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OBS! Vänligen notera att du måste införskaffa ett back-
upbatteri av typen CR2032 samt ett driftbatteri 12V med 
minst 4,5 Ah innan du driftsätter spridaren.

Du börjar med att montera backupbatteriet i timern. På bak-
sidan av timern hittar du batteriluckan. Vrid batteriluckan så 
pilen på locket och på timern pekar mot varandra. När pilarna 
är i rätt position kan du lyfta bort batteriluckan. Placera sedan 
batteriet med texten på detta mot dig så du kan läsa texten 
efter montering. Det är plussidan du då har uppåt. Minus sidan 
ska vara nedåt. Vi rekommenderar att du använder ett mynt 
för att vrida luckan till rätt position. Detta batteri behövs för att 
inte dina inställningar ska försvinna i samband med att du byter 
driftbatteri till spridaren. Spridaren drivs med ett 12 voltsbatteri. 
Vi rekommenderar ett MC-batteri med placering inuti spridaren.

MONTERING AV SPRIDAREN PÅ FODERTUNNA
Skyddsgallret skall alltid vara monterat på spridaren för att 
minimera risken för skador på användaren samt minska djurs 
möjlighet att komma åt att ta foder direkt från spridartallriken.

Gummipackningen ska vara på utsidan av tunnan. Du 
använder gummipackningen som mall för håltagning i tun-
nan. Det behövs fyra stycken håll till de medföljande bultar-
na samt att stort hål i mitten. Hålen för bultarna borras med 
ett 5 mm borr och hålet för fodret sågas upp med hål- eller 
sticksåg. Diametern på detta hål bör vara 105 mm. För att 
minimera risken för stöld så rekommenderar vi att bultarna 
skruvas på inuti tunnan.

När monteringen av spridaren på tunnan är klar så ansluter 
du spridaren till ditt 12 voltsbatteri. Därefter tar du fram timern 
och följer nedanstående för att programmera den.

PROGRAMMERA AKTUELL TID
För att tända upp displayen på timern, om den är släckt, så 
kan du trycka en gång på valfri knapp. När sedan ”Tid” visas i 
displayen så ställer du in aktuell tid genom att trycka på ”TIM” 
repektive ”MIN”. Tryck sedan på ”PROG” en gång för att 
avsluta denna programmering.

PROGRAMMERA SPRIDNING
Tryck en gång på ”PROG”. Tiden för första spridningen visas 
nu i displayen. Du ställer in önskat klockslag för spridningen 
med ”TIM” och ”MIN”. När du ställt in önskat klockslag trycker 
du på ”PROG” en gång. Nästa inställning som ska göras är 
hur länge spridaren ska gå vid detta klockslag. Använda ”<” 
och ”>” för att ställa in antalet sekunder. Vår rekommendation 
är 4–5 sekunder då spridaren har hög kapacitet. Tryck sedan 
på ”PROG”. Då är inställningen för spridning nr 1 klar och nu 

visas ”Sprid 2” i displayen. Önskar du ha mer än en spridning 
så ställer du in önskat klockslag för denna spridning samt 
hur länge den ska sprida genom att följa instruktionerna för 
spridning nr 1. Önskar du endast en spridning så trycker du på 
”TIM” fram till 23 samt ett steg till. Då visas ”OFF” i displayen 
och därmed sker ingen ytterligare spridning. Du kan ha maxi-
malt 6 st spridningar per dygn.

Det som nu är kvar att slutföra är att ställa in kraften på 
motorn. Du trycker på ”PROG” till dess att ”Motor Kraft” visas 
i displayen. Med ”<” och ”>” ställer du in vilken kraft motorn 
ska drivas med. Du kan välja mellan ”LÅG”, ”MEDEL” samt 
”HÖG”. Beroende på hur platsen ser ut där du ska använda 
foderspridaren och vilket foder som ska användas ställer du 
in den. För att hitta lämplig kraft kan du provköra spridaren. 
Det görs genom att ”TEST” trycks in, då börjar det räknas ned 
från 10 i displayen. När du ser att nedräkningen påbörjats så 
rekommenderar vi att du förflyttar dig bort från spridaren då 
fodret sprids ut med stor kraft. Testläget innebär att dina in-
ställningar för sprid tid 1 körs. Om du tycker att det är för kort 
tid eller för liten spridning på fodret så justerar du enligt ovan. 

Funktionen ”Sensor Aktiv” används ej i dagsläget så den 
förklaras inte vidare i denna manual.

Har du köpt till solpanel för laddning av driftbatteri så förs 
denna kabel in genom den svarta genomföringen på baksidan 
av spridaren och ansluts i passande kontakt. När solpane-
len är aktiv och laddar batteriet så lyser den gröna lampan 
bredvid texten ”SOLCELL” på timern. Vi rekommenderar en 
placering av solpanel högre än spridaren för att minimera 
smuts på panelen.

FELSÖKNING
Om motorn ej går så kontrollerar du säkringen som sitter på 
den röda kabeln. Är den trasig så byter du ut den. Kontrollera 
sedan att batteriet är fulladdat, enklast görs detta med en 
multimeter. Kontrollera till sist att sladdarna på motorn sitter 
fast samt att anslutningarna till driftsbatteriet sitter fast.

Om timern tappar klockan så är backupbatteriet i behov av 
att ersättas av ett nytt.

Om displayen inte lyser efter att du tryckt på valfri knapp så 
monterar du bort både backupbatteriet på baksidan samt drift-
batteriet. Vänta sedan 30 sekunder innan du monterar tillbaka 
batterierna, kontrollera därefter de två stegen ovanför.

Drivspänning: 12V
Driftbatteri: 12V blycellsbatteri 4,5 Ah.
Backupbatteri: CR2032
Säkring: F5A glasrörssäkring med  
storleken 6,3x32 mm.


