
1- Packa upp rep-blocket och byt ut nylonrepet mot medskickat elrep.

2- Skruva tyngden (plastdunken) enligt bild nedan.

3- Montera på grindstolpar

Till el-staket
Plastlås

Stolpfäste
Till handtaget
Block fäste

Blockskruv (6 st) (kan
behöva lossas en aning om

blocket går trögt)
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P-klämma fästs runt dunk-handtaget
M6-skruv
Block-fäste
Flänsmutter

Kläm ihop P-klämman ordentligt för att få
ihop skruv och mutter.

Timer
Monteringsskruv till block
Isolatorbricka (en på varje sida)
Distanser
Monteringsskruv till timern

Fyll på vatten eller med 5 kg sand eller
grus vintertid.

Timern klarar max 2kg drag i
grindhandtaget utan funktionsproblem
och ca 20 kg utan att gå sönder.
På undersidan finns 2 ventilationshål –
dessa måste alltid vara nedåt för att
undvika kondensproblem.

Monteringshöjd :
1M = max 3,3M
öppning.



4- Anpassa grindbredden

När grinden är öppen ska handtaget knytas fast så nära blocket som möjligt då tyngden precis når marken.
Grindöppningen är maximalt 3.3M då monteringsskruven till blocket sitter 1M över marken. Om
monteringshöjden ökar med 10 cm, förlängs möjlig öppning med 60 cm (dvs 3.9M).
OBS anslutning till el-staket sker alltid vid blocket. Hela grinden kan vändas för höger eller vänster montering.

Om timern skall monteras till vänster (el-anslutning till höger) kan kroken vändas. Gör så här :
- Skruva loss muttern – håll emot i själva kroken.
- Vänd kroken
- Skruva dit muttern igen (ska ej dras åt hårt).

Användning

1. Ställ önskad tidsfördröjning på timern – se gradering , 1..6 timmar möjligt område.
2. Vrid plastkroken rakt upp.
3. Fäst grindhandtaget i kroken.
4. Preparera avdelad hage med hö – Klart.

Tips 1 : Kroken på handtaget kan böjas ihop till en ögla (med en polygrip och god vilja) om det finns risk för att
den fastnar i något under upprullning.
Tips 2 : Provkör några gånger efter installation så att allt funkar. Om indragning verkar tveksam – släpp en aning
på de 6 skruvar som håller ihop blocket – så att blocket/tyngden går lätt.
Tips 3 : Vid kall och fuktig väderlek finns alltid risk för att upprullningen fryser. Rikligt med oljespray typ 556
eller WD40 på repet och blocket minskar risken för fel avsevärt.

OBS ! Det finns alltid ett riskmoment med grindar för in och utsläpp. Oavsett om det är en vanlig grind eller en
Feed-X grind. Vid ev. reklamation eller annan skada regleras våra åtaganden genom allmänna
leveransbestämmelser NL92.

Anslutning till el-staket

Vändbar plastkrok
Mutter

Timer vred
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