
Instruktion DIGITAL SMART FEEDER

Indstilling af fodertider

1. Tilslut batteriet
1.1.Batteriet er korrekt tilsluttet når der er lys i displayet
1.2.Timeren virker kun når batteriet er tilsluttet, hvorfor alle indstillinger slettes når man 

afmonterer batteriet.
1.3.Ønskes at timeren skal gemme indstillingerne, kan man tilslutte et backupbatteri (CR2032). For 

tilslutning åbnes batteridækslet på bagsiden af timeren.
2. Indstil tiden med tasterne ”HR” (timer) og ”MIN” (minutter)
3. Indstil fodertider ved at trykke på ”PROG” og i bunden af displayet står Spin 1. Brug herefter 

tasterne ”HR” og ”MIN” for at indstille fodringstid 1 (Spin 1).
4. Tryk igen på ”PROG” og i bunden af displayet står Spin Time 1 (Fodringslængde). Brug herefter 

tasterne ”HR” (ned) og ”MIN” (op) for indstilling af fodringslængden. Fodringslængden kan 
indstilles fra 0 til 60 sekunder.

5. Gentag punkt 3 og 4 for indstilling af flere fodertider. Ved den tredje fodertid viser displayet ”OFF”. 
For at aktivere den tredje fodertid trykkes først tasten ”HR”, og den er nu aktiv.

Motorhastighed

1. Motorens hastighed kan indstilles, hvis man eksempelvis ikke ønsker foderet spredt for langt ud.
2. Tryk og hold tasten ”PROG” nede indtil der i displayet vises ”Motor Speed”. Indstil herefter 

hastigheden med tasterne ”HR” og ”MIN”.

System test

1. Tryk på tasten ”TEST”. ADVARSEL: MOTOREN SPREDER FODERET MED HØJ HASTIGHED. DERFOR 
HOLD AFSTAND EFTER ”TEST” TASTEN ER AKTIVERET.

Nulstilling af memory

1. Tryk og hold tasterne ”PROG”, ”HR” og ”MIN” nede i 5 sekunder.
2. Herefter vil alle fodertider være nulstillet.

BEMÆRK

1. Før fodring vil lyset i ”RUN” blinke hurtigere og hurtigere fra 1 minut før fodring. HOLD DERFOR 
AFSTAND.

Ledninger

Nr. 1 2 3 4 Solcellestik
Objekt Batteri (+) Batteri (-) Motor (+) Motor (-) Solcelle (+) Solcelle (-)
Farve Rød Sort Orange Blå Hvid Brun
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