Quickguide
Quickguide
til v. 5.1.0.0
1. Ret sprog
SCR → Ændre sprog. Vælg sprog. →Tryk

PW 1239

2. Gruppe styring
Muligheder→ Br
ug
er
i
ndsl
l
i
ng→ PW 1239→ Besætningshåndtering → Gruppestyring → Tryk 1 → tast
gruppenavn →Tryk på RETURN. → Tryk OK
3. Tilføj ny dyr til transponder, når de er indlæst.
Tryk på
Afslut tryk på

tast transponder nr. →Tryk på

tilføj KO NUMMER. → evt. KÆLVNING og INS. DATO

for at gemme

4. Skift dyr nr.
Gå ind på kokort → Tryk på

ændre KO NUMMER. →Tryk på gem

→Tryk på

tilføj GRUPPE ID og

KÆLVNING DATO. →Tryk på gem
6. Check dyr i brunst
Rør blinkende skærm → Vælg KØER I BRUNST
7.Check dyr lav drøvtygning
Rør blinkende skærm → Vælg SUNDHEDSRAP.

Rød skrift
kræver
nærmere
tilsyn

Pink farve
drop på 50
min. over
3 dage

8.Skift grafik parametre
På ko → Ko nr. → Ændre grafik → Tryk

Vælg eller slet indstillingsmuligheder

9.Masseindtastning
Muligheder → Massive begivenheder → Vælg begivenhed → Vælg dyr nr. Tryk
10.Køer uden brunstcyklus. Virker først efter 30 dage.
Rapporter → Køer → Køer uden brunst cyklus

11.Dyr med unormal brunstcyklus. Virker først efter 30 dage.
Rapporter → Køer → Køer unormal brunstcyklus
12. Ret dato / tid
Muligheder → Brugerindstillinger → PW 1239 → Parameter → Dato og tid → Ændre dato / tid → OK
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14. Se rådata

På ko → Ko nr. → Ændre grafik → Tryk

vælg

Tryk

15. Se antal aflæsninger

På ko → Ko nr. → Tryk
16. Indtast inseminering

2

Tryk på → DAGE FRA INS: Derefter på
1

17. Forsvinder fra brunstlisten når der er indtastet insemineret
Muligheder PW 6285 → Parameter → Følsomhed → Uden brunst alarm. Sæt den til 1 dag.
18. Alarm start på brunst efter kælvning
Muligheder →Brugerindstilling →Parameter →Rapportparametre. Under ”Sorteringskriterier” skal der stå
SUNDHEDSINDEX. Under ”Hviledage efter kælvning” skal der stå det antal dage efter kælvning man ønsker
brunst alarm.
Forrige

Hovedmenu

Find ko / transponder nr.

Rediger

Stop rediger

Gem

Slet (Kode 1239)

Skift grafik-indstilling

Bekræft

Annuller

Brunstindeks beregnes ud fra følgende:
Aktivitet, drøvtygning, længde af brunst og siden sidste brunst

Transponder skal
sidde på koens
VENSTRE side
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