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Fish Feeder NL
Leest u voor het installeren van dit apparaat eerst zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing.

Ten eerste willen wij u graag feliciteren met uw aankoop van de SuperFish Fish Feeder. 
U heeft hiermee gekozen voor een uitstekend product. 

Het voeren van uw vissen met een voerautomaat heeft veel voordelen. U haalt het maximale uit uw vissen door altijd precies de juiste 
hoeveelheid voer te geven. Dit zorgt voor een optimale groei en mooier kleurpatroon bij bijvoorbeeld Koi vissen. Doordat er kleinere 
hoeveelheden voer per keer gedoseerd wordt, is dit beter voor de gezondheid van de vissen en voor de vijver. Wanneer al het voer door de vissen 
wordt opgegeten, voorkomt het onnodige vervuiling van het water en extra belasting van de filter.

Door de programmeerbare timer is het mogelijk 1 tot 24 keer per dag volautomatisch te voeren. De hoeveelheid voer kunt u instellen door per 
uur het gewenst aantal doseerseconden in te stellen. Het aantal doseerseconden per uur kan tussen de 0 en 120 seconde ingesteld worden.

Voordelen van de SuperFish Voerautomaat:
- Arbeidsbesparing 
- Instelbare automatische voertijden
- Geschikt voor korrelgrootte tussen de 2 en 9 mm. 
- Bevestigingsbeugel meegeleverd
- Lengte elektriciteitskabel 10 meter 
- Minder belasting van de filter
- Voercontainer voor 7 liter voer   
- Nederlands product

Montage instructies 
1 Haal de voerautomaat uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn(zie tekening 1).
2 Bevestig de beugel op de plaats waar u de voerautomaat op wil hangen.
3 Bevestig het besturingskastje op de gewenste plaats. Denk er bij het plaatsen van het besturingskastje aan dat u de bedrading en het 

besturingskastje eerst door de ophangbeugel haalt zodat de elektriciteitkabel aan de onderzijde van het apparaat hangt.  
4 Plaats de automaat in de beugel en vul hem met het gewenste voer (7 liter vis pellets 2 – 9 mm)
5 Steek de stekker in een wandstopcontact met randaarde en voorzien van aardlekschakelaar.  

Eerste keer gebruik
Als de voerautomaat is ingeschakeld door de stekker in het stopcontact te steken, springt de display op tSEt, afwisselend met de nog niet 
ingestelde tijd (00.00). Dit betekend dat als eerste de tijd ingesteld moet worden, zie tekening 4. 

Legenda
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Door 1x 3sec. op de knop te drukken komt u in het menu van de klok terecht. In het menu kunt u, door kort op de knop te drukken, de uren van 
de dag per uur verzetten. Zodra u op het juiste uur bent gekomen drukt u 3 seconden op de knop. U kan dan de minuten verzetten. Door kort 
op de knop te drukken worden de minuten met telkens 1 verhoogd. Indien de knop langer wordt ingedrukt gaan de minuten sneller lopen. Laat 
de drukknop los zodra de juiste tijd in het display staat. Nadat de drukknop 10 seconden is losgelaten is de juiste tijd ingesteld.

Statusoverzicht (tekening 2)
Wanneer u vanuit de ruststand kort op de knop drukt komt u in het statusoverzicht van de voerdoseerperiodes (dP) terecht. U ziet dan het uur 
(0-23) in beeld afwisselend met de ingestelde dosering er bij. Hierin ziet u hoeveel seconden er, per uur, gedoseerd wordt. Per dag kan er dus 
1 tot 24x gedoseerd worden.

Navigeren door het menu (tekening 2)
Door 1x 3sec op de knop te drukken komt u in het hoofdmenu terecht. Het hoofdmenu bevat 2 sturingsmenu’s voor de verschillende 
toepassingen. Door elke keer kort op de knop te drukken navigeert u door deze verschillende sturingsmenu’s. Als u bij het juiste sturingsmenu 
bent gekomen kunt u deze selecteren door weer 3 seconden op de knop te drukken.
dP: Voerdoseerperiode instellen
tSEt: Tijd instellen

Doseertijd(dP) instellen (tekening 3)
Door 1x 3sec op de knop te drukken ziet u “dP” verschijnen. Dit menu kunt u kiezen door 3 seconden de knop ingedrukt te houden. In het “dP” 
menu kunt u, door kort op de knop te drukken, kiezen uit 24 doseerstanden. U kunt hiermee, voor elk uur van de dag, het aantal seconden 
instellen dat de voerautomaat moet doseren. Er zitten 24 uur in een dag, dus kunt u ook 24 keer het aantal seconden ingeven. Deze standen 
staan geschakeld met de realtime klok.
Voorbeeld: Stand 01 is 01:00 uur ‘s nachts en stand 20 is 20:00 uur in de avond. 

Als u bij de stand (het uur) die u wilt selecteren bent aangekomen kunt u deze bevestigen door weer 3 seconden op de knop te drukken. Door 
daarna kort op de knop te drukken, kunt u wisselen tussen “UP” en “dn” met de stand (het uur) erachter. Wilt u het aantal seconden om 00:00 
uur ‘s nachts verhogen ziet u dus “UP00”.

