ADK210 – Uživatelský manuál

ADK210 – Uživatelský manuál

Parametry dávkovače:
Hmotnost:
550 g
Napájení:
5 – 12 V/1A DC
Rychlost dávkování: 0,1 – 0,3 kg/min. obilovin (závislé na napájení a druhu krmiva)
Druh krmiva:
Suché krmivo – šrot, obolí, granule, ostatní do velikosti 1x1 cm.
Při použití nečištěného krmiva jej nejprve přesejte a odstraňte z něj velké části!
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Montáž a umístění:
Řídící elektroniku (G, F) umisťujeme do
interiéru.
Dávkovač
a
zásobník
umisťujeme
do
interiéru
případně
zvnějšku budovy ovšem s řádným
zastřešením, které je bude chránit před
nepřízní počasí (déšť, sníh).
Dávkovač se montuje do svislé stěny
(dřevo, zdivo) pomocí šroubu (B).
V případě dřeva předvrtáme otvor o
průměru 5 mm a zašroubujeme šroub celý vrut.
V případě zdiva použijeme hmoždinku, do které zašroubujeme šroub – celý vrut.
Na upevněný šroub zatočíme sponu (C) a dotáhneme, aby byl otvor svisle. Do spony
upevníme dávkovač za spodní, užší část násypky, viz obrázek. Dávkovač je zastrčený pod
násypkou (A). Při manipulaci nebo natáčení zkontrolujte, zda se dávkovač z násypky
nevysouvá dolů. Hrozilo by vysypání krmiva.
Přidání zásobníku:
Zásobník je možné zhotovit z HTE odpadní trubky o průměru 11 cm
délky 0,5 nebo 1 m (7 kg krmiva) atd. Trubka se připevňuje na sponu –
stejným způsobem jako dávkovač. Dalšími možnostmi zásobníků jsou
různě objemné nádoby s vyústěním o menším průměru, než je násypka.
Lze použít také flexibilní trubku, která se ze zásobníku zavede do
násypky.
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Přidání krmítka:
Pod dávkovač umisťujeme krmítko tak, aby k němu měla zvířata dobrý
přístup a zároveň aby krmivo při dávkování nevylétávalo mimo
krmítko. Vyústění dávkovače
(D).
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Zprovoznění:
Po montáži dávkovače a
zásobníku se spojí kabel
dávkovače (E) s elektronikou
(F, G) a zajistí se proti
rozpojení a poškození zvířaty.
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