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Automatické otevírání a
zavírání kurníku s

časovačem a senzorem

 OBSAH DODÁVKY - BALENÍ:
4 baterie,  6 šroubků, montážní deska, návod k obsluze
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Jak nastavit otvírač dveří
(a) Přidání baterií
(b) Otvírač dveří
(c) Otvírač dveří čtyři možnosti
(d) Požadovaná instalace
(e) Jak nastavit senzor pro světlem řízené možnosti
(f)  Jak připojit ke dveřím
(g) Jak znovu zavěsit otvírač dveří

(1) SET : Ovládání hlavního tlačítka, umožňuje změnu mezi možnostmi nastavení.
(2) Enter :  Umožňuje nastavit levou a pravou část hodin při nastavování otvírače
(3) + : Umožňuje změnit možnosti nebo prodloužit čas při nastavování.
(4) - : Umožňuje změnit možnosti nebo zkrátit čas při nastavování.

Důležité poznámky

Název a funkce ovládacích tlačítek

OBSAH

Zajistěte, aby světelný senzor 15-30 minut registroval změnu ze světla na
tmu. Nesnažte se pouze senzor na okamžik zakrývat při testování!
Umístění prstu na senzor nebo jeho zakrytí NEPOUŽÍVEJTE, pokud to
neuděláte po dobu 15-30 minut po sobě.

1. TLAČÍTKO NÁZEV A FUNKCE PROVOZU



Name & Function of Operation Buttons

How To Setup The Door Opener

(a) Adding Batteries

(b) Fitting Door Opener

(c) Door Opener four Options

(d) Setup Option You Require

(e) How To Adjust Sensor For Light Controlled Options

(f) How To Attach To Door

(g) How to Re-string the Door Opener

Important Notes
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1. NAME & FUNCTION OF OPERATION BUTTON

(1) SET : Is the Master Control Button Allowing you to change between Options

(2) Enter :  Enables you to shift left and right when setting the Door Opener

(3) + : Enables you to change options or increase time when setting up.

(4) - : Enables you to change options or decrease time when setting up.
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Please ensure you allow the light sensor 15-30 minutes to register a 
change from light to dark. Placing your finger over the sensor or 
covering it will NOT work unless you do this for 15-30 minutes.
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KROK 2:
Umístěte dveřní otvírač na desku a
potom zatlačte otvírač dveří nahoru.

KROK 1:
Pomocí dodaných 4 šroubů
našroubujte       upevňovací
desku k vašemu kurníku do
vhodného  místa.  Vemte  v
úvahu prostor pro zvednutí
dvířek,  případnou  instalací
kladek a pod.

2. JAK NASTAVIT OTEVŘENÍ DVEŘÍ
(a) Vložení baterií
Vyjměte dvířka baterie a přidejte baterie, jak je uvedeno níže, a zavřete
dvířka baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií, může dojít k poškození
přístroje.

(b) Montáž dveří baterií

KROK 3:
Když je otvírač dveří posunut nahoru,
Pomocí dvou dodaných šroubů přišroubujte
dveřní otvírač dveří k upevňovací desce ve
spodní části.

(c) Otvírač dveří má čtyři možnosti:
01  –  Otevřít na světlo – Zavřít na čas
02  –  Otevřít na čas – Zavřít na světlo
03  –  Otevřít na čas – Zavřít na čas
04  –  Otevřít na světlo – Zavřít na světlo

SPOMA
Textové pole
BATERIEBATERIE1,5VVELIKOST  AA DOPORUČUJEME VARTA
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(d) Nastavte požadovanou možnost
Stiskněte  a  podržte SET  po  dobu 3  sekund  a 04  bude  stisknuto +  nebo -  pro
volbu, kterou volbu budete potřebovat od 01 do 04, jak budete procházet možnostmi,
kdy se   po   výběru   možnosti   zobrazí   změna   obrazovky   pro   každou   možnost
volby. stiskněte SET a poté postupujte podle následujících 4 možností:

Pokud  nastavíte  hodnotu 01  -  musíte  nastavit  čas,  kdy  chcete,  aby  se  dveře  zavřely,
zatímco doba  hodin  je  nastavena  pomocí  tlačítek +  nebo -  pro  volbu  hodiny,  kterou
chcete  zavřít,  a poté stiskněte tlačítko Enter pro přesunutí. a nastavte minuty, po kterých chcete
dveře zavřít, opět stisknutím tlačítka + nebo -. Jakmile je doba zavření správná, stiskněte SET a
nyní musíte zadat  aktuální  čas.  Pomocí  tlačítek +  nebo -  zadejte  aktuální  hodinu,  poté
stiskněte  tlačítko Enter  a  dokončete  zadání  minut,  opět  pomocí  tlačítek +  nebo -.  Jakmile
je  toto  provedeno, stiskněte a přidržte SET na 3 sekundy a přístroj je nyní nastaven na otevřené
a načasované.