UP: door het kort indrukken van de drukknop kan de tellerwaarde vanaf 0 sec. in stappen van 1sec. verhoogd worden tot een maximale waarde 
van 120 sec. Indien de drukknop 3 seconden wordt ingedrukt kunt u weer doorgaan met het instellen van de andere pompstanden. Nadat de 
drukknop 10 seconden is losgelaten start het systeem met de door u opgegeven waarden.

dn: door het kort indrukken van de drukknop kan de tellerwaarde in stappen van 1sec. verlaagd worden tot een minimale waarde van 0 sec. 
Indien de drukknop 3 seconden wordt ingedrukt kunt u weer doorgaan met het instellen van de andere standen. Nadat de drukknop 10 seconden 
is losgelaten start het systeem met de door u opgegeven waarden.

Houd er rekening mee dat sommige soorten voer gemakkelijker uit de automaat komen dan  anderen, dit heeft ook te maken 
met de grootte van de korrel. Houd de eerste keer even een bakje onder de automaat zodat u kunt kijken hoeveel voer er uit 
komt en u de juiste gewenste voertijd in kunt stellen.

Klok (tSEt) instellen (tekening 4)
Door 1x 3sec. op de knop te drukken komt u in het hoofdmenu terecht en ziet u als eerste “dP” op het display verschijnen. Hierna drukt u nog 1 
keer kort op de knop waarna je “tSEt” ziet verschijnen. Door nog een keer 3 sec. op de knop te drukken komt u in het menu van de klok terecht.
In het menu kunt u, door kort op de knop te drukken, de uren van de dag per uur verzetten. Zodra u op het juiste uur bent gekomen druk u 3 
seconden op de knop. Dan kunt u de minuten verzetten. Door kort op de knop te drukken worden de minuten met telkens 1 minuut verhoogd. 
Indien de knop langer wordt ingedrukt gaan de minuten sneller lopen. Laat de drukknop los zodra de juiste tijd in het display staat. Nadat de 
drukknop 10 seconden is losgelaten is de juiste tijd ingesteld en wordt de urenteller
opnieuw weergeven.

LET OP:
- De klok kan alleen in 24-uurs notatie.
- Wanneer de stroom is onderbroken moet de klok opnieuw worden ingesteld.
- Laat dus altijd stroom op het apparaat wanneer hij in gebruik is.
- Nooit een extra tijdklok gebruiken
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- Wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken zal hierna (tSet) het display knipperen. De tijd dient opnieuw ingesteld te 
worden. De ingestelde voedertijd wordt permanent in het geheugen opgeslagen.

- Wanneer de klok niet ingesteld wordt zal deze op (tSet) blijven staan.
- Controleer regelmatig het apparaat of de stroom is onderbroken door bijvoorbeeld stroomuitval.

Veiligheid
- Steek de stekker van het apparaat altijd in een contactdoos met sluitklep (spatwaterdicht).
- Voor een permanente aansluiting op het elektriciteitsnet moet voldaan worden aan de voorschriften van het energiebedrijf. Raadpleeg bij 

eventuele twijfel over aansluiting een erkende installateur of het energiebedrijf. Werk altijd met een aardlekschakelaar (Max 30mA).
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat uitvoert. Nooit de stekker in/

uit stopcontact steken/halen als u in een plas water staat of natte handen heeft.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 

vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door 
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- De kabel van dit apparaat is niet vervangbaar. In geval van beschadiging van de stroomkabel moet het complete elektrische gedeelte van het 
apparaat vernieuwd worden. Verwijder nooit de stekker maar laat het elektrische gedeelte in tact. Een elektrisch gedeelte met afgeknipte 
stekker valt niet onder garantie.

- Het apparaat nooit onderwater dompelen.
- Houdt kinderen uit de buurt van dit apparaat en het snoer.
- Dit product is uitsluitend te gebruiken volgens de richtlijnen zoals beschreven in deze handleiding.

Technische specificaties:
Afmetingen  H 37,5 cm x Ø 27,5 cm
Voltage 230 Volt AC
Frequentie  50 Hz
Max. Dosering  120 seconden per uur
Max. Inhoud voercontainer 7 Liter

Garantievoorwaarden
Met dit product heeft u een uitstekende keuze gemaakt. Het apparaat is zorgvuldig en met inachtneming van alle toepasselijke 
veiligheidsvoorschriften geassembleerd. Omwille van de kwaliteit heeft de leverancier uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige 
materialen. De leverancier garandeert het apparaat vanaf de datum van aanschaf gedurende 2 jaar tegen materiaal- en fabricagefouten.  
Garantiegevallen kunnen alleen worden behandeld als het product franco terug wordt gestuurd en voorzien is van een geldig aankoopbewijs. 
Bij installatie- en bedieningsfouten, ondeskundig gebruik, niet-naleving van veiligheidsvoorschriften, gebrekkig onderhoud, beschadigingen, 
evenals doorvoering van technische veranderingen, kan geen beroep op de garantie worden gedaan. De leverancier behoudt zich het recht voor 
om het apparaat in geval van garantieclaims naar eigen keuze te repareren of in zijn geheel te vervangen. Gevolgschaden zijn uitgesloten van 
de garantie. Reclamaties op grond van transportbeschadigingen kunnen alleen geaccepteerd worden, wanneer de beschadiging bij aflevering 
door de expediteur of posterijen werd vastgesteld of bevestigd. Alleen dan is het mogelijk, aanspraken t.o.v. de expediteur of posterijen te doen.




