
ELEKTRONISK
ÅBNE-/ LUKKE LÅGE til BATTERI

MONTERINGS- og BRUGSANVISNING

Denne automatiske Åbne-/ lukkelåge er lavet til montering udenfor hønsehuset. HUSK 
ikke at tilføre spænding før monteringen er færdig. Uret er standardindstillet til at lemmen 
er lukket fra 22.00 til 08.00. De vil sige, at lemmen altid lukker senest kl. 22 og åbner 
tidligst kl. 08. For at ændre denne indstilling, se under ”Vejledning til Ur-boksen”.

SKYDELÅGEN:

Det er muligt at tilslutte flere end en skydelåge ved hjælp af svinghjul. Det er vigtigt, at alle 
skydelåger kører lige op og ned.

MONTAGE AF HEJSEBOKSEN:

Ophænges lige over skydedøren med 2 eller 4 skruer. Bemærk, at boksen skal hænge på 
ydersiden af vægen.

Træksnoren skal placeres lodret over midten af skydelågen. 

VIGTIGT! Sæt ikke batterier i endnu.

Monter skydelågen til træksnoren mens lågen er åben. Denne tilstand vil efterfølgende 
være det meste lågen kan være åben. Bemærk, dog højst 50 cm. Den nederste grænse, 
dvs. når lågen er lukket finder den selv.

VIGTIGT! Lågen må max. veje 5 kg., og min 200 gram.



MONTAGE AF URET:

Montér urboksen tæt på hejseboksen med 2 eller 4 skruer. Vedlagt i boksen er et hvidt 
kabel, der skal anvendes som tilslutning til hejseboksen.

Kablet monteres som følgende:

Hejseboks Urboks

p 3 p 3
p 4 p 4

Vejledning til Ur-boksen:

Før start, hvis uret ikke er tændt, skal uret aktiveres. Dette gøres ved at trykke på indtil 
P kommer frem under timer i displayet.

Indstilling af tiden:

Tryk på indtil P kommer frem under timer i displayet.
- Timer indstilles på 
- Minutter indstilles på 

Afslut med at trykke på .

Indstilling af åbne-lukketiden:

Uret er standardindstillet til at lemmen er lukket fra 22.00 til 08.00. De vil sige, at lemmen 
altid lukker senest kl. 22 og åbner tidligst kl. 08.
For at ændre denne indstilling gøres følgende:

1. Tryk til der står P under timer
2. Tryk © for at nulstille
3. Tryk indstil den lille streg står ud for starttidspunktet (BEMÆRK knappen skal 

ikke holdes nede, men rykker automatisk 15 minutter for hvert tryk)
4. Når starttidspunktet er nået, holdes nede indtil sluttidspunktet er nået.
5. Det ønskede tidsrum, hvor lemmen er lukket vil nu blinke.
6. Bekræft med tryk på for at bekræfte den nye indstilling.
7. Afslut med tryk på , hvis P stadig er tændt under timer. Hvis P ikke lyser er den 

uret automatisk gået i normal funktion.



Udskiftning af batterier:

Løsn de to skruer, som holder uret på boksen. Tag uret op, og isæt 2 stk. AA batterier.

Lukning: Systemet sørger selv for at lukke når solen er gået ned, og på det tidspunkt vil 
alle høns altid være inde i huset. Skulle De ønske at lukke på et bestemt tidspunkt gøres 
følgende: Den lille ledning, der er vedlagt, monteres fra stik 5 til stik 6. Herefter er 
lyssensoren frakoblet.

Åbning: Uret er ved modtagelse indstillet til at åbne klokken 8.00 om morgenen. Skulle De 
ønske et andet tidspunkt for åbning ændres dette som ovenfor beskrevet.

DATA:

Trækevne: Minimum 200 gram.
Maksimum 5 kg.

Løfteevne: Maksimalt 50 cm.

AFSLUTNING:

Når det hele er installeret kan De isætte batterierne.

Skulle De have yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os.

AMERICA A/S  - DK-7700 Thisted 
T: 9792 0122  - E: post@america-thisted.dk


