
Bruksanvisning foderautomat 7 L 

För bilder som det hänvisas till nedan och full bruksanvisning se den som medföljer produkten på 

engelska.  

Installation av foderautomat 

1. Ta ut foderautomaten och kolla så att alla delar finns med, se bild på sidan 4 och lista på 

sidan 5 i den medföljande bruksanvisningen. Delen E används om fiskmaten har en diameter 

på mindre än 4 mm. På bilden ser du hur den ska placeras.  

2. Fäst konsolen där du ska hänga foderautomaten.  

3. Fäst kontrollboxen på ett lämpligt ställe. Glöm inte att dra sladdarna genom den ring som 

foderautomaten ska sitta på i konsolen. Se bild på sidan 4 i medföljande bruksanvisningen.  

4. Placera foderautomaten i konsolen och fyll behållaren med fiskmat (7 liter av pellets i 

storleken 2-9 mm får plats). Stäng sedan locket.  

5. Sätt i kontakten i ett jordatuttag med jordfelsbrytare.  

Funktioner: 

1. Inbyggd tidsinställning för matning 

Med denna funktion kan du ställa in 24 olika matningstider per dag. Varje kan ha max 600 

sekunders matningstid. För inställningar av detta se inställningar C.  

2. Extern tidsinställning för matning 

Med denna funktion kan foderautomaten ställas in så att den matar om den sätts på och 

slutar när den stängs av. Med denna funktion kan du koppla ihop flera automater och styra 

de. Den här funktionen styrs av inställningarna D och E.  

Första gången du startar upp foderautomaten kommer displayen att visa 00:00 och aktuellt klockslag 

måste ställas in. Se inställningar A.  

Underhåll 

Rengör foderautomaten med en fuktiga trasa och torka sen med en torr. Kolla regelbundet att ingen 

fuktig mat har skapat klumpar. Detta kan blockera rotorn och skapa skador på automaten.  

Inställningar 

Här följer de olika inställningarna som ska/kan göras. Vi rekommenderar att du har original 

bruksanvisningen med bilder bredvid när du läser detta och gör inställningarna.  

A Ställer in klockan vid första uppstart. Foderautomaten har en 24 timmars klocka.  

B Här kan du korrigera tiden om den är fel eller vid sommartid/vintertid. 

C Här ställer du in klockslagen för matning och hur mycket som det ska matas vid varje tillfälle.  

D Aktiverar kontinuerlig matning 

E Avaktiverar kontinuerlig matning 

F Här kan du se vilka tider för matning som är inställda.  

A (sid 7 i den medföljande bruksanvisningen) 

Vid första uppstart sätt i kontakten.  

Ställ in timme med hjälp av PILARNA. När du valt rätt trycker du på CONFIRM. Tryck sen på PILARNA 

för att ställa in minuter. Tryck på CONFIRM när du är klar.  



B (sid 7 i den medföljande bruksanvisningen) 

Korrigering av den inställda tiden.  

Håll in upp PILEN i tre sekunder. Ställ sen in timme med PILARNA och tryck CONFIRM när du är klar. 

Ställ in minuter med hjälp av PILARNA och tryck CONFIRM när du är klar. 

C (sid 8 i den medföljande bruksanvisningen) 

Ställa in matningstider och hur mycket mat som kommer.  

Håll in CONFIRM knappen i tre sekunder. Ställ in tiden du vill att den ska mata med hjälp av PILARNA, 

först ställer du in för timmar och trycker på CONFIRM. Efter det ställer du in minuter och trycker på 

CONFIRM när du är klar. Efter detta ska du ställa in hur länge den ska mata. Det gör du med hjälp av 

PILARNA. Du ställer in antal sekunder. Max tid är 600 sekunder. Tryck sen på CONFIRM.  

 

För att ställa in flera matningstider börjar du nu om från att ställa in tiden för matning. Du ser i 

displayen vilken matningstid du är på, de numreras D1-D24. Den blinkar till ganska snabbt så var 

med. När du är klar med dina inställningar trycker du på CONFIRM knappen i tre sekunder för att 

spara inställningarna.  

D (sid 8 i den medföljande bruksanvisningen) 

Ställa in kontinuerlig matning.  

Håll in nedåt PILEN i sex sekunder. I displayen blinkar CONF. För att bekräfta håller du in UPP OCH 

NED PILEN samtidigt. I displayen visas CONT när det är gjort.  

E (sid 8 i den medföljande bruksanvisningen) 

Avaktivera kontinuerlig matning. 

Håll in nedåt PILEN i sex sekunder. I displayen blinkar CONF. För att bekräfta håller du in UPP OCH 

NED PILEN samtidigt. I displayen visas CONT när det är gjort.  

F (sid 9 i den medföljande bruksanvisningen) 

Vill du se vilka matningstider som är inställda och hur länge den matar per tillfälle gör du det genom 

att trycka PIL UPP ELLER NED. Först visas exempelvis D22 i displayen, vilket klockslag den matar och 

sen slår den över till antal sekunder den matar.  

Tekniska specifikationer: 

Volt: 230 volt AC 

Motor effekt: 3 Watt 

Fart: 0,97 rpm 

IP klass: IP44 

Frekvens: 50 Hz 

Tid för matning: 1-600 sekunder upp till 24 gånger per dygn 

Volym mat: 7 liter 

Dimension: Höjd 37,5 cm, diameter 27,5 cm 

Sladdlängd mellan kontrolbox och behållaren: 9 m 

Garantivillkor från tillverkaren: 

Garantin omfattar tillverknings fel i 24 månader från inköpsdatum. Garantin gäller bara om 

produkten returneras med förbetalt porto och med bifogat originalkvitto. Reparationer av produkten 

får bara utföras av tillverkaren. Garantin omfattas inte av felaktiga installationer eller använde av 

produkten. Dåligt underhåll omfattas inte heller av garantin. Ev. följdskador som uppstår vid felaktigt 

användande är inte tillverkaren ansvarig för.  


