
INSTALACE 

 

 

Instalace přístroje na kurník 

1. Připevněte přístroj z vnější nebo vnitřní strany kurníku 

(NEPOUŽÍVEJTE AKU šroubovák) 

2. Ideální místo je přesně nad dveřmi, které bude přístroj otvírat. Lanko by mělo být přesně uprostřed 
horní hrany dveří. 

3. Připevněte lanko k horní hraně dvířek (upevněte tak, aby při používání nemohlo dojít k zamotání 
lanka). 

Poznámka: Ponechte mezeru mezi spodní hranou přístoje a horní hranou dveří  7,5 - 10 cm (při úplně 
otevřených dvířkách!) 

 

Vložte těsnění do spodní části přístroje 

1. Vyjměte silikonové těsnění z plastového sáčku 

2. Vložte zamáčknutím silikonové těsnění do drážky, která je kolem okrajů předního panelu. 

3. Začněte od levého dolního rohu a postupně vložte do celé drážky.  

4. Odstraňte přebytečný kousek těsnění 

 

INSTALUJTE BATERIE 4 x AA 

 

1. Nainstalujte baterie do držáku baterií. 

2. Připojte konektor baterie k držáku baterie. 

 

PŘIPOJTE PŘEDNÍ PANEL 

 

1. Připojte červený / černý vodič v ovládacím panelu k hrotu na vnitřní straně předního panelu (s 
černým drátem nahoře). (Někdy je z výroby již připojeno) 

Poznámka: Pokud je červený / černý vodič připojen opačně tlačítka UP a DOWN budou následně 
pracovat v opačném směru. 

2. Vložte držák baterie do ovládací skříňky. 



3. Přišroubujte čelní panel k ovládací skříni / NEPOUŽÍVEJTE AKU šroubovák). 

 

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ 

 

1. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU pro zapnutí (pouze jednou, pokud již je zapnuté) - zobrazí se 
obrazovka CHICKENGUARD.COM a čas. 

2. Opětovným stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu – na obrazovce se zobrazí 
SETUP WIZARD. WIZARD = průvodce 

3. Opětovným stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nastavování SETUP WIZARD. 

 

Průvodce nastavením 

SELECT LANGUAGE/ ZVOLTE JAZYK 

1. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro výběr jazyka. 

2. Stisknutím tlačítka MENU uložte. 

 

SELECT TIME FORMAT/ VÝBĚR FORMÁTU ČASU 

Stiskněte tlačítko UP pro 12hodinové hodiny nebo DOWN pro 24hodinové hodiny 

SET THE TIME/ NASTAVTE ČAS 

1. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte hodinu. 

2. Stisknutím tlačítka MENU uložte. 

3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty. 

4. Stisknutím tlačítka MENU uložte. 

 

CONTINUE/ POKRAČOVAT 

Zvolte ANO pomocí tlačítka UP a pokračujte. 

 

DOOR CALIBRATION/ NASTAVENÍ DVEŘÍ 

1. Stiskněte a podržte tlačítko UP, dokud nejsou dveře zcela otevřené v pozici, kterou požadujete 

2. Když jsou dveře zcela otevřené, pusťte tlačítko UP. 

3. Stiskněte tlačítko MENU pro uložení (plně otevřená pozice). 



4. Stiskněte a podržte tlačítko DOWN, dokud se dvířka zcela nezavřou. 

5. Když jsou dveře zcela zavřené, pusťte tlačítko DOLŮ. 

6. Stiskněte tlačítko MENU pro uložení (dveře budou v té chvíli úplně zavřené.). 

Dveře se nyní plně automaticky otevírají 

7. Na displeji se zobrazí:  CALIBRATION COMPLETE/KALIBRACE DOKONČENA 

 

CONTINUE/ POKRAČOVAT 

Zvolte ANO pomocí stisku tlačítka UP. 

 

NASTAVENÍ OTEVÍRÁNÍ & ZAVÍIRÁNÍ DVEŘÍ 

Každou z možností můžete mít nastaveny nezávisle. Například můžete 

mít ráno otvírání v určitém čase a večer použít snímač světla. 

 

Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN vyberte požadovanou možnost: 

● MANUÁL  ● SENZOR 

● ČASOVAČ  ● LUX + 

Podrobné informace naleznete v popisu níže: 

 

MANUÁL/RUČNÍ 

Tato možnost je neumožní automatického otevírání nebo zavírání 

dveří. Budete muset ručně otevřít nebo zavřít dveře stisknutím 

buď tlačítka UP nebo DOWN. Je to užitečné funkce, pokud chováte kachny. Ty  

se často zapomínají večer venku i po setmění. Můžete tedy nastavit automatické 

otvírání na čas ráno a ruční MANUAL pro večer, kdy se nejdříve ujistíte, že jsou  

všechny kachny doma. 

