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De Technofeed control unit TF1000 
Voor u ligt de gebruikershandleiding van de Technofeed Control unit TF1000. De informatie in deze 

gebruikershandleiding is in eigendom van AHC Cawi Staltechniek B.V. en mag dan ook niet zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar worden vermenigvuldigd of verspreidt.  

 In de gebruikershandleiding staat meerdere malen een driehoek met een 

uitroepteken. Hier is sprake van een belangrijke mededeling die de functionaliteit van het 

systeem kunnen beïnvloeden. Lees daarom deze mededelingen met extra aandacht door.  

De gebruikershandleiding is geschreven om instructie te geven voor het gebruik van de Technofeed 

control unit TF1000. Lees deze gebruikershandleiding dan ook aandachtig door voordat u het 

systeem gebruikt. Dit om onvoorziene ongemakken te voorkomen. 

De Technofeed control unit TF1000 mag alleen door een erkend monteur aangesloten en 

geconfigureerd worden. De spanningsvoorziening voor het complete systeem dient te voldoen aan 

de NEN1010, richtlijnen voor elektrische installaties.  

 Let op dat er bij een stroomstoring geen voer uitgegeven wordt en dit later alsnog ingesteld 

moet worden met terug werkende kracht. 

 

 Let op: AHC Cawi Staltechniek B.V. is niet verantwoordelijk voor de gegevens die worden 

ingevuld en dus ook niet voor automatische acties die daarvan een gevolg kunnen zijn. Dit 

systeem weerhoudt de gebruiker niet van zijn/haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor 

gezonde leefomstandigheden van de dieren.  
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Beginscherm 
Hieronder staat het beginscherm van de Technofeed Control unit TF1000. In het beginscherm zijn 

drie keuzes mogelijk: Menu, code en een vlag. 

Bij deze functie gaat u direct naar het 

menu. Hier kunt u uw Technofeed installatie 

installeren, veranderen of onderhouden. 

Deze functie is voor uw servicemonteur 

om instellingen in de software te kunnen wijzigen. 

De code is alleen bekend bij ervaren monteurs en is er in gebouwd om er voor te zorgen dat het 

systeem niet door onervaren gebruikers kan worden veranderd. 

Als u de vlag op het beginscherm 3 sec. inhoudt, kunt u de taal van uw systeem wijzigen. Als dit 

eenmaal ingesteld staat, hoeft u dit niet meer te veranderen.  
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Menu 
In het menu heeft u de keuze voor vier 

verschillende opties: Dieren, Voercurves, 

Locaties en Management. Rechts boven in kunt 

u de actuele tijd en datum zien. Mocht deze 

informatie onjuist zijn, kunt u deze informatie 

hier wijzigen. De vier verschillende opties zijn als 

volgt ingedeeld: 

 

Bij deze functie kunt u de gegevens van uw dieren die zijn opgelegd bij de 

functie “locaties” wijzigen. Zoals: Curvenummer, Curvedagen, 

correctiepercentages op de curve en Pre-dagen (alleen voor kraamstalvoeren). 

 

Bij deze functie kunt u voercurves wijzigen, controleren, van naam veranderen 

en indelen. 

 

Bij deze functie kunt u de starttijden per locatie veranderen, de locatie een 

naam geven en een voerbeurt per locatie starten. 

 

Bij deze functie kunt u dieren opleggen, afmelden, naar het service menu en 

instellingen wijzigen. 
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Dieren 
Bij deze functie kunt u de gegevens van uw 

dieren die zijn opgelegd bij de functie “locaties” 

wijzigen. Zoals: Curvenummer, Curvedagen, 

correctiepercentages op de curve en Pre-dagen 

(alleen voor kraamstalvoeren). 

Boven in de hoek staan de gegevens in de 

volgorde: Locatie, Box en Diernummer. 

Gekoppeld aan het diernummer wat bij 

diernummer (Hieronder “1234”) ingevuld staat. 

