
SK                                               

1 
 

 

INŠTALÁCIA 

1. Pripevnite jednotku pomocou 4 dodaných skrutiek z vonkajšej alebo vnútornej strany kurína mierne zarovnanú 
doprava tak, aby bol špagát umiestnený v strede dvierok kurína a viedol zvisle. Korálok na povrázku slúži ako 
"zarážka", aby senzor vedel, kde sa nachádza plne otvorená poloha. Polohu/umiestnenie korálku môžete upraviť tak, 
že povolíte špagát okolo neho a posuniete ho hore alebo dole. Pre zatvorenú polohu bude senzor používať podlahu 
vášho kurína. 

2. Nainštalujte priložené batérie 4X AA. Pripojte vodiče od motora k bielej zásuvke na vnútornej strane predného 
panelu označenej "Motor". 

3. Pripevnite predný panel pomocou 4 dodaných skrutiek M4 a podložiek. 

4. Poznámka: Ponechajte medzeru medzi spodnou hranou prístroja a hornou hranou dverí 7,5 - 10 cm (pri úplne 
otvorených dvierkach!) 

 

POČIATOČNÉ NASTAVENIE 

1. Stlačte dvakrát tlačidlo MENU pre zapnutie (iba raz, ak už je zapnuté) - zobrazí sa obrazovka CHICKENGUARD.COM a 
čas. 

2. Opätovným stlačením tlačidla MENU vstúpite do hlavného menu – na obrazovke sa zobrazí SETUP WIZARD. WIZARD = 
sprievodca 

3. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE sa môžete pohybovať v ponukách. 

 

VÝBER JAZYKA 

1. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE a vyberte si požadovaný jazyk. 

2. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

 

VÝBER FORMÁTU ČASU 

Stlačte tlačidlo HORE pre 12hodinové hodiny alebo DOLE pre 24hodinové hodiny. 

 

NASTAVTE ČAS 

1. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE nastavte hodinu. 

2. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

3. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE nastavte minúty. 

4. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

 

POKRAČOVAŤ 

Zvoľte ÁNO pomocou tlačidla HORE a pokračujte. 

 

NASTAVENIE DVERÍ 

Váš ChickenGuard automatIcky zaháji kalibráciu. Akonáhle gulička na špagátiku dosiahne senzor v spodnej časti jednotky, 
zaznamená to ako plne otvorenú polohu. Potom sa začne zatvárať a zaznamená úplne zatvorenú polohu, keď dvierka 
dosiahnu pevný doraz; teraz sa automaticky otvoria. Na obrazovke sa potom zobrazí nápis HOTOVO. 

 

POZNÁMKA. Automatická kalibrácia funguje najlepšie, keď špagát beží zvisle. Ak chcete použiť kladky alebo nastaviť 
ChickenGuard pod uhlom, bude nutné odstrániť korálku a vykonať ručnú kalibráciu. 

 

Pre pokračovanie vyberte ÁNO pomocou tlačidla HORE. 
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NASTAVENIE PREFEROVANEJ FUNKCIE OTVÁRANIE & ZATVÁRANIE DVERÍ 

Každú z možností môžete mať nastavené nezávisle. Napríklad môžetemať ráno otváranie v určitom čase a večer použiť na 
uzavretie snímač svetla. 

 

Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE vyberte požadovanú možnosť zvlášť pre otváranie dvierok (VSTUP DO MENU) a pre 
zatváranie dvierok (VÝSTUP Z MENU) 

● MANUÁL ● SENZOR 

● ČASOVAČ ● LUX + 

Stlačenie tlačidla MENU uložte. 

 

MANUÁL/RUČNÉ 

Táto možnosť je neumožní automatického otvárania alebo zatvárania dverí. Budete musieť ručne otvoriť alebo zavrieť 
dvere stlačením buď tlačidla HORE alebo DOLE. Je to užitočné funkcie, ak chováte kačice. Tie sa často zabúdajú večer 
vonku aj po zotmení. Môžete teda nastaviť automatické otváranie na čas ráno a ručné MANUAL na večer, kedy sa najskôr 
uistíte, že sú všetky kačice doma. 

