
 
 

 
 
      

Handleiding 

 
 

BluFeeder BGSF-6 

Visvoederautomaat op zonne-energie 
 

Bewaar deze handleiding samen met je aankoopfactuur, als je aanspraak wilt maken op onze 

service, heb je deze nodig. 

Voordat je aan de slag gaat om het apparaat  te gebruiken, vragen we je aandacht om de 

handleiding goed door te lezen. Deze gaat over gebruik, onderhoud en veilige toepassing voor 

jou en die van anderen!
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Personen, die deze handleiding niet kunnen opvolgen, mogen het 
apparaat niet gebruiken!  

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen en kinderen meteen 
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogensbeperking, of gebrek aan ervaring 
en/of kennis.  

Tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid, of door het krijgen van een instructie hoe het apparaat te gebruiken.  
 
Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.          

 Aan de slag! 

1.UITPAKKEN 
Controleer het apparaat op mogelijke beschadigingen, mocht dat het geval zijn, neem het 

apparaat dan niet in gebruik. Maak foto’s en neem contact op met BluGarda. 

1.A INHOUD 
1x Visvoederautomaat BGFS-6 

4x Grondpennen 

4x Schroeven 

1x Pellet uitstrooier 

1x Instructievoorschrift 

1x zakje Silica Gel (droogmiddel tegen vocht tijdens transport/opslag, kan na ingebruikname 

apparaat bij chemisch afval) 

Als alles in orde is, volg dan de verdere instructies van de handleiding. 

 

 Lees deze voorschriften aandachtig door en volg ze op! 
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1.B TECHNISCHE GEGEVENS CONTROLEREN 
Controleer de gegevens op het typeplaatje. 

Het typeplaatje vermeldt alle belangrijke technische gegevens. 

Batterij De capaciteit en het vermogen van de batterij 

Container Inhoud van de voedercontainer 

IP 44 Beschermingsklasse IP 44 = Spatwaterdicht 

Pellets De toegestane diameter van voederpallets in mm 

Max. 35° Maximum toelaatbare (omgevings)temperatuur van het apparaat 

CE Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese 
wetgeving. 

 

Defecte elektrische apparaten die in het huishouden zijn gebruikt, dienen 
volgens EU-richtlijnen verwijderd te worden. Dit product mag niet met het 
normale huisvuil worden afgevoerd, maar dient apart te worden verzameld.  

Meer informatie over lokale afvalverzamelpunten vind je bij de gemeente van je woonplaats. 

 

1.C TECHNISCHE GEGEVENS 

 

Model BluFeeder BGSF-6 

Visvoerpellets ø 3-8 mm 

Inhoud reservoir 6 L 

Voederfrequentie per dag 1 tot 6 x, instelbaar 

Batterij Lithium,2200 mAh,  Werkzaam tot max. 3 maanden zonder 
opladen. 
 

Strooihoek Horizontaal 120° 

Oplaadwijze Zonnecel of adapter (let op! Adapter is niet meegeleverd en 
is voor gebruik ook niet nodig, maar optioneel te bestellen) 

Afmetingen 275x252x420mm 

 

2. INSTALLATIE 
De BluFeeder visvoederautomaat kan op twee manieren worden geïnstalleerd. Zorg ervoor 

dat de uitmonding van de BluFeeder richting de vijver is gericht en voldoende dichtbij de 

vijver staat, zodat de voerpellets goed over het wateroppervlak verstrooid worden. Houdt bij 

plaatsing rekening met de werpafstand van de pellets( instelbaar, zie 3.2). 

 Voorkom dat de automaat in het water kan vallen! 
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1. Verankeren in de grond 2. Vastschroeven aan ondergrond 

 

 

Gebruik de meegeleverde grondpennen om 
de BluFeeder stevig in de grond te 

verankeren. 

Fixeer de BluFeeder met schroeven aan de 
ondergrond. 

 

3. INSTELLEN 

3.1 Verklaring display 

 

Settings:  Houd SET knop kort ingedrukt het menu te wijzigen.   

Current time:  Kort activeren om de klok aan te passen. 

Feeding time:  Stel de gewenste starttijd voor voeren in. 

Feeding stage:  Voedingscyclus tot 6 cycli per dag. 

Charging sign:  Knippert tijdens opladen. Constant zichtbaar als batterij opgeladen is.    

Batterij indicator:  Geeft het niveau van de batterij aan. 

Feeding time length:  Stel de duur van het voeren in tussen 0 en 20 seconden.                         

0 seconden betekent dat er in deze cyclus niet gevoerd zal worden. 

Feeding distance:  Hozizontale uitwerpafstand pellets. Keuzemenu: 

S  – Small/kort - voerbereik tot ca. 1 meter 

M – Medium/middellang - voerbereik tot ca. 2 meter. 

L  – Long/Lang - voerbereik tot ca. 3 meter. 

