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SJ A806 
4-kanaals afstandsbediening voor de SuperJack automatische hekopeners  voor 

vleugelhekken en garagevleugeldeuren 

 

 

A. Afstandsbediening voor beide vleugels tegelijk: 

  

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF2" toets op 

de printplaat 

2. De rode LED gaat uit (leermodus) 

Druk op een knop op de afstandsbediening, 

LED zal 3x knipperen (programmering succesvol) 

Of na 10 seconden uitgaan zonder knipperen 

(programmering mislukt probeer opnieuw). 

3. Herhaal stap 1 en 2 om andere afstandsbedieningen 

in te stellen 

  

B. Afstandsbediening voor een vleugel 

(voetgangersfunctie) 

Sluit de beide hekvleugels 

1.Druk gedurende 2 seconden op de “RF1”knop op de 

printplaat  

2. De rode LED gaat uit ( leermodus) 

Druk op een andere knop op de afstandsbediening 

LED zal 3 x knipperen ( programmering succesvol) 

  

Als u het hek bediend heeft om te openen, dan dient 

u ook weer dezelfde knop te gebruiken om te sluiten. 

 

De overige 2 knoppen van de SJ A806 kunt u gebruiken voor een andere SuperJack opener of 

een ander merk (garagedeur) opener als u hier de SJ A840 ontvanger op aansluit. 

N.B. Er kunnen maximaal 8 afstandsbedieningen geprogrammeerd worden. 

Mocht U meer afstandsbedieningen willen gebruiken, schaf dan de SJ A840 ontvanger aan, u 

kunt dan 30 extra zenders programmeren. 

U kunt dan ook de SJ A871 Telefoonmodule aanschaffen zodat u de opener met uw telefoon 

kunt bedienen. 

  

Bediening van afstand (open, stop, dicht) 

De bediening is erg eenvoudig: 1 keer drukken opent het hek, volgende keer drukken stopt het 

hek, volgende keer sluit het hek etc. etc. 

 

Clearen: druk 5 seconden op de “clearknop”en het geheugen is gewist. 
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Cap2 printplaat: 
 
 

1) Druk zo vaak op de “remote” knop op de printplaat van de hekopener als de 
functie die u wilt programmeren: 
 

 Aantal keer dat u drukt Functie 

1 Bedienen van beide hekdelen 

2 Bedienen van één van beide hekdelen 

3 nvt 
 

2. De Led op de printplaat zal oplichten 
3. Druk binnen 5 seconden op de knop van de zender die u wilt programmeren. Als 
het programmeren gelukt is zal de LED op de printplaat 4x knipperen 
a. Als er niet binnen 5 seconden na het indrukken van de “remote” knop op een 
zender wordt gedrukt stopt de programmeer fase. De Led zal 2x knipperen 
b. De ontvanger kan 39 handzenders onthouden.  

 
 
Hoe leegt u het handzender geheugen van de printplaat: 
1) Druk op de “remote“ knop op de printplaat van de opener totdat de LED 2x 
knippert. De handzenders werken nu niet meer totdat u ze opnieuw inleert. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“STATUS” LED 

“REMOTE” button 


