HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN DE JMD DEURAUTOMAAT 2004/2009
Om te kiezen hoe u de deur wilt gebruiken zit er aan de zijkant van de deurautomaat
een keuzeschakelaar. Deze kan in drie gewenste standen worden gezet.
ǀ (auto) in deze stand staat de automaat op automatisch nu is de deur te gebruiken
met de bedieningsopties.
0 (off) in deze stand staan de bedieningsopties uitgeschakeld en is de deur alleen met
de hand te openen.
ǁ (open) in deze stand blijft de deur open staan, ideaal bij verhuizingen.
Problemen oplossen
Als een deur na verloop van tijd niet helemaal meer sluit, dan is het belangrijk om te
kijken of deur nergens is gaan klemmen door vocht of door warmte kan dit soms
gebeuren. Ook kan het voorkomen dat rubbers dubbel zijn gaan zitten en de sluiting
bemoeilijken. Los dit eerst op.
Het resetten van de deurautomaat
Als de deur niet normaal lijkt te functioneren kunt u de deurautomaat een reset laten
uitvoeren. Voordat u dit doet moet u er voor zorgen dat er niets in de weg staat
rondom de deur waardoor de deurautomaat verstoord kan worden of worden
geblokkeerd.
Dit kunt u doen door de stekker uit het stopcontact te halen, 3 seconden te wachten en
daarna de stekker weer in het stopcontact te steken. Als u de deur op stand “ǀ” zet en
vervolgens de deur bediend door middel van een bedieningsoptie dan moet de deur
weer automatisch open gaan. Dit zal de eerste keer zeer langzaam gaan. Dit is altijd
het geval als de deurautomaat spanningloos is geweest. Na deze cyclus behoort de
deurautomaat weer naar behoren te werken. Als dit niet het geval is kunt u het beste
een monteur raadplegen.
Een deur waar een deurautomaat op zit mag nooit worden geblokkeerd als deze
niet op stand “0” staat.
Als er een reden is om de deur te blokkeren dan dient de deurautomaat op stand “0” te
zetten of u trekt de stekker uit het stopcontact en wacht tot de deur gesloten is. Nu
kunt u de deur met de hand openen en hem eventueel blokkeren.
In geval van storing
Neem eerst contact op met de beheerder die, indien nodig, contact zal opnemen met
JMD Nederland. Tel. 0413-476700