In het vak (1234) voor het diernummer kunt u het gewenste dier selecteren 

door gebruik te maken van de pijltjes toetsen naast het scherm. U heeft ook 

de mogelijkheid het dier in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er 

verschijnt een toetsenbord waarmee u het gewenste diernummer in kunt 

vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen.  

 

Ook is het mogelijk om het dier per locatie/box te benaderen bij mogelijk onbekende diernummers. 

In dit geval drukt u op: 

Bij deze functie kunt u het diernummer opzoeken door middel van het locatie 

en box nummer.  

 

Wanneer het gewenste dier geselecteerd is, kunt u op de functie “Dier” klikken. 

Bij deze functie kunt u de curve van het geselecteerde dier bekijken en 

veranderen. Zo ook de pre-dagen en voerpercentages per dier. 
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Locatie box -> 
Bij deze functie kunt u het diernummer opzoeken door middel van het locatie en box nummer.  

 

 

 

 

 

 

Bij deze functie kunt u de juiste locatie van het gewenste dier selecteren 

door gebruik te maken van de pijltjes toetsen naast het scherm. U heeft ook 

de mogelijkheid de locatie in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er 

verschijnt een toetsenbord waarmee u het gewenste diernummer in kunt 

vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen.  

 

Bij deze functie kunt u de juiste box van het gewenste dier selecteren door 

gebruik te maken van de pijltjes toetsen naast het scherm. U heeft ook de 

mogelijkheid de box in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er 

verschijnt een toetsenbord waarmee u het gewenste diernummer in kunt 

vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen.  

 

Wanneer het gewenste dier geselecteerd is, kunt u op de functie “Dier” klikken. 

Bij deze functie kunt u de curve van het geselecteerde dier bekijken en 

veranderen. Zo ook de pre-dagen en voerpercentages per dier. 
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Dier -> 
Bij deze functie kunt u de curve van het geselecteerde dier bekijken en veranderen. Zo ook de pre-

dagen en voerpercentages per dier. 

 

 

 

 

 

 

De gewenste curve van het dier kan worden geselecteerd door gebruik te maken van de 

pijltjes toetsen boven en onder het scherm. U heeft ook de mogelijkheid het curve 

nummer in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een toetsenbord 

waarmee u het gewenste curvenummer in kunt vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om 

het nummer te bevestigen.  

 

Deze functie is alleen benodigd voor Kraamstal voeren. 

Bij deze functie vult u de aantal dagen in dat het dier voor de verwachte werpdatum zit. 

Het aantal in te stellen dagen is maximaal 14 dagen. Vervolgens telt hij iedere dag     

(00:01 uur) een dag terug tot en met dag 0, waarna de curve start. 

 Als de Pre-dag op 0 staat, start de voercurve automatisch! Als het getal 1 of 

hoger is, wordt er gevoerd volgens de pre-dagen, ongeacht de hoeveelheid van de 

ingestelde curvedagen. Tijdens de pre-dagen wordt er een vaste hoeveelheid voer 

verstrekt gelijk aan dag 0 van de voercurve! 

 

In de twee vakken naast het curve nummer kunt u de correctie op de curve en de curve dag 

van het dier ingeven. 

In het bovenste venster kunt u een correctie (75-125) percentage invoeren op de curve per 

dier. Deze waarde kan maximaal 25 procent afwijken op de aan het dier toegekende curve. 

Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een toetsenbord waarmee u de gewenste afwijking in 

percentages in kunt vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen.  

 Let op: Deze waarde blijft staan, totdat deze waarde weer handmatig wordt 

veranderd. 

In het onderste venster kunt u de curve dag van het dier aanpassen. Druk daar voor op het nummer. 

Er verschijnt een toetsenbord waarmee u de gewenste curvedag in kunt vullen. Vervolgens drukt u 

op [ENT] om het nummer te bevestigen.  
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Vervolgens kunt u bij het aantal gram in het 

venster (zie rode kader links), het aantal gram van 

de berekende daghoeveelheid per dier zien.  