Manual feeding:   Manueel voeren: houdt de RUN knop 3 seconden ingedrukt en de 

voederautomaat zal  3 seconden gaan voeren. 
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3.2 Instellen voor gebruik 
1. Huidige tijd instellen 

Schakel de aan/uit schakelaar aan de zijkant van het 

apparaat op aan(I).  

Het display zal zichtbaar worden, zoals op de 

afbeelding hiernaast weergegeven.  

Druk kort op de SET  toets om de huidige tijd in te 

stellen, beginnend met uur. Stel deze in op het juiste 

uur met de OMHOOG of OMLAAG knop.  

 

Druk nogmaals kort op de SET toets om naar minuut te gaan en stel deze in op de huidige 

minuut met de omhoog of omlaag knop. 

2. Voederafstand instellen 

Druk nogmaals kort op SET om de voerafstand in te stellen. De letter L begint te knipperen. 

Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de voerafstand naar wens in te stellen. 

 

S  – Small/kort  : voerbereik tot ca. 1 meter. De motorsnelheid draait op 60%. 

M – Medium/middellang : voerbereik tot ca. 2 meter. De motorsnelheid draait op 80%. 

L  – Long/Lang   : voerbereik tot ca. 3 meter. De motorsnelheid draait op 100% 

 

3. Voedercyclus instellen 

3.1 Voederfrequentie instellen 

Stel het gewenste aantal voederfrequenties in zoals 

in de afbeelding hiernaast. De SET TIMER geeft aan 

dat je de tijd van een voedercyclus instelt. Het getal 

ernaast geeft de gekozen voedingscyclus weer. Er 

zijn 6 cycli per dag om in te stellen. Houdt de SET 

knop kort ingedrukt en zet de cyclustijd door de 

OMHOOG en OMLAAG knop in te drukken. 
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3.2 Voedertijd instellen 

Stel de gewenste voedertijdsduur in tijdens de 

cyclus zoals in de afbeelding hiernaast 

weergegeven.  

Gebruik de OMHOOG en OMLAAG knop om de 

voedertijd in te stellen. Er kan een tijd worden 

ingesteld tussen de 0 en 20 seconden. Een tijd van 

0 betekent dat er tijdens deze cyclus niet gevoerd 

zal worden. 

 

4. ONDERDELEN 
 Nr. Onderdeel 

1 Transparante beschermkap 

2 Zonnepaneel 

3 Deksel reservoir 

4 Beschermingsrooster 

5 Reservoir voor pellets 

6 Schroef  

7 Beschermkap schoep 

8 Schoep 

9 Schroef  

 10 Behuizing 

11 Pelletuitloop 

12 Schoef  

13 Beschermkap bedieningspaneel 

14 Voetsteunen 

15 Verankeringspennen 
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5. PROBLEEM OPLOSSING 
Probleem Reden Oplossing 

Geen werkend display 

Losse connector kabel 
Schroef onderkant open en 
controleer connectorkabels  

Batterij is leeg 
Plaats in zonlicht zodat de 
batterij oplaadt 

Aan/uit schakelaar niet in 
juiste stand 

Schakel in op I ( aan) 

Display zichtbaar, maar 
apparaat werkt niet  

De schoep zit vast 
Maak de schoep schoon en 
verwijder ongewenste 
materialen 

De schoep draait, maar er 
wordt geen voer geworpen 

Voer is geklonterd Voerklonten verwijderen 

6. Onderhoud en wintervoorbereiding 
Bij dalende temperaturen hebben vissen minder voer nodig. 

Als de temperatuur  in het najaar/winter gaat zakken tot onder 8°C, mag de automaat 

verwijderd worden. 

Reinigen met een schone doek, zonder agressieve schoonmaalmiddelen en droog/vorstvrij 

opslaan. 

De vissen mogen handmatig periodiek gevoerd worden, overleg voor het juiste voergedrag 

met uw leverancier van de vissen. 

7. GARANTIEVOORWAARDEN 
Op de BluFeeder wordt 24 maanden fabrieksgarantie verleend, die ingaat op het 

moment van aankoop. De datum op de aankoopfactuur geldt als ingangsdatum. Bewaar de 

factuur, je hebt deze nodig als je aanspraak op garantie wilt maken. De meegeleverde 

batterij is van garantie uitgesloten. 

Wat houdt garantie in 

Garantie wordt verleend  op materiaal en/of constructiefouten en worden binnen de 

garantietermijn kosteloos hersteld of vervangen. 

Bij een garantiebeoordeling checken we of je product goed is onderhouden. Als er sprake is 

van slecht onderhoud, schade ontstaan door onjuist gebruik, beschadigingen, hebben we het 

recht om garantieaanspraak uit te sluiten. In dat geval zal een kostenvoorstel volgen voor 

reparatie  of vervanging. 

Bij veranderingen aan het apparaat, vervalt de garantieaanspraak.  

Gevolgschade ontstaan door het uitvallen of verkeerd gebruik van het apparaat valt buiten 

de aansprakelijkheid van BluGarda. 

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.  
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