Pokud  nastavíte  hodnotu 02  -  musíte  nastavit  dobu,  po  kterou  mají  být  dveře  otevřeny,
zatímco doba hodin je nastavena pomocí tlačítek + nebo - a vyberte hodinu, po které chcete
dveře otevřít. napříč k minutám a nastavte minutu, kterou chcete, aby se dveře otevřely, opět
stisknutím tlačítka + nebo -. Jakmile je čas otevření správný, stiskněte SET a nyní musíte zadat
aktuální čas. Pomocí tlačítek + nebo - zadejte aktuální hodinu, poté stiskněte tlačítko Enter a
dokončete zadání minut, opět pomocí tlačítek + nebo -. Jakmile je toto provedeno, stiskněte a
držte SET po dobu 3 sekund a přístroj je nyní nastaven tak, aby se otevřel včas a rozsvítil se.

Pokud  nastavíte  hodnotu 03  -  musíte  nastavit  dobu,  po  kterou  mají  být  dveře  otevřeny,
zatímco  hodinová  doba  je  nastavena  pomocí  tlačítek +  nebo -  a  vyberte  hodinu,  po  které
chcete  dveře  otevřít,  a  pak  stiskněte  tlačítko  Enter.  napříč  k  minutám  a  nastavte  minutu,
kterou chcete, aby se dveře otevřely, opět stisknutím tlačítka + nebo -. Jakmile je čas otevření
správný,  stiskněte SET  a  nyní  musíte  zadat  dobu  zavírání.  Tlačítky +  nebo -  vstupte  do
závěrečné  hodiny,  poté  stiskněte  tlačítko Enter  a  dokončete  zadávání  minut  času
ukončení, opět  pomocí  tlačítek +  nebo -.  Jakmile  jsou  doba  otevření  a  doba  zavření
správné,  stiskněte SET  a  nyní  musíte  zadat  aktuální  čas.  Pomocí  tlačítek +  nebo -  zadejte
aktuální  hodinu,  poté stiskněte  tlačítko Enter  a  dokončete  zadání  minut,  opět  pomocí
tlačítek +  nebo -.  Jakmile  je toto  provedeno,  stiskněte  a  držte SET  po  dobu  3  sekund  a
přístroj  je  nyní  nastaven  tak,  aby byl otevřen včas a včas.

Pokud  nastavíte 04  -  zvolíte  otevřeno  na  světlo  a  zavřete  na  světlo,  ale  přesto
potřebujete nastavit  aktuální  čas  tak,  aby  hodinový  čas  používal  tlačítka +  nebo -  pro
výběr  aktuální hodiny, pak stiskněte tlačítko Enter pro pohyb po a nastavte aktuální minutu, opět
stisknutím tlačítka + nebo -. Jakmile je toto provedeno, stiskněte a držte SET po dobu 3 sekund a
přístroj je nyní nastaven tak, aby se rozsvítil a rozsvítil se.



If you set 01 – you need to set the time you wish the door to close, whilst the hour time is flash-

ing use the + or - buttons to choose the hour you would like the door to close, then press Enter 

button to move across and set the minutes you wish the door to close, again by pressing + or 

-. Once the closing time is correct press SET and now you must enter the current time. Using 

the + or - buttons enter the current hour, then press Enter button and finish entering the 

minutes currently, again using + or - buttons. Once this is done press and hold SET for 3 second 

and your unit is now set to open on light and close on time.

If you set 02 – you need to set the time you wish the door to open, whilst the hour time is flash-

ing use the + or - buttons to choose the hour you would like the door to open, then press Enter 

button to move across to the minutes and set the minute you would like the door to open, 

again by pressing + or -. Once the opening time is correct press SET and now you must enter 

the current time. Using the + or - buttons enter the current hour, then press Enter button and 

finish entering the minutes currently, again using + or - buttons. Once this is done press and 

hold SET for 3 second and your unit is now set to open on time and close on light.

If you set 03 – you need to set the time you wish the door to open, whilst the hour time is flash-

ing use the + or - buttons to choose the hour you would like the door to open, then press Enter 

button to move across to the minutes and set the minute you would like the door to open, 

again by pressing + or -. Once the opening time is correct press SET and now you must enter 

the closing time. Using the + or - buttons enter the closing hour, then press Enter button and 

finish entering the minutes of the closing time, again using + or - buttons. Once the opening 

time and closing time are correct press SET and now you must enter the current time. Using 

the + or - buttons enter the current hour, then press Enter button and finish entering the 

minutes currently, again using + or - buttons. Once this is done press and hold SET for 3 

second and your unit is now set to open on time and close on time.

