
 

 

  

Sleutelloos bedieningssysteem (bedraad) incl. magneetkaart  

 

 

Dit systeem past u toe, als U uw hek/garagedeur wilt bedienen zonder een handzender of 

schakelaar o.i.d. 

  

Met een eigen persoonlijke kode kunt u alles bedienen. 

  

Tevens wordt er een magneetkaart ( meerdere zijn mogelijk) meegeleverd, zodat u of met een 

magneetkaart of alleen met uw persoonlijke kode uw hek kunt bedienen. 

  

Erg handig als u een bedrijfstoegangspoort heeft en u wilt uw kode geheim houden. U geeft dan aan 

uw personeel alleen de magneetkaart. Bij verlies van de kaart kunt u alleen deze kaart deactiveren. 

Installatievoorschift  

voor type EasyJack/SuperJack : ( beige printplaat)  

rode draad op de  +12V aansluiting 

zwarte draad op de – (min)  = Com (GND) aansluiting 

blauwe draad op de OC2 aansluiting 

witte draad op dw GND aansluting 

voor de SuperJack 400 II vleugelhek/garagedeur opener ( groene printplaat) 

rode draad op een 12 V aansluiting 

zwarte draad op een GND aansluiting 

blauwe draad op de  “pushbutton 2” aansluiting 

witte draad op de GND aansluiting 

voor  model 450 schuifhekopener 

rode draad op een 12 V aansluiting 

zwarte draad op de GND aansluiting 

blauwe draad op de pushbutton  aansluiting 

witte draad op de GND aansluiting 

voor  model ondergronds UG 4000 

rode draad op een 12 V aansluiting 

zwarte draad op de OV aansluiting 

blauwe draad op de “ Control SW- full open “aansluiting 

witte draad op de “com”aansluiting 

Indien u  (ergens) een bel heeft gemonteerd en die wilt u met dit systeem laten werken 

sluit dan de grijze en bruine draden hierop aan, als u dan op de belknop van het systeem drukt, 

gaat de bel. 

  

 

 

 



Start met  de bedrading aan te brengen. 

  

daarna: 

*op de achterzijde van het systeem zit een klein zwart dopje, wat over pin 1 en 2 heen geschoven 

zit  

*deze loshalen en op de pinnen 2 en 3 schuiven.  

*u hoort dan een piepgeluid.  

*nadat u het erover heen heeft geschoven en dus het piepgeluid hoort,  

*weer loshalen en terugplaatsen op de pinnen 1 en 2 

  

*dan de stroom eraf halen- piepgeluid houdt op en de stroom er weer op doen. 

  

Al deze handelingen langzaam uitvoeren, want het apparaat is ingesteld op 3 seconden wat inhoudt 

dat na iedere aktie 3 seconden gewacht moet worden voordat een nieuw commando gegeven mag 

worden en door het apparaat geaccepteerd wordt. 

  

 Als u het hek wilt bedienen met magneetkaart of  paswoord - toets dan: 

    

####12345 

dan een  4 indrukken 

dan een 6 

  

dan weer  

  

####12345 

dan een 7 

dan een 2 

dan een 6 

  

dan weer  

  

####12345 

dan een 2 

dan een 4 cijferige persoonlijke code 

dan de magneetkaart langs het apparaat schuiven 

dan een andere 4 cijferige persoonlijke code   ( dit is de code waarmee u het hek kunt bedienen.) 

dan een 6 

  

daarna is het apparaat klaar voor gebruik en kan het gebruikt worden met  de 

magneetkaart of het paswoord. 

  

Als u het hek wilt bedienen met alleen de magneetkaart(en) toetst u: 

   

####12345 

dan  een 4 indrukken 

dan een 6 

  

dan weer  

  

####12345 

dan een 7 

dan een 3 

dan een 6 

  

dan weer  

  

####12345 

dan een 9 

dan een 4 cijferige persoonlijke code 

daarna dezelfde 4 cijferige code  

dan de magneetkaart(en)  langs het apparaat schuiven 

na de laatste kaart een # 

dan een 6 

  

Bedienen: de magneetkaart langs het apparaat schuiven  

Indien e.e.a. niet naar behoren werkt, van voren af aan beginnen. 

 

 


