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BRUKSANVISNING

Skrift Franklin Gothic Heavy Oblique 
brukes til korte overskrifter 
Skrift Franklin Gothic Demi i flere variasjoner brukes til
lengre headinger, subheadinger etc etc dette er kun en 

Skrift Franklin Gothic Heavy i flere variasjoner brukes til subheadinger etc
etc dette er kun en dummytekst her kommer brødtekste variasjoner dette
er kun en dummytekst her

Skrift Franklin Gothic Book brukes til brødtekster rødtekste variasjoner dette er kun
en dummytekst her kommer brødtekste variasjoner dette er kun en dummytekst her
kommer brødtekste variasjoner dette er kun en dummytekst her kommer brødtek-
ste variasjoner dette er kun en dummytekst her kommer brødtekste variasjoner det-
te er kun en dummytekst her kommer brødtekste variasjoner dette er kun en dum-
mytekst her kommer brødtekste variasjoner dette er kun en dummytekst her kom-
mer brødtekste variasjoner dette er kun en dummytekst her 

Skrift Franklin Gothic Book Oblique brukes til billedtekster, framheving av viktige punkt i brødtekst etc etc til billed-
tekster, framheving av viktige punkt i brødtekst etc etctil billedtekster, framheving av viktige punkt i brødtekst etc
etctil billedtekster, framheving av viktige punkt i brødtekst etc etc
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CMYKFARGER:
94% GUL
15% MAGENTA
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PANTONE 343 CV
CMYKFARGER:
100% CYAN
69% GUL
60% SORT

Logo • Skrift • Farger

Våre vektoriserte logoer i Pantonefarger

Logoskjold til bruk i trykksaker 
CMYKfarger - ikke vektorisert

Forenkler din grovfôrhåndtering!
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FJERNBETJENING
TIL FLEXIFEED



Fjernbetjening til FlexiFeed er tilvirket for å forenkle arbeidet med grovfôrhåndteringen.
Ideell å benytte i tilfeller en vil kjøre ut begrensede mengder hvor en benytter hjulgrabb 
for distribusjon av grovforet.

Fjernbetjeningen har en vri bryter for start/ stopp av drift på bunnbeltet samt en 
nødstoppbryter for å opprettholde sikkerheten. 

Ved start av FlexiFeed skal en alltid utføre en visuell sjekk for å forsikre seg om at ingen 
oppholder seg i faresone under drift. På grunn av dette er det ingen start/ stopp bryter 
av maskinen på fjernbetjeningen. 

Deretter kan en kjøre bunnbeltet ved hjelp av vri bryteren på fjernbetjeningen. Når 
fôringen er ferdig stopper en maskinen fra styreskapet på maskinen. 

 Fjernbetjeningen leveres med 5 meter 
 lang ledning. 

INNLEDNING 2



TILKOBLING 



TILKOPLING4

K4T   15K4   A1Q1   14 FA1   L2



TILKOPLING

ALL TILKOBLING AV ELEKTRISKE KOMPONENTER SKAL 
UTFØRES AV AUTORISERT PERSONELL! 

Fjernbetjeningen kobles til styreskapet på FlexiFeed som følger: 

Fjern ledning mellom Q1   14   og   FA1   L2. 
Fjern ledning mellom K4   A1   og   K4T   15. 

OBS! Det er to ledninger som går til K4T 15, det er bare ovennevnte 
ledning som skal fjernes.  

Ledningene fra fjernbetjeningen er merket med nr 1 til 4. Disse kobles 
inn i styreskapet som følger: 

Nr 1 kobles til  FA1   L2. 

Nr 2 kobles til  Q1   14. 

Nr 3 kobles til  K4T   15. 

Nr 4 kobles til  K4   A1. 



FEILSØKING6
Vil ikke starte.  1. Kontroller om NØDSTOPP 

bryter er betjent på fjernbetjening og 
styreskap.                              

2.  Motorvern slått ut.

1. Løs ut nødstopp ved å vri på 
bryteren. 

2. Kontroller motorvern og 
resett alarm i styreskap. 

    

       PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSØK FØLGENDE

Bunnbelte starter ikke Bryter på fjernbetjening står 
i 0 - posisjon 

1: Bryter for fjernbetjening settes 
i 1 - posisjon

2: Bryter for bunnbelte på hoved-
skap må være aktivert





KONTAKT8

Fabrikk adresse: 
Serigstad Agri as.
Vardheiveien 60.  
4340 Bryne 
Norway
           
Tlf: 46 85 46 65  
E-post: post@serigstad.no

Internett: Serigstad.no

Forhandler


