
TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
M.M. 

Profil i aluminium, paneler i PET-G. 
Mikroprocessorstyrd elmotor med nedväxling. 
Drivspänning minimum 4,8 volt via 4 st 
”AA”.  
Strömförbrukning aktiv: 0,60 A; vila:1,5 mA. 
 

VAD DU BÖR TÄNKA PÅ 

Tänk på att sköta batterierna och ladda dem 
varsamt (gäller laddningsbara). Glöm inte 
att ju kallare det är desto kortare håller 
batterierna.  

Var försiktig med öppnaren, på grund av 
dess vikt är det mycket viktigt att den 
monteras stabilt så att den inte faller ned i 
marken. Garantin täcker ej sådana 
olyckshändelser. 

Om du har mycket nyfikna hästar som kan 
antas skada utrustning bör du skydda Buffé 
med strömförande tråd i närheten. 

 

För information se http://www.automat.nu 
eller kontakta säljaren. Version 3.0 

 

 

 

GARANTI 

Säljaren lämnar fullständig garanti för eventuella 
fabrikationsfel i upp till tre år från leveransdatum. 
Detta gäller samtliga produkter i sortimentet, dock ej 
resårgrindar, batterier och ackumulatorer.  

Vid upptäckt av fel i konstruktionen kontakta 

säljaren för vidare åtgärdsförslag. Vid 

överenskommen åtgärd returnera den felaktiga 

produkten för reparation eller kostnadsfritt utbyte 

mot ny fungerande motsvarande produkt. 

Säljaren ersätter ej portokostnaden. Vid möjlighet att 

reparera den felaktiga produkten görs detta snarast 

möjligt istället för byte av produkt. 

Säljaren ansvarar inte för skador som direkt eller 

indirekt orsakats av produkten eller bruk i utrymmen 

där el-utrustningen ej är godkänd för.  Ovanstående 

garantivillkor för eventuella fabrikationsfel omfattar 

inte: 

- Fel som saknar betydelse för produktens funktion 

och användning. 

- Fel som förorsakats av kunden genom felaktig 

installation, bristande underhåll, vårdslöshet samt 

ändringar av eller ingrepp som gjort i produkten. 

- Felaktig polaritet vid batterianslutning. 

- Skador som förorsakats av djur. 

Det är viktigt att montering av Buffé sker korrekt och på 

material som är stabilt, fast förankrat och friskt. Vidare bör 

installationen kompletteras med isolatorer och strömförande 

elrep i omedelbar närhet till öppnaren i det fall du har häst 

som kan antas skada utrustningen.  
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Oriongatan 98 
195 55 Märsta 

Telefon 08-59115922 
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LUNCHGRINDEN 

BUFFÉ 
BATTERI MK2 

MONTERINGSANVISNING 

Med voltmätare 

 

 



BUFFÉ - DIN LUNCHLÖSNING 

• Nu kan du äntligen koppla av när du är på 
jobbet eller borta ett tag från hästarna. 
Buffé sköter högivan helt automatiskt. 
Ställ in timern på önskad tid och sen är det 
klart. 

• Det enda underhåll Buffé kräver, förutom 
batteriunderhåll, är kontroll av öppnarens 
låsmekanism, se till att den är ren så att 
den inte kärvar. 

VAD SOM INGÅR: 

I buffépaketet ingår en öppnare Buffé Batteri 
MK2 med låsnyckel, hållare för AA batteri, två 
träskruvar och gummiisolator. 

MONTERINGSANVISNING 

Var noggrann när du monterar Buffé. Se till 
att du drar alla skruvarna tillräckligt så att 
öppnare sitter stabilt, men inte för hårt, då 
kan fästvinklarna spricka. 
 
Börja med att slå ned en stadig trästolpe 
som skall tjäna som ena sidan av din 
grindöppning.  
 
Se till att slå ned den ordentligt och att 
stolpen är i bra skick. 

Skruva fast öppnaren (horisontellt, med 
låset mot öppningen) med medföljande 
skruvar på en höjd du anser lämplig (beror 
på häst).  Buffé kan monteras höger- eller 
vänsterhängd. OBS. Batteriluckan nedåt. 
För byte av sida skruva upp 
monteringsvinklarnas skruvar (2 st). Skruva 
upp skruvarna på motstående sida. Ta av 

vinklarna och byt sida. Montera Buffé på 
sådan höjd att hästen varken kan gå över 
eller krypa under. 

Låsa/öppna 

Låsringen hakas i kroken.  

Låsa: 

För kroken åt vänster (sett framifrån) haka i 
låsringen från höger och för kroken fullt ut 
till höger. 

Öppna: 

För kroken åt vänster. 

Interna batterier: 
Öppna luckan, tag försiktigt ut 
batterianslutningen och koppla ihop den 
med batteripacket. Observera polaritet!!  
Var försiktig att inte överbelasta 
batterianslutningen.  

Skjut in batteripacket och stäng luckan. Se 
till att den sitter tätt. Då du monterat grinden 
och satt i batterierna kommer displayen att 
visa ”0” en kort stund. Under denna stund 
trycker du på inställningsknappen /lysdiod/ 
fram det antal timmar som skall gå tills grinden 
skall öppnas. Om du exempelvis monterat 
grinden klockan 20 00 och vill luncha klockan 
12 00, trycker du fram tills displayen visar 
”16”. Skulle du trycka för långt är det bara att 
fortsätta trycka vidare, räknaren går runt vid 
”23”.  5 sekunder efter sista knapptryckningen 
visas sekvensen ”1-2-3” som indikerar att den 
börjat räkna ned antalet inmatade timmar. Sen 
blinkar ett litet segment som visar att den är i 
drift. Gör du ingen inmatning öppnar grinden 
om ett dygn osv. 

Grinden kommer därefter öppnas varje 
dygn vid samma tid, dvs. var 24:e timme, 
tills batterierna är urladdade. 

Under drift: (blinkande segment) 

Vill du ändra den inställda tiden trycker 
du så displayen visar ”4”. Vänta till ”0” 
visas, tryck sedan nytt antal timmar.  

Vill du endast öppna grinden trycker du 
så den visar ”2”, den inställda tiden 
ändras då inte.  

Batteristatus visas när du tycker till ”3”, 
spänningen visas utan decimaltacken. 
Laddbara är fulladdade vid ca 5,4 volt 
och reguljära 6,5 volt. Noggrannheten 
på mätaren är +- 10%. Byte 
rekommenderas när den visar 4,4 
respektive 5,5 volt. 

Resårgrind:  
 
Resårgrinden ska dra max ca 3 kg, mät med en 
hövåg till stängt läge. 

 


