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Brugsanvisning / Bruksanvisning

 Foderautomat                 
 Computerstyret /Datorstyrd



Brugsanvisning dansk

Læs omhyggelig denne brugsanvisning igennem inden du 
tager  foderautomaten i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter, kan tilbehør 
m.m. afvige fra billeder på emballage m.m.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside www.pondteam.com for de 
senest opdaterede manualer.

Beskrivelse.
PondTeam Foderautomat er designet til havedammen. Med en 
foderautomat kan du fodre dine fisk regelmæssigt og struktureret 
så dine fisk får netop den nødvendige fodermængde og du 

belaster dit filter mindst muligt med uspist foder.
Foderfunktionen kan indstilles til op til 6 måltider per dag.
Fodermængden per måltid kan indstilles fra 1 til 9 portioner per fodring.
Der er også mulighed for manuel fodring.
PondTeam foderautomat kan både anvendes med batterier (4 stk.  1,5 Volt 
Type C medfølger IKKE) eller med medfølgende transformator.
PondTeam foderautomat er vandtæt og kan placeres udendørs.
Kapacitet til 5 liter foder.
Såvel låg som foderbeholder kan afmonteres for let rengøring. 
PondTeam foderautomat monteres lettest på et bræt ved bassinkanten 
med medfølgende beslag/skruer.

Indhold
1. Bund med kontrolpanel, batterirum og display.
2. Foderbeholder med låg og låsepal
3. Foderrampe
4. Monteringsbeslag med skruer
5. Transformator 12V 250mA 3 watt (Anvend kun den    

 medfølgende transformator)
6. Til batteridrift skal der anvendes 4 stk. 1,5 Volt batterier Type C - 

disse batterier medfølger IKKE.
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Tekniske data
Kapacitet  5 liter
Trafo   12V, 3 watt
Kabel    5 meter
Batterier  4 x 1,5 VOLT Type C
Mål  LxBxH  27x22x35 cm

Sikkerhedsforskrifter
Ved batteridrift anvendes 4 stk. 1,5 V batterier type C.
Ved brug over ledningsnettet må kun den medfølgende 
transformator 12V 250mA 3Watt anvendes. 

Placer ikke foderautomaten så tæt ved vandoverfladen at sprøjt fra de 
fødesøgende fisk kan ramme foderautomaten. Hvis foderet bliver fugtigt 
vil det klumpe sammen og kan blive en cementagtig masse, der kan 
ødelægge foderautomaten.

Installation og vedligeholdelse
For at afmontere låget drejes forsigtigt mod urets retning og 
låget kan løftes af. Fjern den lille blå pal fra holderen i bunden af 
beholderen. Drej beholderen i urets retning og træk beholderen 
op fra soklen. 
Nu kan låg og beholder rengøres for foderrester. Husk at tørre 

både låg og beholder meget omhyggeligt af inden de igen monteres, 
da fugt i beholderen vil få foderet til at klumpe sammen og umuliggøre 
en effektiv fodring med de ønskede portionsstørrelser. Husk at sætte 
låsepalen i holderen igen inden beholderen fyldes med foder.
Når batterierne er ved at løbe tør, blinker ”BATTERY” lampen.  Sluk 
funktionsknappen i bunden.
Batteridækslet i bunden af foderautomaten fjernes, de udslidte batterier 
udskiftes med nye af samme type.  Husk korrekt placering i henhold til 
plus og minus. Tænd funktionsknappen igen. 
Foderautomaten bør kontrolleres og evt. rengøres 1-2 gange om ugen. 
Foderautomaten er beregnet til udendørs brug, men det forlænger dens 
levetid hvis den er skånet for direkte regn og vandsprøjt fra bassinet. 
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Betjening
Pondteam foderautomat kan indstilles til max 6 fodringer per dag og hver 
fodring kan bestå af 1 - 9 portioner foder. 
Pondteam foderautomat er fra fabrikken indstillet til at fodre 3 gange om 
dagen:
1: kl.   7.00 3 portioner
2: kl. 12.00 3 portioner
3: kl. 17.00 3 portioner

Fodertyper
Pondteam foderautomat er specielt designet til foder med Pellets (op til 
8mm), Sticks og Granulat. Den er ikke velegnet til flagefoder.
Pås nøje på, at foderautomaten ikke placeres så tæt ved vandet, at sprøjt 
kan nå den. Fugtigt foder vil klumpe sammen til en næsten ”cementagtig” 
masse, som foderautomaten ikke kan klare, og der er fare for at 
foderautomatens mekanisme kan tage alvorlig skade.
Tjek et par gange om ugen om foderet er tørt og maskinen kører optimalt.