 

 

 

 

Bij deze functie kunt u de actuele voerberekening van de dag zien. Tevens ziet u 

het aantal gram voer wat deze dag al verstrekt is aan het dier.    

 

 

 

 

 

 

Voer -> 

Bij deze functie kunt u de actuele voerberekening van de dag zien. Tevens ziet u het aantal gram voer 

wat deze dag al verstrekt is aan het dier.    
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Voercurves 
Bij deze functie kunt u voercurves wijzigen, controleren, van naam veranderen en indelen. In het 

scherm staat de huidig geselecteerde curve aangegeven. De naam (in het venster hier onder 

“ABCDEFGHIJKLMNO”) kunt u bij de functie “Curve” veranderen. 

 

 

 

 

 

 

De gewenste curve van het dier kan worden geselecteerd door gebruik te 

maken van de pijltjes toetsen boven en onder het scherm. U heeft ook de 

mogelijkheid het curve nummer in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. 

Er verschijnt een toetsenbord waarmee u het gewenste curvenummer in kunt 

vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen. 

 

Bij deze functie kunt u de naam van de curve aanpassen. Tevens kunt u de 

curve per dag instellen en aanpassen.  

 

Bij deze functie kunt u de curve controleren. Hier kunt u snel het aantal gram 

voer per curvedag inzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pagina | 12  
 

Handleiding (NL) 
 

Curve -> 
Bij deze functie kunt u de naam van de curve 

aanpassen. Tevens kunt u de curve per dag instellen en 

aanpassen. Druk daar voor op de tekst. Er verschijnt 

een toetsenbord waarmee u de gewenste benaming 

van uw voercurve in kunt vullen. Vervolgens drukt u op 

[ENT] om deze benaming te bevestigen. 

 

Bij de functie aanpassen kunt u de voercurve per dag instellen. 

 

 

 

 

< Check > 
Bij deze functie kunt u de curve controleren. Hier kunt u snel het aantal gram voer per curvedag 

inzien. 

 

 

 

 

 

 

Bij deze functie kunt u de dagportie van de geselecteerde pre-dag bekijken. De 

gevraagde pre-dag van de curve kan worden geselecteerd door gebruik te 

maken van de pijltjes toetsen links en rechts van het scherm. U heeft ook de 

mogelijkheid de pre-dag in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er 

verschijnt een toetsenbord waarmee u de gewenste predag in kunt vullen. 

Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen. 

Bij deze functie kunt u de dagportie van de geselecteerde curvedag bekijken. 

De gevraagde curvedag van de curve kan worden geselecteerd door gebruik te 

maken van de pijltjes toetsen links en rechts van het scherm. U heeft ook de 

mogelijkheid de curvedag in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er 

verschijnt een toetsenbord waarmee u het gewenste curvedag in kunt vullen. 

Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen. 
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Aanpassen -> 

Bij de functie aanpassen kunt u de voercurve per dag instellen. 

 

In deze vensters kunt u per punt de curve instellen. De veranderpunten van de curve kunnen per dag 

zijn, maar ook veranderen na een paar dagen. Het aantal gram in de curve wordt van punt naar punt 

berekend. In het voorbeeld wordt er in dag 1 2800 gram gevoerd. Het volgende punt is bij dag 5, 

1500 gram. De curve bouwt dan tot aan dag 5 af/op naar het ingevoerde aantal gram. Vervolgens 

pakt het systeem het volgende punt en werkt daar weer naar toe. In totaal kunt u één startpunt (dag 

0), 6 knikpunten en één eindpunt aangeven. De dagen na het laatst ingevulde punt blijven dezelfde 

waarde houden gelijk het aantal gram bij het laatst ingevulde punt.  

 LET OP: Als er onder een ingevulde dag (1-180) nog een waarde op 0 gram 

staat, gaat de curve dus af bouwen naar 0 gram! 

