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hold  3  sek.  for  indstillet  doseringstid

scroll  og  juster

hold  3  sek.  
for  indstillet  tid

scroll  og  juster
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*

DA  Fiskefoder  Indsats  ved  brug  af  piller  med  en  diameter  mindre  end  4  mm.  Se  billede  for  placering.

PT  Peça  supplementar  para  alimentador  de  peixes  para  utilizar  com  grânulos  com  um  diâmetro  inferior  a  4

NL  Inzetstuk  foderautomaat  ved  brug  af  korrels  med  en  dørsnee  mindre  og  4  mm.  Voor  plaatsing  zie

mm.  For  at  installere,  konsulter  en  figur.

DE  Einsatzstück  Fiskefoder  hos  Verwendung  von  Pellets  mit  en  Durchmesser  kleiner  als  4  mm.  Sieh  die  

Abbildung  für  eine  Platzierung.

RU  ÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿ  til  ÿÿÿ  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿ  ÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿ  4  mm.  

ÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

billede.

FR  Piece  rapportér  Fiskefoderautomat  utilsant  des  grains  med  en  diameter  plus  petit  Que  4  mm.  Voir  l'image  pour

ES  Inserto  para  el  dispositivo  de  alimentación  automática  utilizando  gránulos  con  un  diámetro  inferior  a  4

le  placering.

*

mm.  Para  su  montaje,  véase  el  dibujo.
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SIKKERHED

•  Dette  produkt  må  kun  bruges  i  overensstemmelse  med  retningslinjerne  beskrevet  i  denne  vejledning.

•  Tag  altid  stikket  ud  af  stikkontakten,  før  der  udføres  vedligeholdelses-  eller  reparationsarbejde  på  

enheden.  Sæt  aldrig  stikket  i/træk  stikket  ud  af  stikkontakten,  når  du  står  i  vand,  eller  hvis  dine  

hænder  er  våde.

B.  Låg  til  madbeholder

LISTE  OVER  DELE

•  Sæt  altid  apparatets  stik  i  en  stikdåse  udstyret  med  et  beskyttelsesdæksel.

•  Nedsænk  aldrig  denne  enhed  i  vand.

E.  Indsæt  ring
F.  Instruktioner

Fiskene  kan  også  fodres  ved  at  bruge  ekstern  automatisering  med  en  eller  flere  automatiske  enheder.

•  Hold  børn  væk  fra  denne  enhed  og  fra  kablet.

At  bruge  en  automatisk  foderautomat  til  at  fodre  dine  fisk  har  mange  fordele.  Du  får  mest  muligt  ud  af  dine  

fisk  ved  altid  at  give  dem  den  korrekte  mængde  foder.  Dette  giver  optimal  vækst  og  et  smukkere  farvemønster  

for  fisk  som  koi.  Der  uddeles  mindre  mængder  mad  pr.  foder,  hvilket  er  sundere  for  fiskene  og  bedre  for  

dammen.  Når  fiskene  spiser  al  maden,  er  der  ingen  unødvendig  forurening  af  vandet,  og  filteret  er  mindre  

tilbøjeligt  til  at  blive  tilstoppet.

Vigtigt  Læs  venligst  omhyggeligt  denne  brugsanvisning,  

før  du  installerer  denne  enhed.

•  Denne  enhed  er  ikke  beregnet  til  brug  af  personer  (inklusive  børn)  med  nedsatte  fysiske,  sensoriske  eller  

mentale  evner  eller  mangel  på  erfaring  og  knowhow,  medmindre  de  er  under  opsyn  eller  er  instrueret  

i  brugen  af  enheden  af  en  person  ansvarlige  for  deres  sikkerhed.

C.  Fødevarebeholder

Med  den  letprogrammerbare  timer  kan  fisken  fodres  1  til  24  gange  om  dagen  helt  

automatisk.  Du  kan  indstille  mængden  af  mad  ved  at  indstille  det  nødvendige  antal  

doseringssekunder  pr.  fodring.  Antallet  af  doseringssekunder  pr.  fodring  kan  indstilles  

fra  0  til  600.