Funktion - batteridrift
Sluk funktionsknappen i bunden af foderautomaten.
Fjern batteridækslet
Foderautomaten anvender 4 stk. 1,5 Volt type C batterier - isæt 
batterierne og monter igen batteridækslet.
Det er ikke nødvendigt at indstille fodringstider og mængder når der 
skiftes batterier, men det er nødvendigt at indstille uret hver gang 
batterierne har været taget ud.
På displayet viser en blinkende rød lampe, hvis batterierne er ved at løbe 
tør.

Kontrolproces.
For at kontrollere om foderautomaten virker, sættes funktionsknappen i 
bunden af automaten til ON. Uret i displayet vil vise ”12.00” med blink. 
Motoren starter op og den første fodring finder sted. (Hvis der slukkes for 
funktionsknappen vil motoren stoppe efter 3 sekunder).
Efter denne kontrol vil LCD displayet vise tid og parameter for den næste 
fodring, ligesom foderikonet vil blinke. Nu kan de næste fodringer           
 indstilles. (Se pkt. 2 under Indstilling af fodring)4



Indstilling af ur
Hver gang batteri/transformator strøm har været afbrudt, vil uret 
vise ”12.00” og den korrekte tid skal indstilles på ny. Uret viser 24 
timers funktion.

Tryk ”Clock” og ”SET” og klokkeslettet vil blinke.  Tryk herefter ”CLOCK” for 
at indstille timerne og ”TIMER” for at indstille minutterne. Tryk herefter på 
”RUN” for at gemme og starte. 
Du kan nu trykke ”CLOCK” en enkelt gang for at få vist urets korrekte 
indstilling. Efter et kort stykke tid vil displayet vende tilbage til at vise 
næste fodringstid samt antal af portioner i denne fodring.

Indstilling af fodringstid og mængde
Tryk på ”TIMER” viser fodringsindstilling og fodringstidspunkt. 
Fabriksindstillingen er 3 gange om dagen, den første kl. 7.00 (1  
07 i display), den anden kl. 12.00 (2 12 i display) og den tredje kl. 

17.00 (3 17 i display), men dette kan ændres op til 6 gange i døgnet. 
Tryk ”SET” knappen og klokkeslet vil blinke. Tryk ”TIMER”  for at indstille 
klokkeslet for første fodring og derefter ”SET” for at indstille den næste 
fodring. Gentag denne indstilling for de følgende fodringer. Slut af med at 
trykke ”RUN” for at gemme og starte indstillingen op.

Kontrolpanel
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Indstilling af mængde 
Tryk på ”VOL” knappen. Ikon 4 viser fodermængden 
(Fabriksindstilling er 3).
Ved tryk på ”SET” blinker ikon 4 og ved tryk på ”VOL” kan 

antallet af foderportioner nu ændres fra 1 til 9. Efter at have indstillet 
det ønskede portions antal trykkes på ”RUN” for at gemme og starte 
indstillingen op.
Ved tryk på ”VOL” kan du til enhver tid kontrollere portionsantal for hver 
enkelt fodring. 

Manuel fodring
Under normal drift kan man til enhver tid foretage en manuel 
fodring ved at trykke på ”HM” knappen. Dette har ingen effekt 

på de indstillede fodertidspunkter.

Fejlmelding ”ERRO”
Hvis displayet viser ”ERRO” betyder det som regel, at noget foder 
eller andet har sat sig fast og blokerer foderudgangen.
Sluk for funktionsknappen i bunden af foderautomaten.

Fjern sikkerhedspalen inde i beholderen og afmonter beholderen.
Nu kan fremmedlegemet fjernes og foderautomaten samles igen. 
Start foderautomaten op igen som beskrevet under ”KONTROLPROCES”. 
Hvis der startes normalt op igen kan foderautomaten igen tages i brug.

Vinteropbevaring
Når foderautomaten om vinteren ikke er i brug, kan man med fordel 
tage den ind, rense den omhyggelig, fjerne batterierne og opbevare 
den indendørs til næste sæson. 

Garanti
PondTeam foderautomat er dækket af en 24 måneders garanti 
mod produktions- og materialefejl, gældende fra købsdatoen. 
Nota med dato gælder som garantibevis og kopi af denne skal 

medsendes foderautomaten i tilfælde af reklamation. I garantiperioden 
reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale 
reservedele uden beregning. Garantien gælder ikke normalt slid eller 
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skader der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller 
negligering af anførte betjeningsvejledning.

