Gebruiksaanwijzing voerautomaat
Aansluiten bekabeling easyfeedy

(zie ook youtube filmpje …….)

Overzicht aansluiten bekabeling

Steek de stekkers in elkaar, de stekkers passen maar op een manier. De stekker die aan het besturingskast zit heeft 3
pinnetjes.

Deze connect u met de easyfeedy, mocht u een verleng set besteld hebben connect u eerst de verlengkabel aan
de besturingskast en deze connect u met de easyfeedy.
1)
2)

De 230 adapter stekker steekt u in de andere uitgang van de besturingskast deze heeft 2 pinnetjes.
Mocht u de “solarpack” besteld hebben dan connect u die in deze uitgang.

Instellen Timer

(zie ook youtube filmpje …….)

Timer
.
1)

Stel de huidige tijd in:

Houd de klokknop ingedrukt en druk vervolgens op de knop om de huidige dag van de week te selecteren (D+),
druk op(H+) om de het juiste uur in te stellen en om (M+) om de huidige minuten in te stellen.
Als laatste laat de knop los en de huidige tijd wordt op het LCD-scherm weergegeven
2)

Timer automatisch laten herhalen

Zorg dat onder in de display het woord “AUTO” staat weergegeven, dit is in testellen d.m.v. de ‘manual’ knop in te
drukken tot dit woord verschijnt in de display.
3)

Programmatimer:

Er is de mogelijkheid om max. 16x per dag te voeren. De voerbeurten zijn alsvolgt in te stellen.
Druk op de ( P) toets, er verschijnt (1 on) in de display met de timertijd 0:00, als er vervolgens op (H+) gedrukt wordt is
de start van de eerste voerbeurt ingesteld, Druk vervolgens weer op de (P) toets, er verschijnt (1 offt) en stel
dezelfde tijd in als zojuist, maar dit keer plus 1minuut
Voorbeeld: uw voorkeur van tijd voor de eerste voerbeurt is 7.00 uur, dan stelt u bij (1 on) 7.00 ien bij (1 off) 7.01 in.
U kunt 16 voerbeurten per dag in geven, als meer dan 1 voerbeurten uw voorkeur heeft drukt u wederom op de (p)
toets. Er verschijnt nu (2 on) en u kunt nu uw tweede tijdstip van voeren ingeven, vervolgens druk u wederom op de
(P) toets en er verschijnt (2 off). Stel vervolgens weer dezelfde tijd als ingegeven is als bij (2 ON) plus 1 minuut.

Dit herhaalt u tot u de gewenste voerbeurten hebt ingesteld.
Zorg ervoor dat programma's elkaar niet overlappen of met elkaar in conflict komen, anders werkt de timer niet zoals
verwacht.
Als u voerprogramma is ingesteld drukt u op de klokknop en uw programma is ingesteld.
Instellen hoeveelheid voer per voerbeurt

(zie ook youtube filmpje …….)

Schema bedieningskast
Zorg ervoor dat de bedieningskast operationeel wordt. Dit doet U d.mv. de ON/OF switch op On te drukken, dit
betekend dat de “I”op deze schakelaar ingedrukt staat zoals op het bovenstaande schema
Door een draaiende beweging te maken met de “Foodamount switch”) kunt u de hoeveelheid voer per voerbeurt
bepalen. Draai de draaischakelaar zo ver mogelijk naar links, dit is de beginstand. Door geleidelijk de draaiknop
naar rechts te draaien zal de draaitijd van de motor, dus ook de hoeveelheid voer groter worden. Om te testen of
de hoeveelheid naar wens is drukt u op de ‘manual’ toets tot dan “ON” in de display verschijnt, het controle lampje
gaat rood oplichten en er zal 1 voeractie volgen. Om eventueel uw instelling te verfijnen draait u geleidelijk naar
links voor minder voer en naar rechts voor meer voer. Let op! De “foodamount switch’ is zeer gevoelig, draai dus
beetje bij beetje.
Instellen van korrelgrootte

(zie ook youtube filmpje …….)

U kunt korrels voeren met een diameter van 1mm t/m 10 mm. Om dit in te stellen dient u de ruimte tussen de trechter
en de draaischijf groter of kleiner te maken (afhankelijk van korrelgrootte wat gevoerd gaat worden).
Deze ruimte is in te stellen d.m.v. de stelvleugelmoer aan de buitenzijde van het apparaat een slag los te draaien en
vervolgens de complete motorunit naar de trechter toe te schuiven (omhoog) om de ruimte kleiner te maken bij
kleinere korrels en van de trechter af (naar beneden) om de ruimte groter te maken voor het voeren van grotere
korrels.

PS:
Het kan soms voorkomen, als men nieuw voer in de automaat doet, dat er een korreltje verkeerd in de
uitvoeropening komt waardoor de motor moeilijk aanloopt.
In dat geval moet je even met de hand het schijfje een paar maal ronddraaien waardoor het voer zich zal “zetten”.
Dit is dan echter alleen de eerste keer nodig na het vullen. Als de motor eenmaal gelopen heeft met het voer komt
dit niet meer voor en zal de motor blijven draaien.
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