SENZOR 

Tato volba je určena k automatickému otevření dvířek za úsvitu, nebo 

automatické zavírání večer při soumraku pomocí světelného senzoru. 

Poznámka: Snímač světla je k dispozici pouze u modelů Premium a Extreme. 

 

TIMER/ČASOVAČ 

Tato možnost je určena pro automatické otevírání dvířka kurníku ráno, 



nebo automatické zavírání ve večerních hodinách ve stanoveném čase. 

1. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte hodinu otevření / zavření. 

2. Stisknutím tlačítka MENU uložte. 

3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovaný čas otevření / zavření. 

4. Stisknutím tlačítka MENU uložte. 

 

LUX + 

Toto nastavení používá kombinaci snímače světla a časovače. Při výběru této možnosti budete 
požádáni o nastavení výchozího času. Když je toto nastavení nastaveno, ChickenGuard použije jako 
primární metodu svůj senzor světla k uzavření, ale pokud není dostatečná tma, aby se dveře zavřely 
pomocí světelného senzoru, dveře se zavřou po dosažení času, který jste nastavili. 

 

Váš CHICKENGUARD je nyní připraven k použití 

 

Změny a doplňková nastavení 

MULTI-TIMER 

Tato funkce umožňuje různé časované cykly OPEN / CLOSE pro každý den/týden. Chcete-li povolit 
tuto funkci, vyberte ji a poté pomocí tlačítka UP / DOWN vyberte správný den, tj. Pokud je dnes v 
pondělí, vyberte MON a pak stiskněte tlačítko MENU pro potvrzení. Nyní, když vstoupíte do nastavení 
OTEVŘÍT / ZAVŘÍT a zvolíte TIMER, bude třeba nastavit den a čas cyklu. Pokud chcete například na 
sobotu jiný čas, přejděte na ≥≥  ≤≤ symboly na den, stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek 
NAHORU / DOLŮ změňte den na SAT a pak stiskněte tlačítko MENU. Nyní hodina začne blikat. 
Upravte na požadovaný čas a stiskněte tlačítko MENU. Taktéž postupujte s minutami. V případě 
požadavku na nastavení dalších dnů, prostě opakujte postup. Po dokončení přejděte na EXIT a 
stisknutím tlačítka MENU uložte vše. Chcete-li tuto funkci zrušit, jednoduše přejděte do nabídky 
MULTI-TIMER a zvolte NO (NE). 

 

HODINY 12 / 24HR 

Formát času zde můžete změnit jednoduchým výběrem pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. 

 

SENSOR DELAY/ ZPOŽDĚNÍ SNÍMAČE 

Tato funkce umožňuje nastavit zpoždění při použití světelného senzoru. Například, když se dvířka 
během používání zavírají příliš brzy, při použití světelného senzoru, můžete tuto funkci aktivovat a 
poté vybrat SENSOR v nastavení CLOSE SETTINGS, máte nyní možnost zpozdit zavření  od 0 do 60 
minut. Jednoduše stiskněte tlačítko NAHORU / DOLŮ pro zvýšení nebo snížení zpoždění v 
pětiminutových intervalech. Jde to řešit ale i změnou nastavení citlivosti světelného senzoru v 
nastavení LUX v menu přístoje. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, jednoduše zvolte NO v SENSOR 
DELAY MENU. 

 



EXTERNÍ POWER/Externí napájení 

Při použití externího zdroje napájení zvolte tuto možnost pro vypnutí kontroly baterie, jinak při 
použití napájecích zdrojů 5 V bude indikátor baterie svítit. 

 

 

Odemknout snímač 

Funkce je potřebná pouze v případě, že chcete aktualizovat standardní model, abyste mohli povolit 

použití senzoru světla.  K tomu potřebujete PIN pro odemknutí, který vám sdělíme na vyžádání. 

 

FIRMWARE AND BATTERY CHECK/VERZE A STAV BATERIE 

Zobrazuje verzi příroje a stav baterie. 

 

O BATERIÍCH 

1. Nepoužívejte 9 V baterie – přístroj zničí. 

2. Vždy používejte 4 x baterie AA (pouze alkalické). 

3. Nepoužívejte lithiové baterie. 

4. Nepoužívejte dobíjecí baterie (jejich napětí může rychle klesnout při nepříznivých klimatických 
podmínkách). 

5. Při slabých bateriích červená LED na předním panelu 

bude svítit trvale (červená LED na předním panelu vždy 

bliká každých 30 sekund při zavřených dveřích – to je v pořádku). 

6. Při výměně baterií zůstanou všechna nastavení uložena 

v paměťi, bude třeba aktualizovat pouze čas. 