Affaldshåndtering
En defekt foderautomat må ikke lægges i den normale 
dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens 
genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstation.
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Komplet foderautomat / Komplett foderautomat

Foderbeholder / 
Foderbehållare

Låg / Lock

Bund med kontrolpanel og kabeltilslutning / 
Botten med kontrollpanel och kabelanslutning
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Kontrolpanel / Kontrollpanel

Kabel m. transformator Låseplade m. låsepal in situ / 
Låsplatta med låshake in situ

Låseplade  /  Låsplatta Låsepal  / Låshake
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Bund med on/off kontakt og batterikammer / 
Botten med on/off kontakt och battarikammare

Batteridæksel / Batterilock

Bund med foderrampe og monteringsbe-
slag  /  Botten med foderränna och mon-
teringsbeslag

Foderrampe / Foderränna

Monteringsbeslag Skruer til montering / 
Skruvar till montering
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Bruksanvisning Svenska

Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder 
foderautomaten

Då vi hela tiden produktutvecklar våra produkter kan bruksanvisningen, 
kartongen med bilder avvika från innehållet. 
Titta på vår hemsida www.pondteam.com efter uppdaterade 
bruksanvisningar och datablad

Beskrivning
PondTeam foderautomat är avsedd för bruk till trädgårdsdammar. 
Med en foderautomat kan du förvissa dig om att dina fiskar 
regelmässigt och strukturerat får mat. Foderautomaten kan ställas 

in så dina fiskar får den optimala mängden foder utan att belasta din 
damm med foder som inte ätes upp.
Foderfunktionen kan ställas in med maxinalt 6 utfodringar / dag.
Fodermängden kan ställas in från 1 till 9 per måltid.
Du kan också mata manuellt.
PondTeam foderautomat kan ställas in både via batterier ( 4 st som EJ 
medföljer) eller via den medföljande transformatorn via elnätet 230 V
Foderautomaten kan placeras utomhus (IP44) Automaten har en kapacitet 
på 5 liter
Både lock och behållare kan enkelt avmonteras för rengöring.
Foderautomaten monteras enklast genom att skruvas fast på ex.vis en 
bräda vid kanten. Beslag och skruvar medföljer. 

Innehåll.
1. Kontrollpanel, batterihållare och display.
2. Foderbehållare med lock och låsclips
3. Foderränna
4. Monteringsbeslag med skruvar

5. Transformator 12 V 250 mA 3 Watt. Använd bara den medföljande 
transformatorn

6. För batteridrift skall 4 st 1,5 Volt batterier Typ C användas. (Dessa 
medföljer EJ)
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Tekniska data
Kapacitet  5 liter
Trafo   12V, 3 watt
Kabel    5 meter
Batterier  4 x 1,5 VOLT Type C
Mått  LxBxH  27x22x35 cm

Säkerhetsföreskrifter
Vid batteridrift används 4 st batterier Type C.
Vid bruk med transformator använd bara den medföljande 
trafon 12 V 250 mA 3 Watt. Var noga på att strömuttaget där 

transformatorn kopplas inte kan utsättas för direkt regn
Placera inte foderautomaten så att stänk från fodersökande fiskar kommer 
in i apparaten.
Om fodret blir fuktigt klumpas det samman och bilder en ”cementaktig” 
massa som kan förstöra foderautomaten.

Installation och underhåll
Locket monteras av genom att vridas motsols och kan sen lyftas av 
Ta bort den lilla säkringen i botten av behållaren. Vrid behållaren 
medsols och lyft behållaren från sockeln. 
Du kan nu enkelt rengöra behållaren från foderrester. Kom ihåg 
att torka behållare noggrannt innan de monteras tillbaka. Fukt i 

behållaren kommer få fiskfoder att klumpa sig och göra att automaten 
inte kommer fungera korrekt. Glöm inte att sätta tillbaka säkerhetsspärren 
innan behållaren fylls med foder.
När batterierna håller på att ta slut kommer indikatorlampan”BATTERY” 
blinka. Stäng av funktionsknappen i botten.
Locket på batterihållaren tas bort och de gamla batterierna avlägsnas. 
Sätt i nya av samma typ. Tänk på att placera de nya batterierna rätt med 
hänsyn till + och -.
Foderautomaten bör kontrolleras och ev rengöras 1 till 2 ggr/vecka. 
Foderautomaten är konstruerad för att tåla utomhusbruk men placera den 
så den inte utsätts för direkt regn och stänk från dammen.
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Användning
PondTeam foderautomat kan ställas in till max 6 utfodringar/dag och varje 
portion bestå av 1-9 i mängder foder. 
Foderautomatens fabriksinställning är 3 ggr/dag:
1: kl.   7.00 3 portioner
2: kl. 12.00 3 portioner
3: kl. 17.00 3 portioner

Fodertyper
Pondteam foderautomat är speciellt designad till foder med 
pellets (upp till 8mm), sticks och granulat. Den är inte lämplig till 
flingor. Observera att foderautomaten inte ska placeras för nära 

vatten så att det kan stänka på den. Fodret kan då klumpa ihop sig till en 
”cementaktig” massa som foderautomaten inte kan hantera, och det är 
stor riska att mekanismen tar skada. Kontrollera ett par gångar per vecka 
att fodret är torrt och att maskinen är igång.

