
                        ANTI FOX SECURITY voor wie geeft om de natuur! 
                        Rijmeterstraat 37    B-2580 Beerzel,     GSM  +32 473 24 13 44                    info@antifox.be,  www.antifox.be 

 

 

  
      Anti Fox Security 

            Nature meets technology 

 
                       

HANDLEIDING – aandachtig lezen 
         

 
Montage 

1. Pak het pakketje uit. 
2. Schuif de geleiders op het rolluik kastje. Let daarbij op dat de geleiders goed aansluiten 

tegen de kast. Je zal een duwtje moeten geven tegen een paar kunststof stukjes, zonder 
ze te beschadigen en de achterste flap van de rolluikkast iets achteruit trekken. 

3. Schroef het geheel vast tegen het kippenhok. De onderkant van het toestel moet op een 
stevige ondergrond rusten. (steen, of een houten lat, zodat het luikje steeds volledig kan 
sluiten). De geleiders moeten mooi evenwijdig staan, en niet getorst ten opzichte van 
mekaar. 

4. Sluit uw Anti Fox aan op het stroomnet. (220 V) 
5. Wanneer je het toestel hebt gemonteerd, open dan het grijze doosje links boven op het 

toestel. Laat het dan manueel een paar keer sluiten en openen door zelf eens op de knop 
van het klokje de duwen. Trek met de hand ondertussen de eerste maal het luikje mee 
dicht. Zo ben je er snel bij, moest er iets niet goed werken, bijvoorbeeld ten gevolge van 
het transport. Als het luikje niet naar beneden gaat, en je hoort toch de motor draaien, 
STOP DIRECT DE MOTOR DOOR OP DE MIDDENSTE KNOP TE DUWEN en trek het rolluik naar 
beneden met de hand tot het deblokkeert. Zit het (muur)vast, open de rolluikkast, kijk 
waar het blokkeert en deblokkeer het. Je zal nadien geen problemen meer hebben. 

6. Lees de bijgeleverde handleiding voor de timer. Het klokje zelf zit al in het grijze bakje 
bovenop je Anti Fox. 

7. Open het grijze bakje op het rolluik en stel de timer in. 
8. Voor het openingsuur: kies het programma “cosmic”. Dan varieert het sluitingsuur en 

schuift het mee volgens de seizoenen. Je kan het alsnog vervroegen of verlaten.  
9. Voor het sluitingsuur: kies het programma “cosmic”. Dan varieert het sluitingsuur en 

schuift het mee volgens de seizoenen. Je kan het alsnog vervroegen of verlaten.  
10. Als er een stroompanne zou zijn, dan behoudt het systeem gedurende ongeveer 2 uren 

zijn instellingen, zelfs het uur. 
11. Tip: zorg er altijd voor dat het laddertje dat vele kippenhokken siert niet in de weg staat 

om het luikje volledig te laten zakken tot gelijk met de onderkant van de geleiders.  
12. Als het instellen echt niet lukt, (na het lezen van de handleiding) bel ons op het nummer 

0473 24 13 44. We helpen u er door. 
13. Geef de flyers in je pakket door aan anderen die deze oplossing ook nodig hebben. Zo 

help u ze ook! 
 
 
 
Lees de volgende bladzijden voor het instellen van het klokje. 
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Vereenvoudigde handleiding Somfy klokje 

 

TOELICHTING KLOKJE EN DISPLAY 

 
  

 

 
PRAKTISCHE INFO BIJ HET INSTELLEN: 

A. Hou de menuknop minstens 2 seconden ingedrukt om in het menu te geraken. 

B. Druk op de “Bewerken item”-toets op het aangeduide item aan te passen. 

C. Druk telkens kort op de menuknop om naar een volgend item te gaan. 

D. Druk ongeveer 2 seconden op de menuknop om de veranderingen op te slaan en naar het standaardscherm 

te gaan. 

 
1. INSTELLEN VAN DE HUIDIGE TIJD 
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2. INSTELLEN VAN DE HUIDIGE DATUM 

 
3. INSCHAKELEN “COSMIC OP” FUNCTIE (het uur van openen is bij zonsopgang en verschuift met het seizoen) 

 

INDIEN HET COSMIC PROGRAMMA TE VROEG OPENT, KAN U MET DE VERSCHUIVING HET 

OPENEN IETS VERLATEN. GA DAN DIRECT ALS VOLGT VERDER: 

 
INDIEN U WILT DAT UW KIPPEN PAS VANAF EEN BEPAALD UUR BUITEN KOMEN, 

BIJVOORBEELD 8 UUR, DAN MOET U DE BLOKKEERTIJD INSTELLEN. DIT KAN HANDIG ZIJN 

WANNEER U EEN LUIDRUCHTIGE HAAN HEEFT. 

MET DE BLOKKEERTIJD ZAL HET LUIKJE NOOIT VOOR DAT INGESTELDE UUR OPENEN, WEL 

LATER WANNEER VOLGENS DE COSMIC FUNCTIE HET LATER LICHT WORDT. 
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VOOR HET INSTELLEN VAN DE BLOKKEERTIJD, GA AANSLUITEND MET HET VOLGENDE 

VERDER VANAF VERSCHUIVING OPENINGSUUR: 

 
4. UP 2 MOET OP “OFF” STAAN 

5. INSTELLEN  VAN COSMIC NEER (dn) FUNCTIE OP DEZELFDE MANIER ALS COSMIC UP: 

 
ALS HET LUIKJE IETS TE VROEG SLUIT, STEL DAN DE VERSCHUIVING VAN COSMIC DOWN IN 

ZOALS BIJ COSMIC UP. 
6. ALLE VOLGENDE INSTELLINGEN MOETEN STAAN ZOALS HIERBIJ AFGEBEELD:  

WAARSCHIJNLIJK MOET U NIETS AANPASSEN 

 
7. TELKENS WANNEER U EEN VERANDERING WILT OPSLAGEN: 
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