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       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. Monteer 
de geleiders met de grote schroefopening naar voren. Die kan je nadien afsluiten met de 
bijgeleverde beige stoppen. (in kleine zakje met snelsluiting) 

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. Als het hok bestaat uit planken die over mekaar liggen (zoals dakpannen), is het 
beste om eerst een vlakke plank of plaat tegen het hok te monteren. Anders torsen de 
geleiders en blokkeert het luikje bij het sluiten. 

4. Sluit je 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 instellen: kies het programma “ASTRO WEEK”. Dan varieert het uur van openen 

en sluiten en schuift het mee volgens de seizoenen. Je kan het alsnog vervroegen of 
verlaten. Je kan met de “spertijd” een “niet openen vóór x uur” instellen. Voor het 
sluiten mag je geen spertijd instellen. Zie ook de volgende pagina’s. 

9. Als er een stroompanne zou zijn, al zijn instellingen blijven bewaard: er zit een batterij 
in.  

10. 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.  

11. 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. 

12. 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 Selve i-Timer Plus 

 

 
 
Toetsen onder de afdekklep 

 
 

Displaysymbolen 
 

 
 
 

mailto:marc@antifoxsecurity.be
http://www.antifoxsecurity.com/


 

                        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 

Montage – aansluiting 
 

 
 
OPGELET!! 
 
• Gevaar voor verwonding door elektrische schok. 
• Aansluiting uitsluitend door een geautoriseerde vakman. 
 
 

Inbedrijfstelling 
Met de eerste druk op de toets wordt de klok ”gewekt”. Kies met de +/- toetsen de taal en neem deze 
over met de OK-toets. De klok bevindt zich in de automatische modus. 
 
Fabrieksinstelling (zo is uw toestel nu ingesteld) 
TIJD/DAT: 
• actuele tijd en actuele datum 
PROGRAMMA: 
• ASTRO ➞ BLOK ➞ SPERTIJD (1–5): toestel opent in de week niet voor 6.30 u, in de winter wel later 
▲ 06:30 uur 
▼ geen vooringestelde spertijden 
SPERTIJD (6, 7): toestel opent tijdens het weekend niet voor 8 u, in de winter kan het later zijn 
▲ 08:00 uur 
▼ geen vooringestelde spertijden 
 
Aanwijzing: Door het indrukken van de RESET-toets (met een ballpoint of iets dergelijks.) wordt de i-
Timer Plus teruggezet in de fabrieksinstelling. 
Uitzondering: menu Functie, Taalkeuze en Stadkeuze. 
Inbedrijfstelling/Fabrieksinstelling 
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Verklaring van functies en begrippen 
• Hand/Auto schuifschakelaar 

In de stand ”Hand” van de schuifschakelaar worden uitsluitend handmatige commando’s uitgevoerd 
(bijv.: OP, STOP, NEER met een druk op de toets). 
In de stand ”Auto” van de schuifschakelaar worden automatische commando’s uitgevoerd (bijv.: 
schaduwfunctie, schemerfunctie, tijd, astrofunctie...). 

• Noodsignaal controlelampje 
Een noodsignaal is zichtbaar aan het oplichten van het controlelampje voor het noodsignaal. Er is 
sprake van een noodsignaal wanneer een doorlopend schakelsignaal aan de ingangen van de groepen- 
of motorsturing langer dan 5 seconden duurt. 

• Groepenbesturing 
Onder een groep wordt verstaan het besturen van meerdere aandrijvingen op het zelfde tijdstip. 

• Bedrijfsmodus 
In bedrijfsmodus geeft het display de tijd aan. 

• OK-toets 
Gebruik de OK-toets, om de op dat moment aangegeven waarden op te slaan. 

• +/- toetsen 
De volgende bediening is met + en - mogelijk: 
• in Menu ➞ Waarde veranderen 

• in Auto-stand ➞ Informatie opvragen 

• + toets ➞ Volgende automatische schakeltijd ▲ 

• - toets ➞ Volgende automatische schakeltijd ▼ 

• + toets en OK-toets ➞ Astrotijd ▲ 

• - toets en OK-toets ➞ Astrotijd ▼ 

• MENU-toets 
Door het indrukken van de MENU-toets komt men in het menuoverzicht of de bedrijfsmodus. Er 
worden geen actueel weergegeven waarden opgeslagen. 

• RESET-toets 
Door het indrukken van de RESET-toets (met een ballpoint of iets dergelijks) wordt de i-Timer Plus 
teruggezet in de fabrieksinstelling. 
Uitzondering: Menu-item Functie, Taalkeuze en Stadkeuze. 

• MENU TIJD/DAT 
In dit menu kunnen tijd en datum worden ingesteld. 