Voorbeeld: 

Start 1e 2e 3e Einde  

0 1 5 7 10 Dag 

2500 2800 1500 2800 3200 gram 

 

 

 

  

0
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1500
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Voercurve (voorbeeld)

Reeks 1



 

Pagina | 14  
 

Handleiding (NL) 
Locaties 
Bij deze functie kunt u de starttijden per locatie veranderen, de locatie een naam geven en een 

voerbeurt per locatie starten. Er kunnen maximaal 30 locaties geprogrammeerd worden per TF1000.  

 

 

 

 

 

 

De gewenste locatie kan worden geselecteerd door gebruik te maken van de 

pijltjes toetsen boven en onder het scherm. U heeft ook de mogelijkheid het 

locatie nummer in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een 

toetsenbord waarmee u het gewenste locatienummer in kunt vullen. Vervolgens 

drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen 

Als u de goede locatie heeft geselecteerd drukt u op Locatie. 

Bij deze functie kunt u de naam van uw locatie wijzigen, de voerbeurt op de 

geselecteerde locatie starten en de starttijden wijzigen. 
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Locatie -> 
Bij deze functie kunt u de naam van uw locatie wijzigen, 

de voerbeurt op de geselecteerde locatie starten en de 

starttijden wijzigen. 

Bij het venster “Naam” kunt u de naam 

ingeven/aanpassen van de geselecteerde locatie. Rechts 

boven in de hoek staat het nummer van de locatie 

weergegeven.  

 

Als u op de knop “start” drukt, start u de voerbeurt op de geselecteerde locatie. 

 LET OP: Als u op de knop start drukt, wordt de voerbeurt direct berekend en 

gestart. Er opent GEEN nieuw menu. 

Deze functie werkt alleen als de handstart via TF1000 op actief staat. Dit kunt u hier wijzigen. 

 

Bij deze functie kunt u de starttijden per locatie instellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pagina | 16  
 

Handleiding (NL) 
 

Starttijden -> 

Bij deze functie kunt u de starttijden per locatie instellen. Dit zijn maximaal zes verschillende 

starttijden. Rechts boven in de hoek ziet u de 

actuele tijd en het locatienummer wat u aan het 

bewerken bent. De berekende daghoeveelheid van 

de voercurve wordt in principe gelijkmatig verdeeld 

over de aangegeven (zes) starttijden. Deze zijn 

willekeurig programmeerbaar en hoeven niet in 

volgorde van tijd genoteerd te worden. 

 

De tijd die links boven in staat genoteerd is gekoppeld met het percentagegetal.  

Het percentage (links) is te veranderen naar wens. Hiermee geeft u aan hoe 

veel gram van de totale dagportie op dit tijdstip gevoerd moet worden.  

 

Voorbeeld: Links heeft u 40% ingevuld, rechts staat 1200 en de dagportie is 3200 gram. Dan zal er om 

12:00 uur een portie van 1280 gram (40% van 3200 gram) gevoerd worden. De overige 1920 gram 

wordt gelijkmatig verdeeld over de overige starttijden. 

 Als u de voertijden of percentages veranderd terwijl er al gevoerd is op die dag, 

dan zal de TF1000 rekenen met de resterende dagportie voor die dag. Op de 

volgende dag zal de TF1000 het gewoon over de hele dag berekenen. Zo blijft de 

dagportie gelijk aan de ingevoerde dagportie bij de curve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Starttijden 
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Management 
Bij deze functie kunt u dieren opleggen, afmelden, naar het service menu en instellingen wijzigen. 

 

 

 

 

 

 

Bij deze functie kunt u de dieren per locatie/box opleggen. Dit kan pas wanneer 

de stal geconfigureerd is en de locaties ingegeven staan in het systeem. 

 

Bij deze functie kunt u een back-up maken of inlezen, controleren van de 

dosators en kan uw servicemonteur onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

 

Bij deze functie kunt u een locatie/box leeg melden om vervolgend een ander 

dier op te kunnen leggen.  