Funktion - batteridrift
Stäng av funktionsknappen i botten av automaten
Ta bort kåpan till batterihållaren.
Foderautomaten använder 4 st 1,4 Volts typ C batterier. Sätt 

batterierna på plats och sätt tillbaka kåpan
Du behöver inte programera om automaten när du byter batterier men 
klockan måste ställas på rätt tid
Displayen indikerar med en röd blinkande lampa att batterierna behöver 
bytas.

Kontroll
När du skall kontrollera att foderautomaten fungerar sätter du 
funktionsknappen i botten i läge ON.
Klockan på displayen visar 12,00 blinkande. Motoren startar och 

den första utfodringen sker. Stänger du av funktionsknappen stoppar 
automaten efter 3 sekunder.
Efter den här självkontrollen vill LCD displayen visa tid och mängd för nästa 
utfodringstillfälle. Foderikonen blinkar. Du kan nu ställa in tid för nästa 
tillfälle. (se pkt 2 under inställning av utfodring).
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Inställning klocka.
Varje gång automaten av någon anledning blir utan ström kommer klockan 
visa 12,00 och  måste ställas in på nytt. Klockan har en 24 tim display.

Tryck ”CLOCK” och ”SET” klocka börjar blinka.  Tryck därefter  
”CLOCK” för att ställa in  ”TIMER” för att ställa minuterna. Till 
slut trcker du på 2run2 så sparas inställningarna och automaten 

startas.
Du kan trycka på ”CLOCK” en gångså visas klockans inställning. Efter en 
liten stund visar klockan nästa fodringstillfälle och mängden den är inställd 
på.

Ställa in utfodringstid och mängd.
Tryck på ”TIMER” så visas matningsinställning och vilken tid.  
Fabriksinställningen är tre gånger om dagen, först kl. 7.00 (1  07 
i display), sen kl. 12.00 (2 12 i display) och till sist. 17.00 (3 17 i 

display), Du kan ändra upp till 6 ggr/dygn
Tryck ”SET” knappen och klockan börjar blinka. Tryck ”TIMER”  för att 
ställa in först utfodringen och därefter  ”SET” för att ställa in nästa gång. 
Upprepa de här stegen för varje ytterligare gång du vill att automaten skall  
 fodra fiskarna. Max 6 ggr/dag. Avsluta med att trycka ”RUN” så 

Kontrollpanel
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Ur ikon
Ikon 1 Ikon 2 Ikon 3 Ikon 4

Fodermängd ikon

Batteriindikator

Tidsinställning

Volymknapp

Fodermängd per dag 
och dyl

CLOCK TIMER SET

VOL HM RUN

Minutinställning och 
fodringstid / mängd Manuell fodring



sparas inställningarna och automaten startas.

Inställning av mängd
Tryck på ”VOL” knappens  Ikon 4 visar fodermängden 
(Fabriksinställing är 3).
Vid tryck på ”SET” blinkar ikon 4 och vid tryck på ”VOL” kan 

antalet foderportioner nu ändras från 1 till 9. När du ställt in antalet 
önskade portioner trycker du  på ”RUN” för att spara och aktivera 
inställningarna.
Genom att trycka på ”VOL” kan du när som helst kontrollera 
inställningarna av fodermängd. 

Manuell utfodring
Du kan när som helst manuellt utfodra fiskarna genom att trycka 
på ”HM” knappen. Detta har ingen effekt på dina normala 
inställningar

Felmeddelande ”ERRO”
Om displayen visar”ERRO” betyder det som regel, att foder eller 
något annat fastnat och blockerar foderutsläppet.
Stäng av funktionsknappen i botten av automaten.

Ta bort säkerhetsspärren och lyft bort foderbehållaren.
Nu kan utgången rensas och automaten sätts ihop.
Starta foderautomaten som beskrivits i avsnitt ”KONTROL”.
Startar automaten normalt kan den tas i bruk.

Vinterförvaring
När fisken slutar äta på hösten skall automaten rengöras noga, 
batterierna tas ur och apparaten skall förvaras torrt.

Garanti
Pondteams foderautomat har en garanti på 24 månader 
efter inköp mot produktions och materialfel. Kvittot gäller 
som garantisedel och skall alltid uppvisas vid reklamation.

Undergarantiperioden reparerar eller skiftar vi ut defekta delar (vårt 
val) utan kostnad. Garantien gäller inte normalt slitage eller skador som 
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uppstått till följd av handhavandefel. Apparaten är endast avsedd för 
privat bruk. 

Avfallshantering:
En defekt foderautomat skall slängas på en godkänd 
återvinningsstation bland elsopor. PondTeam är med i elkretsen 
för ett hållbart kretslopp och Repa för återvinning av emballage.

Lock

Låshake

Foderbehållare

Öppen

Öppen

Öppen

Botten

Skruvar

Monteringsbeslag
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