
 

За повече информация : https://www.spyboar.com/ 
 0988 366 155 

 0883 910 191 
 info@spyboar.com 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

ТОВА УСТРОЙСТВО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНИЯ! НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА ПО 
ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА И ДЪРЖЕТЕ ПРЪСТИТЕ ДАЛЕЧ ОТ ПАНИЧКАТА. НЕСПАЗВАНЕТО НА 
ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРЯВАНЕ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Със Sunslinger можете да повдигате и спускате паничката, за да изберете различни размери 
за подаване според фуража. ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА МАХАТЕ МЕТАЛНАТА 

! 

Sunslinger 
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МРЕЖА ПРОТИВ ГРИЗАЧИ (VARMINT GUARD) ЗА ДА РЕГУЛИРАТЕ ПАНИЧКАТА НА 

ЗАВЪРТАНЕ. 

1. Завъртете паничката, така че отворът за регулиране на въртящата плоча да е достъпен 

през мрежата против гризачи. 

2. Разхлабете винта и плъзнете паничката до желаната височина. 

3. След като регулирането на височината приключи, затегнете винта, за да фиксирате 

паничката на желаната височина. 
 

ВНИМАНИЕ: Когато използвате соларния панел 6V American Hunter или външна батерия, 

извадете вътрешната батерия от устройството. Ако не я извадите, това може да доведе 

до повреда на батериите и таймера. 

 

Настройка на дигиталния таймер 

Режими за бърза настройка на цифровия таймер 

                           Време                Дни     Продължителност 

QSET 1    6:30 AM | 6:30 PM      ALL (всеки ден)      3 sec 

QSET 2    6:30 AM | 6:30 PM      ALL (всеки ден)      5 sec 

Моля, прочетете всички инструкции, преди да се опитате да настроите часовника 

 

Задаване на час от деня 

1. Отворете защитния капак 

2. Натиснете надолу дясната стрелка на началния екран 

3. Натиснете дясната стрелка на екран Текущо време 

4. Индикаторът “Час” ще започне да мига. Натиснете нагоре или надолу, за да настроите часа. Натиснете надясно, 

когато приключите. 

5. Индикаторът “Минута” ще започне да мига. Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате минутите. Натиснете 

надясно, когато приключите. 

6. Индикаторът “Ден” ще започне да мига. Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате минутите. Натиснете 

надясно, когато приключите, за да се върнете към Екран за текущо време. 

7. Натиснете наляво, за да се върнете към началния екран. 

 

Настройка на времето за подаване (1-ва настройка) 

1. Отворете защитния капак 

2. Натиснете левия бутон, за да влезете в меню за преглед на таймера. В горния десен ъгъл ще се появи число, което 

показва кой таймер се преглежда. 

3. Натиснете десния бутон, за да влезете в екрана за програмиране на таймера 

4. Индикаторът “Ден” ще започне да мига. Натиснете нагоре или надолу, за да настроите деня. Натиснете надясно, 

когато приключите 

5. Индикаторът “Час” ще започне да мига. Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате часа. Натиснете надясно, 

когато приключите. 

6. Индикаторът “Минута” ще започне да мига. Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате минутите. Натиснете 

надясно, когато приключите. 
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7. Продължителността на времето за изпълнение ще започне да мига. Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате 

времето за изпълнение. Натиснете надясно, когато приключите, за да се върнете към екрана за преглед на таймера. 

Натиснете наляво, за да излезете до началния екран. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате устройството да работи по едно и също време всеки ден от седмицата, е необходимо да 

зададете само 1 програмен цикъл за това време от деня. Всеки ден от седмицата обаче трябва да се показва в 

долната част на LCD дисплея за този цикъл. 

 

Настройка на времето за подаване 2 - 16 (за многократно хранене) 

1. На екрана за преглед на таймера натиснете стрелките нагоре или надолу, за да превключите между различните 

таймери. 

2. Натиснете нагоре, за да се придвижите до следващия програмен цикъл, или надолу, за да навигирате до последния 

програмен цикъл. 

3. Повторете стъпки от 2 до 7, за да зададете програми от 2 до 16. Когато всички желани програми са зададени, 

просто изчакайте 5 секунди и таймерът ще се върне към текущия час и ден.  

 

Отмяна на програмата на времето за подаване  

За да отмените персонализирано време за подаване, отидете до настройката „Ден“. Опцията за деактивиране на 

конкретен час се намира точно преди настройката за неделя. Натиснете стрелката нагоре или надолу, за да се 

придвижите до настройката ИЗКЛ. и я изберете, за да деактивирате това персонализирано време. 

 

Нулиране на таймера 

Натиснете вдлъбнатия бутон и всички настройки на програмния цикъл ще бъдат нулирани.  

Тест 

1. Натиснете и задръжте стрелката надясно, за да активирате теста. ВНИМАНИЕ! Има закъснение от 5 секунди тестът 

да започне. 

2. Натиснете стрелката наляво по време на обратното броене на таймера, за да отмените теста.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако по някаква причина трябва да изключите таймера, за да рестартирате часовника, трябва да 

изчакате поне 20 секунди, преди да включите отново часовника. Неспазването на това може да доведе до повреда 

на часовника. 

ВНИМАНИЕ: Ако устройството се запуши, двигателят ще спре и ще се опита да отстрани блокирането 3 пъти. 

Ако това е неуспешно, на екрана ще се появи съобщение FFF. За да премахнете това съобщение, натиснете 

левия бутон.  
 

 

Parts List 

1 
шестостенна 

гайка  
4 бр. 

2 
шестостенен 

болт 
 4 бр. 

3 Плоска шайба 

 

4 бр. 
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