If you set 04 – you have chosen open on light and close on light but you still need to set the 

current time so whilst the hour time is flashing use the + or - buttons to choose the current 

hour, then press Enter button to move across to the minutes and set the current minute, 

again by pressing + or -. Once this is done press and hold SET for 3 second and your unit is now 

set to open on light and close on light.

(d) Set Option You Require
Press and hold SET for 3 seconds and 04 will flash you can press + or - to chose which

option you require from 01 to 04, as you go through the options you will see the screen

change for each option choice once you have chosen your option press SET then follow

the 4 options below:

06:30OPEN

CLOSE

- - 03
19:30

- - 02

06:30OPEN

CLOSE

- - 0 1
19:30

- - 04

R20
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(e) Jak nastavit senzor světla?
Použijte   malý   šroubovák   křížový   pro
nastavení    R20    (modrý    rámeček    s
křížkem    v    horní    části    obrazovky),
otočením    doleva    zvýší    citlivost    na
světlo,   což   znamená,   že   se   v   noci
rychleji zavře a otáčí se doprava, aby se
ve      tmě      uzavřela      pomaleji,      ale
neotáčejte   to   příliš   daleko   doprava,
protože  se  nemusí  zavřít  v  noci,  kde  se
nedostaví  příliš  tma,  doporučujeme  ne
více než na polovinu doprava.

(f) Jak se připojit ke dveřím?
Při  připevnění  na  dřevěné  dveře  umístěte  šroub  do  horní  části  dvířek  přímo  pod
dveřním  otvíračem,  poté  umístěte  smyčku  do  šňůry  přes  šroub  a  dvířka  jsou  nyní
připevněna  k  dveřnímu  otvoru.  Pokud  připevníte  k  kovovým  dvířkům,  umístěte
smyčku otvorem v horní části dvířek a zavřete ji tak, aby byly dveře nyní připojeny k
dveřnímu otvírači.
(g) Jak znovu zavěsit otvírač dveří
Schéma, jak znovu nastavit vedení jednotky, pokud vaše vedení mělo  defekt,
došlo k přetržení šňůrky apod.:



Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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KROK 5:  Po opětovném navinutí připojte konektor napájení k LCD. Zavěste dvířka o
hmotnosti 300-700g  a stiskněte tlačítko pro navíjení šňůrky nahoru.

Figure 1 - Vezměte jeden konec šňůry a připevněte k držáku šroubu na ramenu motoru.
Figure 2 - Zajistěte, aby šňůra směřovala k levé straně okolo bílého plastového vedení.
Figure 3 - Přes otvor / smyčku stříbrné jehly spínače.
Figure 4 - Přes dvě stříbrné obruče CP8 a CP9
Figure 5 - Protáhněte pružinou u spodního koncového spínače a vyvrtaným otvorem.

Figure 6 - Navlékněte korálek, pak udělejte míže uzel v místě červeně označeného místa na
šňůrce a udělejte smyčku pro zavěšení dvířek. Dbejte na to, že korálek musí zajistit sepnutí
koncového spínače!

KROK 3:  Odstraňte přetrženou šňůrku.  KROK 4: Instalujte novou/poškozenou
šňůrku stejných parametrů a změňte
vše podle následujících pokynů.

KROK 1:   Odšroubujte 4 šrouby ze
zadní strany dveřního zámku.

KROK 2:  Vyjměte opatrně zadní desku
plošných spojů.



STEP 3:  Remove broken string STEP 4:  Get a new string and change it 

according to following installation instruc-

tions.

STEP 5:  After re-stringing the unit reconnect the connector from powerboard to LCD 

   screen board and replace the four screws. Add 300-700g Weight to String then press + 
button to wind the string up.

Figure 1 - Take one end of the string and tie to the grub screw holder on motor arm.

Figure 2 - Ensure the string goes to the left side of the white arm.

Figure 3 - Through the hole/loop of the silver needle.

Figure 4 - Through the two silver hoops CP8 & CP9

Figure 5 - Through the spring and lower limit switch drilled hole.

Figure 6 - Through the bead then take a further 4-6" more spare string down and tie a 

      knot 4-6" above the end of the string but below the bead and mark it red. The 

      string then below this can be tied off to the door ensuring the red knot is  

      always free to enter the door opener to hit the limit switch.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

STEP 1:   Remove the 4 screws from
the back of the door opener 

STEP 2:  Remove the rear PCB
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Zásah do elektroniky přístroje a neodborná montáž je důvodem pro ztrátu záruky!