 

Bij deze functie kunt u algemene instellingen wijzigen. 
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Opleggen 
Bij deze functie kunt u de dieren per locatie/box 

opleggen. Dit kan pas wanneer de stal geconfigureerd 

is en de locaties ingegeven staan in het systeem. 

Bij locatie selecteert u de locatie. Druk daar voor op 

het nummer. Er verschijnt een toetsenbord waarmee 

u het gewenste locatienummer in kunt vullen. 

Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te 

bevestigen. 

Bij box selecteert u het boxnummer. Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een toetsenbord 

waarmee u het gewenste boxnummer in kunt vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te 

bevestigen. 

Bij dier selecteert u het diernummer. Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een toetsenbord 

waarmee u het gewenste diernummer in kunt vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te 

bevestigen. 

Als u uw configuratie goed heeft staan, drukt u rechts onder in de hoek op OK. Vervolgens kunt u de 

melding krijgen dat de configuratie niet mogelijk is. Dit kan komen omdat er op de locatie al een dier 

is opgelegd, of het dier al op een andere locatie is opgelegd. In dit geval zult u eerst een dier af 

moeten melden. 

Overige foutmeldingen kunnen ontstaan doordat de box of de locatie niet in de configuratie staat. 

Wanneer het opleggen goed is verlopen, komt er een vinkje te staan en kunt u op de knop 

drukken. 

Vervolgens gaat het scherm meteen naar de instelling voor de curve bij dit dier. 

 Als u vervolgens de voercurve ongewijzigd laat, zal deze het voer pas om 00:01 uur gaan 

berekenen. Mocht u d voercurve voor dat dier wijzigen, zal de voeruitgifte worden berekend over de 

komende voertijden die zelfde dag. 
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Service 
Bij deze functie kunt u een back-up maken of inlezen, controleren van de dosators en kan uw 

servicemonteur onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

Bij deze functie kunt u een back-up maken of inlezen van of naar de USB stick. 

 

Bij deze functie kunt u de dosators controleren, uw servicemonteur kan het 

afgeschermde gedeelte gebruiken om service uit te voeren. 

 

Hier kunt u de technische gegevens van de dosators uitlezen. 

 

Als u het knopje uit of save indrukt (inhouden), veranderd u de 

achtergrondinstellingen van uw scherm. Bij de SAVE functie zal het licht na een 

aantal seconden dimmen. Bij de UIT functie zal het scherm opgelicht blijven. 
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Backup 

Bij deze functie kunt u een back-up maken of inlezen 

van of naar de service stick. Wanneer er een kruis 

aangegeven staat, is er geen USB aangesloten. Dan 

zullen de functie’s ook niet werken. 

Middels de USB kunnen back-ups worden gemaakt of 

ingelezen. 

 Let op: gebruik niet de SERVICE STICK om een back up te maken of in te lezen. Deze stick is 

uitsluitend voor uw service monteur om service werkzaamheden te verrichten.  

Als u een USB stick heeft aangesloten, heeft u de volgende opties: 

 

Back-up voor Dieren, Stal en Curve instellingen 

 

Back-up voor starttijden, locatienamen, curvenamen en voerhoeveelheid. 

 

Back-up voor Dieren, Stal en Curve instellingen 

 

Back-up voor starttijden, locatienamen, curvenamen en voerhoeveelheid. 

 

Voor u de USB Stick er weer uit haalt, drukt u dan op onderstaande “EJECT” knop. 
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Service 

Bij deze functie kunt u de dosators controleren, uw servicemonteur kan het afgeschermde gedeelte 

gebruiken om service uit te voeren. 

 

 

 

 

 

 

Met deze functie kunt u individueel bij een box een dosator starten. 

 

 

Als u op “Feed check” drukt, komt u in dit menu. Door 

het juiste technische adres of diernummer op te geven, 

en een portiegrote in te geven, wordt de dosator bij 

die box gestart. Druk voordat u deze actie uitvoert, 

druk dan eerst op “clear” linksboven in de hoek. 