 

CHECKING THE BATTERY LEVEL/ KONTROLA ÚROVNĚ BATERIÍ 

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu. 

2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: MISC SETTINGS/NASTAVENÍ ZMĚNA 

3. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do Miscellaneus Mode. 

4. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: STANDARD, PREMIUM nebo 

EXTREME 

5. Stav baterie by měl přečíst OK a říct napětí. 

6. Pokud je napětí nižší než 5,1, negativně to ovlivňuje výkon přístroje. Baterie se musí co nejrychleji 
vyměnit. 

ADJUSTING THE LIGHT SENSOR/ NASTAVENÍ SNÍMAČE SVĚTLA 



1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu. 

2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: LUX ADJUSTMENT. 

3. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do režimu nastavení LUX  

4. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN a přejděte na ≥≥  symbol READ/ČÍST 

5. Stiskněte tlačítko MENU. 

6. Tím se změří aktuální úrovně osvětlení. 

 

ADJUSTING LIGHT SENSOR/SNÍMAČ SVĚTLA: NASTAVENÍ HODNOT SENZORU OTEVŘENO / ZAVŘENO 

Chcete-li nastavit spouštěcí hodnoty OPEN nebo CLOSE, přejděte na ≥≥   symbol pro 

buď OPEN nebo CLOSE. Stiskněte jednou tlačítko MENU a pomocí tlačítek UP nebo 

DOWN, změňte příslušnou hodnotu. Po dokončení stiskněte tlačítko 

MENU pro uložení této hodnoty. 

Otevřeno: Min = 200    Max = 253       Výrobní nastavení = 210 

Zavřít:        Min = 0         Max = 199       Výrobní nastavení = 80 

Pozn.: Tmavší je nižší číslo – Jasnější je vyšší číslo 

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u modelů Premium a Extreme 

 

CHANGING THE TIME/ ZMĚNA ČASU 

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu. 

2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: SET TIME. 

3. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do režimu SET TIME. 

4. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte hodinu. 

5. Stisknutím tlačítka MENU uložte. 

6. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty. 

7. Stisknutím tlačítka MENU uložte. 

 

CHANGING THE LANGUAGE/ ZMĚNA JAZYKA 

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu. 

2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: LANGUAGE. 

3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN najděte požadovaný jazyk. 

4. Stisknutím tlačítka MENU uložte. 

 

 



 

 

CHANGING THE DOOR CALIBRATION/ ZMĚNA NASTAVENÍ DVEŘÍ 

1. Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky programu. 

2. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, dokud nenajdete: CALIBRATE DOOR. 

3. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do režimu kalibrace dveří. 

4. Stiskněte a podržte tlačítko UP, dokud nejsou dveře zcela otevřené. 

5. Stiskněte a podržte tlačítko DOWN, dokud se dvířka zcela nezavřou. 

6. Uvolněte tlačítko a dveře se automaticky otevřou. 

7. Na displeji se nyní objeví:  CALIBRATION COMPLETE/KALIBRACE KOMPLETNÍ. 

Poznámka: Chcete-li dále upravovat otevřenou a zavřenou polohu, můžete to opakovat 

tolikrát, kolikrát chcete. 

 

DŮLEŽITÉ 

Pokud se při stisknutí tlačítka nahoru nebo dolů nepohybují dvířka, zkontrolujte, zda je vodič motoru 
správně připojen. 

Pokud se dvířka pohybují opačným směrem, přepněte orientace motorového vedení. 

 

 

USING ELECTRIC MAINS POWER/POUŽITÍ EXTERNÍHO  NAPÁJENÍ 

Pokud chcete používat elektrické napájení, nikoli baterie 

postupujte podle těchto pokynů. 

Poznámka: Potřebujete kabel USB - USB  a USB nabíječku (nejsou součástí dodávky). 

 

 

1. Demontujte čelní panel. 

2. Odpojte konektor baterie od držáku baterie. 



3. Připojte konektor baterie k přednímu panelu, viz fotografie: 

 

4. Znovu připevněte přední panel. 

5. Na přístroji je port USB 

na spodní straně ovládací skříňky. 

Jednoduše zapojte USB konektor do přístroje. 

5. Chcete-li zakázat kontrolu baterie, 

přejděte do MISC SETIINGS 

menu a procházejte, dokud neuvidíte 

EXTERNAL POWER. Zvolte ANO 

a stiskněte tlačítko MENU. Nyní se na obrazovce hlavního menu zobrazí malé 

blikající X v pravém dolním rohu znamenající, že externí 

zdroj napájení byl připojen. 

 

www.chickenguard.com 

Další informace nebo pomoc při nastavení ChickenGuard naleznete na našich stránkách 

webové stránky pro SETUP videa nebo nejčastější dotazy v našem HELP CENTRU.  

 

  