• MENU PROGRAMMA 
In het menu PROGRAMMA bestaat de mogelijkheid diverse schakeltijden in te stellen: 
Er is de keuze uit 2 programma’s.  
Bij de Standaard fabrieksinstelling is Programma 1, Astro - Blok in gebruik. 
U kan ook kiezen voor Programma 1, Astro – Week voor hetzelfde uur van openen gedurende 
heel de week.. Zie verder voor die instelling.egrippen 

• ASTRO 
De i-Timer Plus bestuurt automatisch het  rolluik op de tijden van zonsopgang of zonsondergang. Deze 
tijden gelden als richtwaarden. Zie ook de tekening hieronder. 
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• WEEK 

Gebruik het menu WEEK om dezelfde schakeltijden voor maandag–zondag (1–7) vast te leggen. 

 
Programmering (uit te voeren stappen om het toestel in te stellen) 

 Menuoverzicht schematisch: 
 

 
Algemeen te weten:  
1. Druk op de MENU-toets:  TIJD/DAT verschijnt. 
2. Druk op de +/- toetsen om meer menu - items te selecteren. 
3. Druk op de MENU-toets, om terug in de bedrijfsmodus terecht te komen. 
 
TIJD/DAT (Tijd en datum instellen) 
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1. Druk op de MENU-toets en TIJD/DAT verschijnt. 
2. Met OK komt men in het menu-item Tijd. 
3. Gebruik de +/- toetsen om de actuele tijd in te stellen. 
4. Wanneer de tijd is ingesteld, bevestig dan met OK. 
5. Ga door met de instellingen JAAR, MAAND en DAG zoals boven beschreven. TIJD/DAT verschijnt. 
6. Druk op de MENU-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen. 
ProgrammeringNL 
PROG 1/ASTRO WEEK 
(Astrofunctie voor week + spertijden ▲▼) 

 
1. Druk op de MENU-toets. 
2. Om het nieuwe PROGAMMA te selecteren, op de + toets drukken tot PROGRAMMA verschijnt. 
3. Bevestig met OK. PROG 1 verschijnt. 
4. Bevestig met OK. 
5. Druk op de + toets, tot het menu ASTRO verschijnt. 
6. Bevestig met OK. 
7. Selecteer nu met +/- de gewenste PROG 1 ASTRO-functie: ASTRO WEEK 
OK leidt naar het menu-item WEEK (1–7). Alle andere ingevoerde gegevens hebben nu betrekking op 
iedere dag van de week. 
8. Met de +/- toetsen kan u nu de SPERTIJD▲instellen als de kippen niet te vroeg buiten mogen. 

Bijvoorbeeld wanneer u een luidruchtige haan hebt. De SPERTIJD▼ laat u op - - - -  ingesteld. Bevestig 
ieder ingevoerd gegeven met OK. 
9. Druk op de MENU-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen. 
10. Vergewis u ervan dat de schuifschakelaar in de stand “auto” staat. 
 
HET UUR VAN SLUITEN VERVROEGEN OF VERLATEN 
Bijvoorbeeld: er is een kip die altijd wat later dan de andere kippen op stok gaat.  
Opgelet: hoe later het luikje sluit, hoe meer kans er is dat een predator binnenvalt! 
 
1. Druk op de MENU-toets. 
2. Druk, op de + toets drukken tot INSTELLINGEN verschijnt. 
3. Bevestig met OK tot ASTROVERSCHUIVING ▼ verschijnt. 
4. Vervroeg of verlaat met +/- naar het gewenste uur. 
6. Bevestig met OK. 
7. Druk op de MENU-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen. 
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Vervanging van de batterijen (Best elk jaar voor de winter doen) 
 

 
 
1. Trek het bedieningsgedeelte er af. 
2. Haal de batterij er uit. 
3. Plaats de nieuwe batterij (CR 2032) in de juiste positie. 
4. Stel de tijd opnieuw in. 
Opmerking: De ingestelde waarden blijven behouden. 
 
Reiniging 
Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen aangezien 
deze kunststof kunnen aantasten. 
 
Technische data 
Nominale spanning: 230–240 V AC/50–60 Hz 
Schakelstroom: 5 A/250 V AC bij cos _=1 
Batterijtype: CR 2032 
Aard van de beveiliging: IP 20 
Veiligheidsklasse: II 
Toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot +55 °C 
Soort montage: Inbouw Ø 58 mm wandinbouw, opbouw in bijpassende AP-behuizing 
Technische wijzigingen voorbehouden. 
 
Algemene conformiteitsverklaring 
Hiermee verklaart de firma SELVE GmbH & CO. KG, dat het apparaat i-Timer Plus in overeenstemming 
is met de basisvereisten en andere relevante voorschriften volgens richtlijn 1999/5/EG.RR. 
 
VOOR MEER INSTELLINGEN RAADPLEEG HET BIJGELEVERDE BOEKJE VAN SELVE 
 
Nota: indien je zelf het toestel aanpast of verandert, dan vervalt ook de garantie.  
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