Při vkládání baterií do přístroje dbejte na to, aby byly dodrženy pokyny pro baterie.

Maximální vzdálenost od jednotky k dvířkům v zavřené poloze nesmí překročit 75 cm, protože
to vybočí z možností koncového spínače a způsobí, že jednotka spustí dvířka, ale limit
překročí maximum, šňůrka může dokonce prasknout. Pokud chcete překročit 75 cm, musíte
přidat šňůrku (navázat) ze spodní smyčky (dodané šňůrky) ke svým dveřím, abyste zajistili
původní funkce.

Zajistěte, aby se dveře volně pohybovaly a aby nedošlo k jejich zablokování a omezování
otvírání a zavírání.

Zajistěte, aby šňůra byla rovně dolů od jednotky, aby bylo zajištěno hladké používání nebo
aby bylo vytvořeno správné napětí vahou dvířek, které vytvoří rovnou šňůrku vycházející ze
základny dveřního otvírače, aby se zajistilo, že koncové spínače nebudou zaseknuty.

Neodstraňujte nikdy spodní uzel smyčku šňůrky a nebo korálek od šňůrky, protože selže
dolní koncový spínač a poškodí jednotku.

Nedovolte, aby dveře překročily 750g a nainstalujte stříšku nad zařízení, zamezíte tvorbě
námrazi na šňůře v zimním období!

Právo změny bez předchozího upozornění 
vyhrazeno. Všechny práva vyhrazeny pro 

prodejce na:
www.kinplast.cz     kontakt: info@kinplast.com

3. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:
Zajistěte, aby dvířka, která máte k dispozici, byla větší než 300g a méně než 700g, aby bylo
zajištěno, že jednotka funguje správně.

SPOMA
Textové pole
Ujistěte se, že testujete-li daleko od dveří, že na provázek stále připevňujete váhu 300 + g, nebo můžete přístroj poškodit. Nenechávejte řetězec překročit 75 cm z jednotky, nebo to půjde kolem senzorů, nezdaří a budete muset znovu řetězec jednotky.

SPOMA
Textové pole
Ujistěte se, že na provázek je stále připevněna zátěž dvířek (min 300g a max 700g), nebo můžete přístroj poškodit. Nenechávejte, neodmotávejte šňůrku více než 75 cm z jednotky, nebo pokud půjde přímo kolem senzorů, nezdaří a nezdaří se navíjení a budete muset znovu šňůrku instalovat do jednotky.

SPOMA
Textové pole
Návod na instalaci

SPOMA
Textové pole
Zařízení funguje i na principu snímání hladiny osvětlení, mějte na paměti, že se čas zavření a otevření během roku mění.

SPOMA
Textové pole
Zajistěte řídicí jednotku proti vniknutí vody a možnému stečení vody ponapájecím káblíku

SPOMA
Textové pole
Zajistěte řídicí jednotku proti vniknutí vody a možnému stečení vody po okolní konstrukci.

SPOMA
Textové pole
Při montáži zařízení do venkovního prostoru doporučujeme nainstalovat stříšku k ochraně řídicí jednotky před vniknutím vody.

SPOMA
Textové pole
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud máte sebemenší pochybnosti o správnosti a postupu instalace ihned nás kontaktujte, zašlete několik fotografií místa instalace!
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NEODSTRAŇUJTE ČERVENÝ KNOT, JAK POTŘEBUJE 
TĚCHTO ZASTAVENÍ, K ZASTAVENÍ RYCHLOSTI DVEŘÍ A 
MŮŽE VYSVĚTLIT V PŘÍPADĚ ODSTRANĚNÍ MOTORU.

139/5000
ČERVENÝ UZEL MUSÍ VYPNOUT DO OTEVŘENÍ DVEŘÍ PRO 

VYPNUTÍ MOTORU. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI
K OTEVŘENÍ DVEŘÍ JE 75CM.

Pokud chcete dveře kdykoli otevřít, stiskněte a podržte tlačítko +.

Pokud chcete dveře zavřít, stiskněte a podržte tlačítko -.
(toto bude pouze na 1 minutu, pak se vrátí do normálního nastavení)

Jednotka musí být opatřena dveřmi námi dodávané, které jsou připojeny k dodávce,
Bez minimální hmotnosti dveří 300g, systém nefunguje.

Ujistěte se, že dveře, které máte jsou nad 300g, zajišťují, že otvírač dveří funguje správně,
pokud nejsou dostatečně těžké, senzor neuvolní ani nezvedne dvířka, protože to nebude mít

smysl, bude v režimu zavřeno.

SPOMA
Textové pole
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: vždy zajistěte, aby nedošlo kontaktu zařízení s vodou/deštěm
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