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* of bedienen met uw (mobiele) telefoon

Extra handzender(s) zijn te bestellen.

(zie: www.hekopener.nl: BMH set)

De Hekopenerspecialist
Postbus 402

1180 AK Amstelveen
The Netherlands

T: +31-20 489 9459
TD: +31-646 075 244
E: info@hekopener.nl 
W: www.hekopener.nl



De automatische sluitingstijd, indien ingesteld, bedraagt 30 seconden ( zie blz. 15)







NAAR BINNEN/NAAR BUITEN DRAAIEND

A. Openen naar binnen  
Op deze tekening naar beneden

B. Openen naar buiten
Op deze tekening naar boven

A.  

B. 

(rode draad op – en zwarte draad op +)
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Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400

Superjack 8

MODEL 2
Naar binnen draaiend

Opening hoek A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)

90
8 5

>20

110
12 5

>20

Opening hoek A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)

90 8 10 48

110 12 10 48

Naar buiten draaiend



Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400

Superjack 9

Zonder electronisch slot (naar binnen draaiend)

binnen

Met electronisch slot 

slot

binnen



Handleiding voor de installatie van de vleugelhekopener, type 400

Superjack 10

Zonder electrisch slot (naarbuiten draaiend)

binnen

Met electrisch slot 

slot

binnen



Naar trafo (12VAC)
Naar back up batterij ( 12VDC)

Dip schakelaars 

A
ar

de

Fotocel
Zender

Fotocel
Ontvanger

Twee vleugel opening met deze drukknop
Een vleugel opening met deze drukknop

Naar externe LED display
Naar externe schakelaar enkele opening

Naar externe schakelaar dubbele opening
Aarde

Antenne

Fotocel:
indien geen fotocellen worden aangesloten dit jumpertje over
de 2 pinnen schuiven. Indien wel fotocellen worden
aangesloten dit jumpertje over 1 pin schuiven (zie foto)



van 220V- 12 V en wordt dan met blauwe draad met steker op de printplaat

De 220/230 V bedrading aanbrengen in de
rechter 2 openingen van het witte kroonsteentje

hek onjuist bedienen- zie onderstaande volgorde:

1. 

Mocht de LED daarna nog knipperen dan is de programmering mislukt;  check nogmaals



AFSTANDSBEDIENING

Programmeren van de afstandsbediening:

A. Afstandsbediening voor beide vleugels tegelijk: 

B. Afstandsbediening voor een vleugel (voetgangersfunctie)

N.B.   Er kunnen maximaal 8 afstandsbedieningen geprogrammeerd worden.
Mocht u meer afstandsbedieningen willen gebruiken, schaf dan het sleutelloos bedienings- 
systeem aan, u werkt dan met cijfercode en/of magneetkaarten en/of de handzenders. 
Of schaf het SuperJack telefoonsysteem aan, u bedient uw hek met uw (mobiele) telefoon- kost 
geen telefoonklikken.
Bediening

Bij opening van het hek

Bij sluiten van het hek

Druk op de A knop op de afstandsbediening, LED zal 3 x knipperen 

Druk gedurende 2 seconden op de RF1 knop op de printplaat (led gaat uit) 

1.  Druk gedurende 2 seconden op de ‘RF2’ knop op de printplaat

voor naar

Superjack  13
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slo
w down

“slow down” snelheid
medium 
snelheid

 lage 
snelheid



30 seconden
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