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SJ A813 / SJ A814 
Automatische hek- en garagedeuropeners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJ A813 Magneetkaart of  

SJ A814 Druppel behorend bij SJ A812 codesloten  

Als u het hek wilt bedienen met magneetkaart en/of  uw persoonlijke paswoord - 

toets dan: 

 

eerst: #### 

dan 123456 

dan een # 

dan een 6 

dan een 6 cijferige persoonlijke code, afsluiten met een # 

dan weer dezelfde persoonlijke code, afsluiten met een # 

dan * 

het apparaat werkt nu met uw persoonlijke code 

 

controleer of het werkt:  

dus druk uw persoonlijke code in en sluit af met een # 

het hek/garagedeur moet dan gaan werken. 

 

het inlezen van de magneetkaart: (als u die wenst te gebruiken- hoeft dus niet)  

 

eerst #### 

dan 123456 

dan een # 

dan een 1 

houd dan de magneetkaart voor het apparaat-  

of indien u meerdere kaarten heeft deze stuk voor stuk ervoor houden 

na de laatste kaart: 

een # 

dan * 
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Houd nu de magneetkaart voor het apparaat en het systeem bedient uw 

hek/garagedeur. 

 

Uw apparaat werkt nu met zowel de persoonlijke code als ook met de 

magneetkaart(en) 

Ter informatie: 

 

Bijgaand sleutelloos bedieningssysteem heeft vele mogelijkheden, die vindt u terug in 

de Engelstalige handleiding. 

 

Voor resetten- dus als het apparaat van slag is doordat een toepassing niet goed in het 

geheugen is gekomen: (aan de achterzijde ziet u een zwart verbindingsblokje wat over 

2 pinnen is geschoven) 

 

nu eerst de stroom eraf halen 

haal deze jumper van de eerste 2 pinnen af en schuif die op de andere 2 pinnen 

sluit de stroom weer aan ( u hoort nu 2 korte tonen) 

plaats de jumper terug. 

 

dan is het systeem gereset naar de fabrieksinstelling ####123456 en is het apparaat 

“schoon” 

daarna de handelingen verrichten als boven omschreven om alles weer in te stellen. 

(De magneetkaart functie blijft in takt). 

Wilt u uw persoonlijke code wijzigen: 

druk dan : ####  

dan 123456  

dan #  

dan een 6  

dan #  

dan weer # 

dan * 

uw persoonlijke code is er dan uit en kunt u een nieuwe persoonlijke code ingeven 

(zie boven) 

 

Voor het gebruik van de SJ A813 en A814 bij het codeslot SJ A874 verwijzen wij u 

naar de handleiding van de SJ A874. 
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