting van optionele modules / sensoren
Module / sensor

Aansluiting op

Kabelkleur

Oplader

+ 6V -

rood op + , zwart op -

Solar-Set

+ 6V -

rood op + , zwart op -

Externe knop

Klem ↓ + ↑

groen op ↓, wit op +, bruin op ↑

Externe lichtsensor

Klem Sensor

niet relevant

Loklamp

Klem Lamp

rood op + , zwart op -

Batterijwissel
Het vervangen van de batterij zelf kan zonder gereedschap
plaatsvinden Om het deurtje te openen hebt u een PH2 schroevendraaier
nodig.
Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik met accu's. Gebruik geen
oplaadbare batterijen.
Schakel het apparaat uit met de schakelaar. Koppel de voeding of zonne-energieset los van het apparaat.
Trek de stekker van het batterijcompartiment los. Plaats de 4xAA (R6) batterijen zoals aangegeven op de
symbolen in de batterijhouder. Plaats het batterijvak terug en plaats het in het bovenste
vrije gedeelte van het apparaat.
Vervang de CR-2032 knoopcel. Let op de polariteit. De positieve pool bevindt zich aan de
bovenkant.

Algemeen
Energiebesparende modus
Het apparaat staat grotendeels in de slaapstand, de sensorwaarden worden elke 60 seconden gecontroleerd,
wat niet op het display wordt getoond. Het JOSTechnik-logo wordt weergegeven in de energiebesparende
modus. Voor "ontwaken" drukt u op een van de 3 knoppen op het apparaat. Na "ontwaken" wordt het display
30 seconden
weergegeven. Na 30 seconden inactiviteit schakelt het apparaat terug naar de energiebesparende modus.
Voor
meer efficiëntie schakelt het display tussen 23.00 uur en 03.00 uur volledig uit.
Handmatig sluiten en openen
Voor handmatige bediening, bijv. het sluiten van een deurtje, moet de linkerknop minimaal 3 seconden
worden ingedrukt, waarna de beweging wordt uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor het openen met de
rechterknop.
Na handmatige bediening wordt de automatische bediening pas weer om 23.00 uur of bij het rijden in
tegengestelde richting geactiveerd.
Als er handmatig is gesloten, moet er ook weer handmatig worden geopend.
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Problemen oplossen en service
Er werkt iets niet. Ik heb de instructies gevolgd. Wat moet ik nu doen?
Controleer eerst twee dingen.
1. Zorg er bij een set met deurtje of frame voor dat alle transportvergrendelingen, veelal
stickers, zijn verwijderd voordat u de set voor het eerst gebruikt.
2. Als de batterijen te zwak zijn, wordt het menu nog steeds weergegeven, maar gaat het deurtje
niet meer open. Let op het knipperende batterijsymbool op het display.
Bel de servicedienst (u vindt het telefoonnummer op de factuur/leveringsbon). Houd uw factuur klaar evenals
een lijst met de ingestelde waarden. Maak voor het gesprek aantekeningen over de volgende vragen:
•
•
•
•

welk apparaat heb ik?
wanneer en waar heb ik deze gekocht?
gedetailleerde foutbeschrijving?
wat heb ik al geprobeerd?

Als u het apparaat ter controle naar de dienst opstuurt, dient u rekening te houden met het volgende en de
genoemde documenten mee te sturen:
•
•
•
•
•
•

apparaat uitschakelen
batterijen verwijderen, niet verzenden
stuur ons het apparaat schoon en veilig verpakt op
een kopie van uw factuur/leveringsbon
een beschrijving van de fout en wat u zelf al hebt geprobeerd
een telefoonnummer / persoonlijk e-mailadres waar u voor vragen bereikbaar bent

* geen eBay- of Amazon-e-mailadres
Dit zorgt ervoor dat de controle/reparatie snel verwerkt kan worden en u uw apparaat snel terug hebt.
Als er aan de keuring/reparatie kosten verbonden zijn (bijvoorbeeld buiten de garantieperiode), ontvangt u
eerst een kostenopgave. Pas nadat u hiermee heeft ingestemd (en het bedrag hebt overgemaakt) wordt de
reparatie uitgevoerd.
Let op! Zonder aankoopbewijs is er geen garantie mogelijk.

Specificaties
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsspanning batterij 6V type R6 (AA)
Batterijspanning knoopcel 3V type CR-2032
Bedrijfsspanning voeding 6V / zonne-energieset 6V
Stroomverbruik inactief ~ 0,3 - 0,4 mA
Stroomverbruik deurtje openen 40 - 160 mA
Loklicht maximaal 500 mA bij 6V
Maximaal deurgewicht 2 kg
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Afvoer
Verkoopverpakkingen zijn verpakkingen die door de eindconsument worden gebruikt (§ 3 lid 1 nr. 2
verpakkingsregelgeving). Fabrikanten of distributeurs van de producten zijn verplicht ofwel
het verpakkingsafval in de winkel of in de directe omgeving gratis terug te nemen (§ 6 lid 1) of deel te nemen
aan een landelijk systeem dat het verpakkingsafval inzamelt bij particuliere eindgebruikers of in hun nabijheid
(zogenaamde duale systemen).
Informatieplicht volgens de batterijregelgeving
In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij
verplicht uw aandacht te vestigen op het volgende:
Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen die wij in ons
assortiment hebben of hebben gehad kunt u kosteloos retourneren naar ons verzendmagazijn (afleveradres).
De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:
•
•
•

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak betekent dat de batterij niet met het huisvuil mag
worden weggegooid.