 

 

 Als u niet van te voren op “clear” drukt, zal het systeem ook daadwerkelijk ALLE dosators het 

laatst berekende portie laten voeren. Dit is de portie van de laatst uitgevoerde voerbeurt. 
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Monitor 

Hier kunt u de technische gegevens van de dosators uitlezen. 

Bij TA Kunt u het technisch adres invullen. Druk daar 

voor op het nummer. Er verschijnt een toetsenbord 

waarmee u het gewenste locatienummer in kunt 

vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te 

bevestigen 

Vervolgens kunt u dit technisch adres contoleren op 

functionaliteit. 

 

 

 

Afmelden 
Bij deze functie kunt u een locatie/box leeg melden om vervolgend een ander dier op te kunnen 

leggen.  

In dit menu kunt u uw dier afmelden op de 

locatie/box. Het dier is op twee manieren te 

benaderen: Via locatie en boxnummer of via het 

diernummer. 

 

 

Bij deze functie benaderd u het dier via de locatie en de box 

waarin het dier zich op dat moment bevindt. 

 

Bij deze functie benaderd u het dier via het diernummer van het 

dier. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pagina | 23  
 

Handleiding (NL) 
Via locatie en box 

Bij deze functie benaderd u het dier via de locatie en de box waarin het dier zich op dat moment 

bevindt. 

 

 

 

 

 

Bij deze functie kunt u de juiste locatie van het gewenste dier selecteren door de locatie 

in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een toetsenbord waarmee u 

het gewenste locatienummer in kunt vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het 

nummer te bevestigen.  

 

Bij deze functie kunt u de juiste box van het gewenste dier selecteren door de box in te 

toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een toetsenbord waarmee u het 

gewenste boxnummer in kunt vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te 

bevestigen.  

 

Sluit vervolgens af met de “OK” knop en dan is het dier afgemeld. 

In het scherm wordt het voerverbruik van het dier weergegeven. Nadat u het dier heeft afgemeld, zal 

deze weer op 0 komen te staan. 
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Via diernummer -> 

Bij deze functie benaderd u het dier via het diernummer van het dier. 

 

 

 

 

 

 

Bij deze functie kunt u het diernummer van het gewenste dier selecteren door het 

diernummer in te toetsen. Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een 

toetsenbord waarmee u het gewenste diernummer in kunt vullen. Vervolgens drukt u 

op [ENT] om het nummer te bevestigen.  

 

Sluit vervolgens af met de “OK” knop en dan is het dier afgemeld. 

In het scherm wordt het voerverbruik van het dier weergegeven. Nadat u het dier heeft afgemeld, zal 

deze weer op 0 komen te staan. 
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Handleiding (NL) 
Instellingen -> 
Bij deze functie kunt u algemene instellingen wijzigen. 

 

 

 

 

 

Bij deze functie kunt u de portiegrootte van de intervallen programmeren. 

Tevens kunt u de lengte van de intervallen programmeren. 

 

Bij deze functie kunt u uw gewogen kalibratiegewicht ingeven. 

 

Bij deze functie kunt u uw instellingen van de handstart instellen. 

 

Bij deze functie kunt u algemene instellingen zoals, systeemgeluiden, 

achtergrondverlichting, datum en tijd aanpassen. 
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Handleiding (NL) 
Dosering 

Bij deze functie kunt u de portiegrootte van de intervallen programmeren. Tevens kunt u de lengte 

van de intervallen programmeren. 

Bij voerportie kunt u de gewenste portiegrootte van de 

intervallen ingeven. Druk daar voor op het nummer. Er 

verschijnt een toetsenbord waarmee u de gewenste 

portiegrootte in gram in kunt vullen. Vervolgens drukt u 

op [ENT] om het nummer te bevestigen.  

