
 

 

Manual til Dangate foderautomatik 

 

Tak fordi du købte din foderspreder hos Dangate.  Du har nu en kraftfuld 
foderspreder, der kan bruges til fodring af det meste vildt. 
 
God fornøjelse og har du spørgsmål er du altid velkommen til at 
kontakte os på info@dangate.dk. 
 
 
ADVARSEL  
 
Da foderet sendes ud med stor kraft, skal du bruge beskyttelses- 
briller, hvis du arbejder med fodersprederen, når batteriet er tilsluttet. 
Efterse løbende din foderspreder  for eventuelle defekter. 
 
 
Tilslutning af batteri 
 
Fodersprederen virker kun, hvis der er tilsluttet et 12 volt batteri. Vær 
opmærksom på at vende poler rigtigt (-/+). Hvis strømmen fjernes forsvinder 
din indlagte programmering. Indtast ny programmering. 
 
Hvis du vil sikre, at programmering gemmes, når strøm fra batteriet afbrydes, 
kan du tilslutte et Lithium batteri CR2032 (tilbehør).  
 
Hvis fodersprederen ikke virker med et lithium batteriet tilsluttet, kan det 
skyldes at lithium batteriet er opbrugt. Montér da et nyt lithium batteri. 
 
Indstilling af timer 
 
Tryk på ”hr/test” knappen for at indstille først timer og derefter minutter på 
”min” knappen. Uret i timeren kører med 12 timer (pm = past 
midday (efter middag), am = after midnight (efter midnat). 
 
Tryk en enkelt gang på ”SET” knappen. Teksten ”spin” ”1” vises i displayet. 
 
Her indstilles første foder tidspunkt. Indstil tidspunktet ved at trykke på 
”hr/test” for timer og ”min” for minutter. Husk pm/am tidspunktet. 
 



 

 

Tryk en enkelt gang på ”SET” knappen. Teksten ”spintime” vises i 
displayet.  
 
Her installeres driftstiden for motoren. Brug knapperne ”hr/test” og 
”min” for henholdsvis at øge eller reducere tiden (0-30 sekunder). 
 
Tryk på ”set” for at gå til næste programmering af foder tidspunkt. Gentag 
Hvis du ønsker at indstille yderligere tidspunkter for fodring. Du kan indstille 
max. 6 foder tidspunkter pr. dag. Ønsker du ikke at bruge alle 6 foder 
tidspunkter, trykker du på ”set” knappen indtil teksten ”motorspeed” 
fremkommer i displayet. 
 
Motor speed har 3 indstillingsmuligheder. 50 for lav hastighed, 75 for 
mellem hastighed og 100 for høj hastighed. Tryk på henholdsvis ”hr/test” eller 

”min” for at øge eller reducere hastigheden. Vi anbefaler, at du starter med 

lav hastighed for at teste, om den rette mængde foder spredes. Herefter kan 

du eventuelt øge hastigheden. 

Tryk på ”set” knappen, hvorefter teksten ”TEST” fremkommer. Tryk på 
”hr/test” for at afprøve automaten. Vær opmærksom på at test 
funktionen udføres ved høj hastighed. Sørg for at holde afstand når foder 
sprederen kører og brug beskyttelsesbriller. 
 
Slet programmering 
 
Tryk på alle 3 knapper på én gang for at slette alle tidligere programmeringer. 
 
Drift og solcellepanel 
 
Lysdioden på bagsiden af timeren vil starte med at blikke 1 minut før 
fodringen påbegyndes. Når timeren er monteret i lågen på fodersprederen 
kan dioden ses igennem hullet i lågen. Tryk på alle 3 knapper på én gang for 
at slette alle tidligere programmeringer. 
 
Hvis der er et tilsluttet solcellepanel, vil en grøn diode lyse på timeren. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nr. 1 2 3 4 Solcelle Fjernbetjening 
Type Batteri 

(+) 
Batteri 

(-) 
Motor 

(+) 
Motor 

(-) 
Solcelle 

(+) 
Solcelle 

(-) 
(+) RF 

signal 
(-) 

Farve Rød Sort Orange Blå Hvid Brun Gul Grøn Lilla 
 

 

Ekstra tilbehør (købes separat) 

• Fjernbetjening til fjernstyring af fodersprederen  
• 12 volt batteri 
• Batteri oplader 
• Fuglegitter 
• Kaldesystem. 

 

Se også udvalget af fodertønder og foderanlæg på 

http://dangate.dk/produkter/foderudstyr 

 

 