 

SENZOR 

Táto voľba je určená na automatické otvorenie dvierok za úsvitu, alebo automatické zatváranie večer pri súmraku 
pomocou svetelného senzora. Poznámka: Snímač svetla je k dispozícii iba pri modeloch Premium a Extreme. 

 

TIMER/ČASOVAČ 

Táto možnosť je určená pre automatické otváranie dvierka kurína ráno, alebo automatické zatváranie vo večerných 
hodinách v stanovenom čase. 

1. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE nastavte hodinu otvorenia/zatvorenia. 

2. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

3. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE nastavte požadovaný čas otvorenia / zatvorenia. 

4. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

 

LUX + (len pre nastavenie Zavrieť) 

Toto nastavenie používa kombináciu snímača svetla a časovača. Pri výbere tejto možnosti budete požiadaní o 
nastavenie východzieho času. Keď je toto nastavenie nastavené, ChickenGuard použije ako primárnu metódu svoj 
senzor svetla na uzavretie, ale pokiaľ nie je dostatočná tma, aby sa dvere zatvorili pomocou svetelného senzora, dvere 
sa zatvoria po dosiahnutí času, ktorý ste nastavili. 

 

Váš CHICKENGUARD je teraz pripravený na použitie 

  

ZMENA ČASU 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE, kým nenájdete: NASTAVENÍ ČASU. 

3. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do režimu NASTAVENÍ ČASU. 

4. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE nastavte hodinu. 

5. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

6. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE nastavte minúty. 

7. Stlačením tlačidla MENU uložte. 
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ZMENA NASTAVENIA DVERÍ 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE, kým nenájdete: NASTAVENÍ DVEŘÍ 

3. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do režimu kalibrácie dverí. 

4. Dvierka sa samy NAKALIBUJ, počkajte, kým sa na displeji neobjaví HOTOVÉ. 

 

NASTAVENIE SNÍMAČA SVETLA 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE, kým nenájdete: NASTAVENÍ SVĚTLA 

3. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do režimu nastavenia NASTAVENÍ SVĚTLA 

4. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE a prejdite na ≥≥ symbol ČÍST 

5. Stlačte tlačidlo MENU. 

6. Tým sa zmerajú aktuálne úrovne osvetlenia. 

 

NASTAVENIE HODNÔT SENZORU OTVORENIE / ZATVORENIE 

Ak chcete nastaviť spúšťacie hodnoty OTVORENO alebo ZATVORENO, prejdite na ≥≥ symbol pre buď OPEN = OTVORIŤ 
alebo CLOSE = ZATVORIŤ. Stlačte raz tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE, zmeňte príslušnú hodnotu. 
Po dokončení stlačte tlačidlo MENU pre uloženie tejto hodnoty. 

Otvoriť:    Min = 200      Max = 253 Výrobné nastavenie = 210 

Zavrieť:  Min = 0 Max = 199  Výrobné nastavenie = 80 

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba pri modeloch Premium a Extreme 

 

ZMENA JAZYKA 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE, kým nenájdete: LANGUAGE. 

3. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE nájdite požadovaný jazyk. 

4. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

 

NASTAVENIE RÔZNE 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE, kým nenájdete: RŮZNÁ NASTAVENÍ 

3. Stlačte tlačidlo MENU vstúpite do režimu RŮZNÁ NASTAVENÍ 

 

KONTROLA POHYBU (MOTION CONTROL) 

Umožňuje ručný pohyb motora, pokiaľ je to nutné. Napríklad ak sa špagát zamotá a vy potrebujete motor napájať, aby ste 
uľahčili jej rozpletenie. Po ukončení používania ručného ovládania stlačte tlačidlo MENU pre ukončenie. Potom budete 
presmerovaní do ponuky nastavenia dvierok, pretože dvierka bude treba znovu nastaviť. 