WEEE-richtlijn 2002/96/EC
Volgens de Europese WEEE-richtlijn mogen elektrische en elektronische apparaten niet met het huisvuil
worden weggegooid. Hun componenten moeten worden gerecycled of apart worden afgevoerd, omdat giftige
en gevaarlijke componenten blijvende schade aan het milieu kunnen veroorzaken als ze niet op de juiste
manier worden verwijderd. Als consument bent u op grond van de wet op elektrische en elektronische
apparaten (ElektroG) verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gratis
in te leveren bij de fabrikant, het verkooppunt of de daarvoor ingerichte openbare inzamelpunten. Details
worden geregeld door de respectieve staatswet. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de
verpakking verwijst naar deze bepalingen.
WEEE-registratienummer: DE58973207
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Uitgebreide informatieverplichtingen volgens § 18 ElektroG
In verband met de verkoop van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij verplicht uw aandacht te
vestigen op het volgende:
Alle elektronische apparaten die in particuliere huishoudens kunnen worden
gebruikt, zijn gemarkeerd met het symbool van de doorgekruiste verrijdbare
afvalbak. Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak volgens bijlage 3
van de wet op elektrische en elektronische apparatuur betekent gescheiden
inzameling van ongesorteerd afval
Gemeentelijk afval van elektrische en elektronische apparatuur.
De eigenaren van oude apparaten moeten deze gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval
inzamelen. Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
Oude batterijen en accu's die niet door het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die uit het
oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder ze te vernietigen, moeten op een niet-destructieve
manier van het oude apparaat worden gescheiden voordat ze worden ingeleverd bij een
inzamelpunt.
Volgens §17 ElektroG is JOSTechnik niet verplicht om oude apparaten terug te nemen.
Voor een verwijzing naar de tekst van de wet:
Distributeurs volgens § 17 ElektroG, dit zijn degenen met een verkoopgebied voor
elektrische en elektronische apparatuur van ten minste 400 vierkante meter en distributeurs
van voedsel met een totale verkoopoppervlakte van ten minste 800 vierkante meter, die
elektrische en elektronische apparatuur meerdere keer per kalenderjaar of permanent en op
de markt leveren.
U kunt ons wel formeel een verzoek sturen om een oud apparaat terug te sturen.
5. Voor particuliere huishoudens is het mogelijk om deze in te leveren bij de gemeentelijke
inzamelpunten in uw stad of gemeente. Onder de volgende link kunt u een online overzicht van de
ophaal- en inleverpunten bij u in de buurt weergeven:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen
6. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat eindconsumenten zelf verantwoordelijk zijn voor het
verwijderen van persoonsgegevens op de te verwijderen oude apparaten.
7. We zijn ook verplicht u te informeren over de jaarlijkse informatie over het behalen van de
kwantitatieve doelstellingen volgens § 10 lid 3 en § 22 lid 1 van de wet op elektrische en
elektronische apparaten. Deze kunt u hier inzien: https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-undoude elektronica
Een overzicht van de apparaatcategorieën en de telkens geregistreerde apparaten vindt u op:
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog 2015/anlage 1.html
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EG-verklaring van overeenstemming / Duits document. Het zal niet vertaald worden.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Geräte in ihrer Konzeption und Bauart sowie in
der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten
Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
Gegenstand der Erklärung:

-

Baujahr:

2022

Hersteller:

JOSTechnik
Martha-Brautzsch-Str. 26a
04838 Doberschütz

HK-Bat
HK3
HK3AE
HKM

-

HKM-Modul
PHB 2 und PHB3
PHB2AE und PHB3AE
PLM

-

HK-ZSU
HK-ZSU 2.0
HK2 und HK2.2
JT-HK

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den Anforderungen folgender
Rechtsvorschriften:
•
•
•

Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) vom 17. Mai 2006
EMV-Richtlinie (2014/30/EU) vom 26. Februar 2014
RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) vom 8. Juni 2011

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:
•
•
•
•

•
•

EN ISO 12100:2010: Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze –
Risikobeurteilung und Risikominderung
EN 60204-1:2006: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 61000-3-2:2019: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Grenzwerte.
Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom = 16 A je Leiter)
DIN EN 61000-3-3:2020: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3:
Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und
Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
DIN EN 55014-1:2018: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an
Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung
DIN EN 55014-2:2016: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an
Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit

Bevollmächtigte Person für die Zusammenstellung der Technischen Dokumentation:
Gerd Jost

Doberschütz , 09.06.2022
Ort, Datum

Ilka Jost
(Geschäftsführung)
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Afbeelding: Batterij-aansluiting

Bild: Ein- und Ausschalter

Afbeelding: Montage Solo - apparaat

Afbeelding: Aansluitingen
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Bijlage 2
Menu - grafisch overzicht
Volgens dit principe navigeert u door het menu.
• De middelste knop bevestigt de bovenste regel en opent de menu-optie.
• De rechterknop bevestigt regel 2 en schakelt naar deze menu-optie.
• De linkerknop bevestigt regel 3 en schakelt naar deze menu-optie.

deurcontroller
<

Tijd & datum
Menu afsluiten

>

Openingstijd
<

Sluittijd
deurcontroller

>

Sluittijd
<

Modus
Openingstijd

>

Modus
<

Vertraging
Sluittijd

>

Vertraging
<

Lichtsensor
Modus

>

Lichtsensor
<

Naloop
Vertraging

>

Naloop
<

noodstop
Lichtsensor

>

noodstop
<

Tijd & datum
Naloop

>
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Tijd & datum
<

Extra's

deurcontroller

Tijd

>
<

Datum
Tijd & datum

>

Datum
<

Extra's
Tijd

>

Extra's
<

Taal
Tijd & datum

>

Loklamp
<

Help
Extra's

>

Help
<

Taal
Loklamp

>

Taal
<

Eindpositie bepalen
Extra's

>

Eindpositie bepalen
<

Reset
Taal

>

Reset
<

Menu afsluiten
Eindpositie bepalen

>
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