
 

INŠTALÁCIA 
 

 

 
Inštalácia prístroja na kurín 

1. Pripevnite prístroj z vonkajšej alebo vnútornej strany kurína 

(NEPOUŽÍVAJTE AKU skrutkovač) 

2. Ideálne miesto je presne nad dverami, ktoré bude prístroj otvárať. Lanko by malo byť presne 
uprostred hornej hrany dverí. 

3. Pripevnite lanko k hornej hrane dvierok (upevnite tak, aby pri používaní nemohlo dôjsť k 
zamotaniu lanka). 

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

 

 
Vložte tesnenie do spodnej časti prístroja 

1. Vyberte silikónové tesnenie z plastového vrecka 

2. Vložte zatlačením silikónové tesnenie do drážky, ktorá je okolo okrajov predného panelu. 

3. Začnite od ľavého dolného rohu a postupne vložte do celej drážky. 

4. Odstráňte prebytočný kúsok tesnenia 
 

 
INŠTALUJTE BATÉRIE 4 x AA 

 

1. Nainštalujte batérie do držiaka batérií. 

2. Pripojte konektor batérie k držiaku batérie. 
 

 
PRIPOJTE PREDNÝ PANEL 

 

 

1. Pripojte červený / čierny vodič v ovládacom paneli k hrotu na vnútornej strane predného panelu 
(s čiernym drôtom hore). (Niekedy je z výroby už pripojené) 

Poznámka: Pokiaľ je červený / čierny vodič pripojený opačne tlačidlá UP a DOWN budú následne 
pracovať v opačnom smere. 

2. Vložte držiak batérie do ovládacej skrinky. 



3. Priskrutkujte čelný panel k ovládacej skrini / NEPOUŽÍVAJTE AKU skrutkovač). 
 

 

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. Opätovným stlačením tlačidla MENU vstúpite do nastavovania SETUP WIZARD. 
 

 
Sprievodca nastavením 

SELECT LANGUAGE/ ZVOĽTE JAZYK 

1. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre výber jazyka. 

2. Stlačením tlačidla MENU uložte. 
 

 
SELECT TIME FORMAT/ VÝBER FORMÁTU ČASU 

Stlačte tlačidlo UP pre 12hodinové hodiny alebo DOWN pre 24hodinové hodiny 

SET THE TIME/ NASTAVTE ČAS 

1. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu. 

2. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

3. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte minúty. 

4. Stlačením tlačidla MENU uložte. 
 

 
CONTINUE/ POKRAČOVAŤ 

Zvoľte ÁNO pomocou tlačidla UP a pokračujte. 
 

 
DOOR CALIBRATION/ NASTAVENIE DVERÍ 

1. Stlačte a podržte tlačidlo UP, kým nie sú dvere úplne otvorené v pozícii, ktorú požadujete 

2. Keď sú dvere úplne otvorené, pustite tlačidlo UP. 

3. Stlačte tlačidlo MENU pre uloženie (plne otvorená pozícia). 



4. Stlačte a podržte tlačidlo DOWN, kým sa dvierka úplne nezatvoria. 

5. Keď sú dvere úplne zatvorené, pustite tlačidlo DOLE. 

6. Stlačte tlačidlo MENU pre uloženie (dvere budú v tej chvíli úplne zatvorené.). 

Dvere sa teraz plne automaticky otvárajú 

7. Na displeji sa zobrazí: CALIBRATION COMPLETE/KALIBRÁCIA DOKONČENÁ 
 

 
CONTINUE/ POKRAČOVAŤ 

Zvoľte ÁNO pomocou stlačenia tlačidla UP. 
 

 
NASTAVENIE OTVÁRANIE & ZAVIERANIE DVERÍ 

Každú z možností môžete mať nastavené nezávisle. Napríklad môžete 

mať ráno otváranie v určitom čase a večer použiť snímač svetla. 
 

 
Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadovanú možnosť: 

● MANUÁL ● SENZOR  

● ČASOVAČ ● LUX + 

Podrobné informácie nájdete v popise nižšie: 
 

 
MANUÁL/RUČNÉ 

Táto možnosť je neumožní automatického otvárania alebo zatvárania 

dverí. Budete musieť ručne otvoriť alebo zavrieť dvere stlačením 

buď tlačidlá UP alebo DOWN. 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 kurníka ráno, 



alebo automatické zatváranie vo večerných hodinách v stanovenom čase. 

1. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu otvorenia/zatvorenia. 

2. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

3. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte požadovaný čas otvorenia/zatvorenia. 

4. Stlačením tlačidla MENU uložte. 
 

 
LUX + 

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 

 

 
 Zmeny a doplnkové nastavenia 

MULTI-TIMER 

Táto funkcia umožňuje rôzne časované cykly OPEN/CLOSE pre každý deň/týždeň. Ak chcete povoliť 
túto funkciu, vyberte ju a potom pomocou tlačidla UP / DOWN vyberte správny deň, tj. Ak je dnes v 
pondelok, vyberte MON a potom stlačte tlačidlo MENU pre potvrdenie. Teraz, keď vstúpite do 
nastavenia OTVORIŤ / ZATVORIŤ a zvolíte TIMER, bude treba nastaviť deň a čas cyklu. Ak chcete 
napríklad na sobotu iný čas, prejdite na ≥≥ ≤≤ symboly na deň, stlačte tlačidlo MENU a pomocou 
tlačidiel HORE / DOLE zmeňte deň na SAT a potom stlačte tlačidlo MENU. Teraz hodina začne blikať. 
Upravte na požadovaný čas a stlačte tlačidlo MENU. Taktiež postupujte s minútami. V prípade 
požiadavky na nastavenie ďalších dní, jednoducho opakujte postup. Po dokončení prejdite na 
EXIT a stlačením tlačidla MENU uložte všetko. Ak chcete túto funkciu zrušiť, jednoducho 
prejdite do ponuky MULTI-TIMER a zvoľte NO (NIE). 