•  Enhedens  kabel  kan  ikke  udskiftes.  Enhedens  komplette  elektriske  enhed

skal  udskiftes,  hvis  der  er  skader  på  strømkablet.  Fjern  aldrig  stikket,  men  lad  altid  den  elektriske  

enhed  være  intakt.  En  elektrisk  enhed  med  stikket  taget  ud  vil  ikke  længere  være  dækket  af  garantien.

D.  Beslag

•  Arbejd  altid  med  en  fejlstrømsafbryder  (maks.  30  mA).

A.  Drift  med  elmotor

DA
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og  luk  låget.

Med  de  interne  fodringstidsindstillinger  kan  der  indstilles  op  til  24  fodringer  om  dagen,  hver  med  

en  maksimal  varighed  på  600  sekunder.  For  indstillinger,  se  'Indstillinger  C'.

3.  Fastgør  kontrolboksen  i  den  bedst  egnede  position.  Når  kontrolboksen  placeres,

Med  den  eksterne  fodringstidsfunktion  kan  foderautomaten  indstilles  til  at  dosere  mad  ved  at  

tænde  og  slukke  for  strømforsyningen.  Enheden  fortsætter  med  at  dispensere  mad,  mens  den  modtager  

230V,  men  hvis  strømforsyningen  afbrydes,  stopper  den.  Med  denne  funktion  kan  en  eller  flere  

foderautomater  betjenes  manuelt  eller  fuldautomatisk.  Denne  funktion  kan  slås  til  og  fra  med  kontroltasterne.  

Se  'Indstillinger  D  og  E'  for  mere  information  om  at  tænde  og  slukke  for  kontinuerlig  dosering.

Du  kan  nemt  navigere/scrolle  gennem  indstillingerne  ved  hjælp  af  'op'  og  'ned'-tasterne.

husk  først  at  føre  ledningerne  og  styreboksen  gennem  ophængsbeslaget,  så  el-ledningen  hænger  under  

enheden.  Se  tegning.

Den  automatiske  foderautomat  kan  bruges  på  to  forskellige  måder.

Opmærksomhed!  I  tilfælde  af  strømafbrydelse/afbrydelse  vil  tidspunktet,  hvor  afbrydelsen  skete,  

og  dispenseringsindstillingerne  blive  gemt.  Når  strømmen  er  genoprettet,  vil  enheden  genstarte  

på  det  gemte  tidspunkt  og  fortsætte  med  at  dosere  mad  på  de  indstillede  fodringstider.  Længden  

af  strømafbrydelsen  vil  være  forskellen  mellem  den  viste  tid  og  den  aktuelle  tid.  Apparatet  vil  

således  fortsætte  med  at  dispensere  mad  som  indstillet,  men  senere.  Tiden  skal  korrigeres  

manuelt.  Se  'Indstillinger  B'.

2.  Fastgør  beslaget  på  det  sted,  hvor  du  ønsker  at  hænge  den  automatiske  føder.

1.  Interne  fodringstidsindstillinger

1.  Tag  den  automatiske  indføring  ud  af  emballagen  og  kontroller,  at  alle  delene  er  til  stede

5.  Sæt  stikket  i  en  jordet  stikkontakt,  der  er  udstyret  med  en  lækstrøm

MONTERINGSVEJLEDNING

Indledende  brug

FUNKTIONER

(se  stykliste).

afbryder.

Når  den  automatiske  føder  tændes  for  første  gang  ved  at  sætte  stikket  i  stikkontakten,  viser  displayet  

'00:00'.  Det  betyder,  at  tiden  først  skal  indstilles.  Se  'Indstillinger'.

4.  Placer  foderautomaten  i  beslaget,  fyld  med  det  foretrukne  foder  (7  liter  fiskepiller  2  -  9  mm)

2.  Eksterne  fodringstidsindstillinger

DA
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scroll  og  juster

hold  3  sek.  

for  indstillet  tid

scroll  og  juster

tryk  for  at  bekræfte  

hold  3  sek.  for  indstillet  doseringstid

Korrigering  af  det  aktuelle  tidspunkt

Bekræfte

Indstil  timer

Bekræfte

Tryk  i  3  sek.

