Eerste hulp bij defecte Chickenguard toestellen:
Werden er 4 goed werkende batterijen geplaatst en geen 2 ?
Aan de achterkant van de batterijhouder zitten ook nog 2 batterijen. Het kan zijn dat u wat kracht moet zetten om de
batterijhouder uit het toestel te halen. Indien er geen 4 goed werkende batterijen in het toestel zitten zal het scherm niet
oplichten of zal het een klein beetje licht geven en zal er een rood lampje continu branden
Gebruik geen duracell batterijen (hebben een iets ander formaat en kunnen daardoor slecht contact geven), geen herlaadbare
batterijen ( zijn na 1 week leeg) en zeker geen 9 Volt batterij aansluiten
Kijk na of het touw correct rond de as zit en niet ernaast of andersom.
Het touw moet achteraan de as naar beneden komen en moet geheel tussen de wieltjes zitten en zeker niet ernaast
Op de foto hieronder kan u zien wat hiermee bedoeld wordt:

Indien het touw niet correct zit kan u dit makkelijk opnieuw plaatsen door 4 vijsjes los te maken die rond de wieltjes zitten.
Daarna kan u het U vormige plastiek onderdeel verwijderen. Schroef daarna het vijsje los waarmee de zwart/rode kabel vastzit.
Daarna kan u de motor uit het toestel heffen en het touw makkelijk op de correcte wijze terug opwinden

Is de zwart/rode kabel van de motor aangesloten op de juiste plaats aan de achterzijde van het deksel ?
Zwart bovenaan en rood onderaan. Indien deze kabel niet is aangesloten, zal uw scherm wel oplichten en kan u door het menu
scrollen, maar de motor zal niet reageren. Indien u deze kabel omgekeerd aansluit zal uw deur naar boven gaan wanneer u op
de pijl naar beneden drukt en zal uw deur naar beneden gaan wanneer u de op pijl naar boven drukt

Kijk ook na of de instelling ‘openen’ niet op ‘manueel’ staat , maar op ‘sensor ‘ of ‘timer’. Indien deze op manueel staat kan dit
soms een storing geven tijdens het kalibreren van de deur.
Tijdens het kalibreren is het belangrijk dat u minstens 6 cm spatie laat tussen de bovenkant van uw deur en het Chickenguard
toestel of een boven de deur geplaatste katrol. De deur kan de ene keer wat hoger komen dan de andere keer en indien u te
weinig spatie laat ,dan kan de deur tegen het toestel of een katrol worden getrokken en dan gaat de motor in veiligheidsmodus
en zal er op uw scherm ‘deur geblokkeerd’ staan. Dan moet u de deur opnieuw kalibreren en voldoende spatie laten.
Indien uw toestel nog niet werkt ondanks deze aanwijzingen neem dan met ons contact op via mail op

info@fliks.be