 

FORMÁT ČASU 12/24HR 

Formát času tu môžete zmeniť jednoduchým výberom pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE. 
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ONESKORENIE SENZORU 

Táto funkcia umožňuje nastaviť oneskorenie pri použití svetelného senzora. Napríklad, keď sa dvierka počas 
používania zatvárajú príliš skoro, pri použití svetelného senzora, môžete túto funkciu aktivovať v NASTAVENÍ RŮZNÁ, 
vybrať ZPOŽDĚNÍ SENZORU a zvoliť ÁNO pomocou stlačenia tlačidla HORE. 

Potom prejdete do nastavenia zatvárania dvierok VÝSTUP Z MENU a vyberte možnosť SENSOR, máte teraz možnosť 
oneskoriť zatvorenie od 0 do 60 minút. Jednoducho stlačte tlačidlo HORE / DOLE pre zvýšenie alebo zníženie 
oneskorenia v päťminútových intervaloch. 

Ide to riešiť ale aj zmenou nastavenia citlivosti svetelného senzora v nastavení LUX v menu prístroja. 

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, jednoducho zvoľte NE v ZPOŽDĚNÍ SENZORU. 

 

TYP KALIBRÁCIA (CALIBRATE TYPE) 

Táto možnosť umožňuje zvoliť medzi AUTO a MANUÁLNOU kalibráciou. Manuálna kalibrácia môže byť nutná, pokiaľ sa 
Vaše dvere zatvárajú pod uhlom, ktorý bráni modrej zarážke v zasunutí a zaznamenaní polohy po úplnom otvorení 
dvierok. 

 

KONTROLA ÚROVNE BATÉRIÍ 

1. Stlačte tlačidlo HORE alebo DOLE kým nenájdete zobrazenie firmwaru/stavu batérie 

2. Na displeji stavu batérie by sa malo zobraziť OK a malo by Vám byť oznámené napätie. 

3. Pokiaľ je potrebné batérie vymeniť, zostane LED trvalo svietiť a na displeji sa zobrazí upozornenie. 

4. Pokiaľ LED dióda svieti, ale na LCD displeji nie je nič vidieť, potom batérie vyberte. 

 

O BATÉRIÁCH 

1. Nepoužívajte 9 V batérie – prístroj zničí. 

2. Vždy používajte 4 x batérie AA (len alkalické). 

3. Nepoužívajte lítiové batérie. 

4. Nepoužívajte dobíjacie batérie (ich napätie môže rýchlo klesnúť pri nepriaznivých klimatických podmienkach). 

5. Pri slabých batériách červená LED na prednom paneli bude svietiť trvalo (červená LED na prednom paneli vždy bliká 
každých 30 sekúnd pri zatvorených dverách – to je v poriadku). 

6. Pri výmene batérií zostanú všetky nastavenia uložené v pamäti. 

7. Batérie treba vykladať správnou polaritou. 

8. Vybité batérie je potrebné zo zariadenia vybrať a bezpečne zlikvidovať. 

9. Pokiaľ má byť prístroj dlhšiu dobu nepoužívaný, je potrebné batérie vybrať. 

10. Zariadenie je dodávané s možnosťou inštalácie 3V lítiových batérií CR 1225, ktoré je možné vložiť do priehradky 
na boku batériového boxu. Hodiny tak budú fungovať aj počas výmeny batérií, takže po výmene batérií nebudete 
musieť znova čas nastavovať. 

 

EXTERNÉ NAPÁJANIE 

Zariadenie je vybavené možnosťou prijímať externé jednosmerné napájanie. Zásuvka je umiestnená za gumovou 
zásuvkou v pravej dolnej časti prístroja. Napájací zdroj musí mať napätie 6/12V s kapacitou 1A. Zásuvka je 
kompatibilná s 2,1 mm jednosmernou zástrčkou s kladným stredom. Alternatívne môžete použiť USB-USB kábel 
(napájacie káble nie sú súčasťou balenia) 

Pri použití externého zdroja napájania zvoľte túto možnosť pre vypnutie kontroly batérie, inak pri použití 
napájacích zdrojov 5 V bude indikátor batérie svietiť. 


