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Manual foderspridare: Z-aim Spin 

Spridaren levereras i så liten förpackning som möjligt för att minska frakternas miljöpåverkan. 

Batterier följer oftast inte med, pga. fraktrestriktioner. Batterier som behövs är: timern - CR2032, 

fjärrkontrollen -  23A 12v (storlek som ett halvt AAA). Dessutom behövs ett 12v batteri till själva 

spridaren, finns att köpa på Biltema, Clas Ohlsson etc. Om du vill ha ett mindre batteri på insidan, 

inne i spridaren, mät vad som får plats. Alternativet är att ha ett placerat i närheten av spridaren. 

Börja med att: 

Om det lilla batteriet (CR2032) till timern inte är monterat, skruva isär timern och montera det, fyra 

skruvar på baksidan av timern. Batteriet behövs för att timern inte skall tappa programmeringen när 

du byter 12v källa. 

Montera timern. 

Montera kabelhärvan i sidan på timern och skruva åt försiktigt. Montera ihop timerns kablar med 

spridarens motor och koppling till solcellspanelen. Skruva bort en mutter i kabelgenomföringen, fäst 

den på insidan.  Kontakterna passar endast ihop med rätt kablar, så det går inte att koppla fel. 

Kablarna till batteriet blir över (röd & svart) och är det sista som kopplas när allt övrigt är klart. Blå 

och orange skall kopplas direkt på motorn, de går inte att montera fel då kabelskorna har olika 

storlek.  

Tag ut mottagaren till fjärrkontrollen (vit box) (extra tillbehör) och montera denna på valfritt ställe 

på spridaren. Försök tänka ut vilken sida av spridaren du kommer att ha vänd mot dig. Placera 

sändaren på den sidan eller under spridarens botten. För att montera kontrollen, måste du borra två 

hål och dessa är inte förborrade, av den anledningen att placeringen kan variera för bästa 

mottagning. Vi har fått rapporter från kunder, om att fjärrkontrollen är så stark så att man lagt 

mottagaren inne i spridaren. Och det har fungerat. Ett alternativ om inte avståndet är så stort. 

Kablarna till sändaren träs genom det stora pluggade hålet. Skruva bort en mutter i 

kabelgenomföringen, fäst den på insidan.  När du fått igenom kablarna så kopplar du ihop den 

tredelade kontakten med grön, gul och lila färg. De övriga fyra kablarna från mottagaren: Röd, Svart, 

blå och orange blir över och används inte, att det blir kablar över beror på att fjärrkontrollen kan 

användas separat och därför är utrustad med alla kablar.  

Övriga detaljer: 

Resterande delar som spridartallrik, tratt, fästen och etc. är lätta att montera, gummitätningen som 

följer med skall monteras mellan spridaren och tunnan för att förhindra vatten att nå fodret inne i 

tratten.  

När du monterat spridaren klart på tunnan och kopplat den till batteriet skall du programmera 

timern för att passa ditt ändamål. Denna spridare har hög kapacitet på utkastningen och många 

väljer ca 4-5 sekunder som spridartid. 

Börja med att ställa in timerns klocka rätt genom att trycka på ”HOUR” och ”MINUTE” knapparna 
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Fortsätt sedan till inställningen för utkastartider och antal gånger och vid vilka klockslag du vill att 

spridaren skall kasta ut foder varje dygn ”SPIN” (1-6) genom att trycka på ”SET”. Spridaren kan kasta 

ut 1-6 gånger per dygn. Ställ in de tider och antal per dygn du vill genom att använda knapparna 

”Hour” och ”MIN”, kliv till nästa tid genom att använda ”SET”. Observera att endast spridartid 1-3 är 

synliga de andra tiderna syns inte förrän efterföljande nummer programmeras. 

Fortsätt sedan till inställningen för utkastartiden ”SPIN” (1-6) genom att trycka på ”SET”. Ställ önskad 

längd på varje klockslag utkastningen av foder genom att använda ”MINUTE” och ”HOUR” 

knapparna. Du kan välja utkastartid från 0-60 sekunder per gång. 

Ställ in vilken hastighet motorn skall rotera med för att uppnå för platsen lämplig längd som fodret 

kastas. Motorn har tre hastigheter: LOW, MID, HIGH (LÅG, MEDEL, HÖG). För att ställa in - håll ”SET” 

knappen intryckt tills ”MOTOR SPEED” visas i displayen. Använd knapparna ”HOUR” och ”MIN” för 

att navigera till den motorstyrka du vill ha. 

Systemtest 

Håll ”SET” knappen intryckt tills ”PUSH HR FOR TEST” visas i displayen. Tryck på ”HOUR” så startar 

testsekvensen efter 10sekunder. Observera att fodret kastas ut med kraft, så stå inte i 

spridningsriktningen. 

RENSA MINNETS INSTÄLLNINGAR. 

Håll alla knappar intryckta i 5 sekunder så raderas all spridartider. 

Övrig information: 

Före varje utkastning av foder börja leddioden som är synlig genom dörrens hål bakom timern samt 

lampan på timerns framsida att blinka som varning. 

När solcellspanelen är aktiv och laddar blinkar ”SOLAR” dioden på timerns framsida. 

Varmintguarden ska placeras runt spridartallriken. Fästs tillsammans med tunnans fästen, med 

vingmuttrarna. 

 För att se på bilder, ladda hem produktbladet. Det kan vara på den tidigare modellen. 

 

 

 