 

 
HODINY 12/24HR 

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

 
SENSOR DELAY/ ONESKORENIE SNÍMAČA 

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 a potom vybrať SENSOR v nastavení CLOSE SETTINGS, 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 prístoja. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, 
jednoducho zvoľte NO v SENSOR DELAY MENU. 



EXTERNÝ POWER/Externé napájanie 

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

 
 
 
 

Odomknúť snímač 

Funkcia je potrebná iba v prípade, že chcete aktualizovať štandardný model, aby ste mohli povoliť 

použitie senzora svetla. K tomu potrebujete PIN na odomknutie, ktorý vám oznámime na 

vyžiadanie. 

 

FIRMWARE AND BATTERY CHECK/VERZIA A STAV BATÉRIE 

Zobrazuje verziu príroja a stav batérie. 
 

 
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 zatvorenýchd verách – to je v poriadku). 

6. Pri výmene batérií zostanú všetky nastavenia uložené v 

pamäťe, bude treba aktualizovať iba čas. 

 

CHECKING THE BATTERY LEVEL/ KONTROLA ÚROVNE BATÉRIÍ 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: MISC SETTINGS/NASTAVENIE ZMENA 

3. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do Miscellaneus Mode. 

4. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: STANDARD, PREMIUM alebo 

EXTREME 

5. Stav batérie by mal prečítať OK a povedať napätie. 

6. Pokiaľ je napätie nižšie ako 5,1, negatívne to ovplyvňuje výkon prístroja. Batérie sa musia čo 
najrýchlejšie vymeniť. 

 

ADJUSTING THE LIGHT SENSOR/ NASTAVENIE SNÍMAČA SVETLA 



1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: LUX ADJUSTMENT. 

3. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do režimu nastavenia LUX 

4. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN a prejdite na ≥≥ symbol READ/ČÍST 

5. Stlačte tlačidlo MENU. 

6. Tým sa zmerajú aktuálne úrovne osvetlenia. 
 

 
ADJUSTING LIGHT SENSOR/SNÍMAČ SVETLA: NASTAVENIE HODNÔT SENZORU OTVORENÉ / ZATVORENÉ 

Ak chcete nastaviť spúšťacie hodnoty OPEN alebo CLOSE, prejdite na ≥≥ symbol pre buď 

OPEN alebo CLOSE. Stlačte raz tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel UP alebo DOWN, 

zmeňte príslušnú hodnotu. Po dokončení stlačte tlačidlo 

MENU pre uloženie tejto hodnoty. 

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

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

Pozn.: Tmavšie je nižšie číslo – Jasnejšie je vyššie číslo 

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

 
CHANGING THE TIME/ ZMENA ČASU 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: SET TIME. 

3. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do režimu SET TIME. 

4. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu. 

5. Stlačením tlačidla MENU uložte. 

6. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte minúty. 

7. Stlačením tlačidla MENU uložte. 
 

 
CHANGING THE LANGUAGE/ ZMENA JAZYKA 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: LANGUAGE. 

3. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nájdite požadovaný jazyk. 

4. Stlačením tlačidla MENU uložte. 



 
 

CHANGING THE DOOR CALIBRATION/ ZMENA NASTAVENIA DVERÍ 

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu. 

2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: CALIBRATE DOOR. 

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

4. Stlačte a podržte tlačidlo UP, kým nie sú dvere úplne otvorené. 

5. Stlačte a podržte tlačidlo DOWN, kým sa dvierka úplne nezatvoria. 

6. Uvoľnite tlačidlo a dvere sa automaticky otvoria. 

7. Na displeji sa teraz objaví: CALIBRATION COMPLETE/KALIBRÁCIA KOMPLETNÁ. 

Poznámka: Ak chcete ďalej upravovať otvorenú a zatvorenú polohu, môžete to 

opakovať toľkokrát, koľkokrát chcete. 

 

DÔLEŽITÉ 

Ak sa pri stlačení tlačidla nahor alebo nadol nepohybujú dvierka, skontrolujte, či je vodič motora 
správne pripojený. 

Pokiaľ sa dvierka pohybujú opačným smerom, prepnite orientáciu motorového vedenia. 
 

 

 
USING ELECTRIC MAINS POWER/POUŽITIE EXTERNÉHO NAPÁJANIA 

Ak chcete používať elektrické napájanie, nie batérie 

postupujte podľa týchto pokynov. 

Poznámka: Potrebujete kábel USB - USB a USB nabíjačku (nie sú súčasťou dodávky). 
 

 

 
1. Demontujte čelný panel. 

2. Odpojte konektor batérie od držiaka batérie. 



3. Pripojte konektor batérie k prednému panelu, viď fotografie: 
 

 
4. Znovu pripevnite predný panel. 

5. Na prístroji je port USB 

na spodnej strane ovládacej skrinky. 

Jednoducho zapojte USB konektor do prístroja. 

5. Ak chcete zakázať kontrolu batérie, 

prejdite do MISC SETIINGS 

menu a prechádzajte, kým neuvidíte 

EXTERNAL POWER. Zvoľte ÁNO 

a stlačte tlačidlo MENU. Teraz sa na obrazovke hlavného menu zobrazí malé 

blikajúce X v pravom dolnom rohu znamenajúce, že 

externý zdroj napájania bol pripojený. 

 

www.chickenguard.com 

Ďalšie informácie alebo pomoc pri nastavení ChickenGuard nájdete na našich stránkach 

webovej stránky pre SETUP videa alebo najčastejšie otázky v našom HELP CENTRE. 

http://www.chickenguard.com/