Bij pauze(sec) kunt u de gewenste seconden van de 

intervallen tussen de voerporties ingeven. Druk daar 

voor op het nummer. Er verschijnt een toetsenbord waarmee u de gewenste aantal seconden in kunt 

vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het nummer te bevestigen.  

Na invoer kunt u op “alle dosators” drukken. Hiermee bevestigd u de waarde en worden deze 

gegevens naar alle dosators gestuurd. 
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Handleiding (NL) 
Kalibreren 

Bij deze functie kunt u uw gewogen kalibratiegewicht ingeven. 

Bij testgewicht kunt u het gewogen aantal gram van uw 

ijkdosator ingeven. Druk daar voor op het nummer. Er 

verschijnt een toetsenbord waarmee u de gewenste 

portiegrootte in gram in kunt vullen. Vervolgens drukt u 

op [ENT] om het nummer te bevestigen. Om te ijken 

heeft u een TF100 nodig. Na bevestiging rekent het 

systeem zelf de correctiefactor uit. Deze komt onder de 

factor te staan. 

Na invoer kunt u op “alle dosators” drukken. Hiermee bevestigd u de waarde en worden deze 

gegevens naar alle dosators gestuurd. 
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Handleiding (NL) 
Handstart 

Bij deze functie kunt u uw instellingen van de 

handstart instellen. Rechts onder in kunt u de knop 

inhouden om de functie handstart actief te maken, 

of juist uit te schakelen. Houdt daarvoor de knop 1 

sec. in. Deze kan dan later toegepast worden met 

een optionele drukknop bij de locaties of in het 

systeem van de TF1000 bij locaties.  

In het venster kunt u uw tijdsgrenzen van de handstart ingeven.  

Voorbeeld: U zet in het venster uw aantal minuten op 60 minuten. Wanneer u dan vervolgens de 

handstart activeert, worden de starttijden die binnen dit venster vallen gestart. Als uw standaard 

starttijd op 12:00 uur staat, en u activeert de handbediening om 11:30, zal het systeem de voerbeurt 

van 12:00 om 11:30 uitvoeren. Wanneer er in het tijdsvenster van 60 min geen voerbeurt 

geprogrammeerd staat, zal het systeem de resterende dagportie verdelen over één voerbeurt meer. 

In dit geval zal dit dus gebeuren als u de handstart 10:59 uur of eerder activeert. 

In het venster stelt u het aantal minuten in. Druk daar voor op het nummer. Er verschijnt een 

toetsenbord waarmee u de gewenste minuten kunt vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om het 

aantal minuten te bevestigen. 

Links onder kunt u de functie handstart op de TF100 aan of uit zetten. 
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Handleiding (NL) 
Systeemklok 

Bij deze functie kunt u algemene instellingen zoals, 

systeemgeluiden, achtergrondverlichting, datum en 

tijd aanpassen. Bovenin het scherm staat de huidige 

software versie van uw systeem. 

 

 

Bij deze functie kunt u de systeemgeluiden van uw TF1000 aan of uit schakelen. 

Dit doet u door op deze knop te drukken. Op de knop staat vervolgens de actuele 

instelling weergegeven. 

 

Bij deze functie kunt u de lichtsterkte van de achtergrond aanpassen. Dit doet u 

door de pijltjes naast het scherm te gebruiken. 

 

In het onderste gedeelte van het scherm, kunt u de 

datum en tijd aanpassen. Druk daar voor op het nummer. 

Er verschijnt een toetsenbord waarmee u de gewenste 

getallen in kunt vullen. Vervolgens drukt u op [ENT] om te bevestigen. 

Wanneer u de instellingen goed heeft staan, kunt u dit bevestigen met “(OK)”. 

 

 Als u de datum veranderd, vindt er een nieuwe voerberekening plaats. Hierin houdt het 

systeem geen rekening met de daar voor uitgevoerde voerbeurten en zal het systeem de complete 

dagportie gaan voeren verdeeld over de overgebleven starttijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