Indstil  minutter

Bekræfte Bekræfte

Indstil  timer

Indstil  minutter
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Første  gang  i  brug,  ny  enhed

1325

EN

B

A  Indstilling  af  tid  efter  første  tænding.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør  enheden  med  en  fugtig  klud,  der  er  blevet  opvredet.  Kontroller  regelmæssigt,  at  der  ikke  er  smeltet  fugtig  

mad  fast  på  enheden,  da  dette  kan  blokere  rotoren  og  forårsage  skade.

D  Aktivering  af  kontinuerlig  dosering.

24-timers  ur.

E  Deaktivering  af  kontinuerlig  dosering.

F  Navigering  gennem  de  indstillede  fodringstider.

B  Korrigering  af  det  aktuelle  klokkeslæt.

INDSTILLINGER

C  Dispenseringsindstillinger.  Du  kan  indstille  de  nødvendige  

fodringstider  og  varighed  her.

DA
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Indstil  timer  *

Aktivering  af  kontinuerlig  
dispensering

Indstil  minutter

Tryk  i  6  sek.
Bekræft,  op/ned

Tryk  på  samtidigtTryk  i  6  sek.

Bekræfte

Vis  figur  efter  bekræftelse

D01  op  til  D24

Bevestigen

Deaktivering  af  kontinuerlig  
dispensering

Tryk  i  3  sek.

Bekræft,  op/ned

For  flere  
dispenseringstider,  fortsæt  fra*

Vis  figur
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Indstilling  af  dispenseringstider  og  
varighed

Færdig?  Tryk  i  3  sek.Indstilling  af  
dispenseringsvarighed.  Maks.  600  sek.

Vis  figur  efter  bekræftelse

Vis  figur

Bekræfte

Tryk  på  samtidigt
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GARANTIBETINGELSER

Op  til  600  sekunder  pr.  foder.  Maks.  24  gange  om  dagen

Garantien  for  dette  produkt  dækker  fabrikationsfejl  i  en  periode  på  24  måneder  efter  købsdatoen.  Krav  

under  garantien  kan  kun  tages  i  betragtning,  hvis  produktet  returneres  efterbetalt  sammen  med  en  gyldig  

købskvittering.  Reparationer  under  garantien  må  kun  udføres  af  leverandøren.  Garantikrav,  der  er  forårsaget  af  

fejl  i  installationen  eller  i  betjeningen  af  apparatet,  tages  ikke  i  betragtning.  Fejl,  der  stammer  fra  dårlig  

vedligeholdelse,  er  ligeledes  undtaget  fra  garantien.  Leverandøren  vil  på  ingen  måde  holdes  ansvarlig  for  skader  

forårsaget  af  forkert  betjening  af  produktet.  Leverandøren  er  ikke  ansvarlig  for  eventuelle  følgeskader  forårsaget  

af  nedbrud  af  apparatet.  Reklamationer  vedrørende  transportskader  vil  kun  blive  taget  i  betragtning,  hvis  skaden  er  

konstateret  eller  bekræftet  ved  levering  af  transportøren  eller  postvæsenet.  Der  kan  kun  rejses  krav  mod  

transportøren  eller  postmyndighederne,  hvis  dette  er  sket.

230  volt  AC

Længde  af  bly  mellem  kontrolelementer  

og  madbeholder

50  Hz

Spænding  

Motorudgang  

Hastighed  

Beskyttelsesgrad  Frekvens  

Maks.  Dispensering  Maks.  

kapacitet  af  

fødevarebeholder  Dimensioner

H  37,5  cm  x  Ø  27,5  cm

IP44

0,97  rpm

TEKNISKE  SPECIFIKATIONER

7  liter

9  meter

3  watt

Tilbage.  Tryk  i  3  sek.
D01  op  til  D24
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Naviger  gennem  
indstillingerne

Navigerer  gennem  indstillinger

F DA
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