
1 - Skruva hållare till upprullaren vid ena stolpen.  

 

2 – Skruva timern (skenan för snabbfäste)  vid andra stoplen. 

 

 

 

Användning  Tipsruta 

1. Ställ önskad tidsfördröjning på timern 

– se gradering , 1 till 6 eller 1 till 12  

timmar möjligt område. 

2. Vrid plastkroken tills den fastnar. 

3. Fäst grindhandtaget i kroken. 

4. Preparera avdelad hage med hö – 

Klart. 

- 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. 

- Dagar med isbark och liknande elände, rekommenderas 

att både timer och upprullare torkas inne över natten. 

Ganska enkel operation tack vare snabbfästen. 

- Om hästarna är påhittiga av sig så kan det hända att 

timern blir ett intressant objekt att tugga/nafsa på. I så 

fall rekommenderar vi att linda några varv med ståltråd 

runt timer-huset kopplat till elstaketet. 

 

OBS! För ytterligare instruktioner kolla vår hemsida/Youtube: 

Youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q eller sök på 

Feed-X på Youtube. 

 

Upprullaren  klarar 
upp till 15m 
grindöppning. 
 
Anslutning till el-
staket 
 
Skruva i samtliga 
skruv (3 st). 

Viktigt att : 

• Upprullaren är 

helt vertikalt 

monterad. 

• FEED-X 

etikett skall 

vara uppåt. 

(ventilations-

hål nedåt). 
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Handtag – från upprullaren 
Krok för höger eller vänstermontage 
Skena – monteras vertikalt 
Timer vred 
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Underhåll och rengöring. 

 

Om upprullaren används i en miljö där mycket lera och partiklar följer med elbandet vid upprullning – kan man 

behöva ta isär och torka ur upprullaren ngn gång per säsong. 

 

Skruva loss samtliga skruv längs kanten (8 st) + 

centrumskruv till elanslutningen. 

Fixera bandet i undre halvan av höljet enl. bild. 

Vicka lite på övre halvan och lyft. 

OBS – spole och centrumaxel måste stanna i undre 

halva. 

Här syns bromsbackar och innanmätet. 

Torka ur och sätt ihop igen – gärna spreja lite med 556 

eller WD40 eller liknande oljespray. 

Sätt tillbaks övre halvan. 

Vänd på upprullaren – och upprepa för andra halvan !  

Kolla särskilt att ventilationshålen (2 st per halva) inte 

är igensatta. 

  
 

 

Vinter och kyla. 

 

De dagar på året som både har hög luftfuktighet och kalla nätter – kan det inträffa att kondensvatten fryser i 

upprullaren – med påföljd att det inte går att dra ut elbandet. 

Prova först  med att ”klappa till” upprullarens sidor med båda händerna samtidigt – då brukar bromsbackarna (se 

bilden ovan) lossna från plast höljet. Om detta inte hjälper – lossa snabbfästet och låt upprullaren tina inne i ett 

par timmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare material och info finns på vår hemsida. 

NOTERING 

Om något oförutsägbart händer – T.ex. att en häst springer rakt igenom en stängd grind, så kommer timern släppa kroken 

direkt utan att ta skada (sker vid en drag kraft av ca 15 kg i handtaget). 

Oavsett om du använder en Feed-X grind eller någon annan upprullningslösning så finns det alltid en risk med grindar och 

staket. I garantiärenden eller annan skada följer vi handelsavtalet NL17. 
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