Quickguide, version 4.1.1.0
1. Gruppestyring og Endring av grense for brunstalarm
Muligheter→ Brukerinnstilling → Passord 1239 → Besetningshåndtering → Gruppestyring → Trykk 1 →
Tast gruppenavn → OK
Her kan også grenseverdi for brunstalarm endres (Løsdrift/binge/beite 35, Bås 20, Kjøttfe 20-30)

2. Legg til dyr til transponder, når de er innlest
Advarsler → Transponder probl. → Utildelte transpondere → Transponder nr. Trykk på
ku-nr. Hovedmeny → Søk etter ku → Tryk på
Trykk på

og legg til

→ Tilføy gruppe, kalvingsdato, evt. inseminering.

for å lagre.

3.Dersom ku-nr. må endres eller dyret må flyttes til en annen gruppe
Muligheter → Brukerinnstillinger → Passord 1239 → Besetningshåndtering → Rediger dyr og
transponder → Marker ku-nr. → Trykk på
Trykk

→Tast inn nytt ku-nr.→ Endre gruppe → Trykk Enter →

for å avslutte.

4. Slett kukortet ved overflytting av transponder fra dyr til dyr
Søk opp ku → Trykk
på kukortet → Trykk
Følg punkt 2, når transponder er innlest på ny.

for å godkjenne → Passord 1239

5. Sjekk dyr i brunst
Berør blinkende skjerm → Velg Kyr i brunst
Brunstindeks er beregnet ut fra aktivitet, drøvtygging, brunstlengde og dager siden siste brunst.

6. Sjekk dyr med lav drøvtygging

Berør blinkende skjerm → Velg Helserapport

7. Rediger/endre visning graf
→ Ku-nr. → Multigraf → Trykk

for å endre innstillinger

8. Se rådata
→ Ku-nr. → Multigraf → Trykk

velg

9. Hurtig rapportering av inseminering, drektighetskontroll, kalvingdato etc.
Muligheter → Masserapportering → Velg hendelse → Velg dyr og aktuell dato. Tryk

10. Kyr uten brunstsyklus
Rapporter → Kyr → Kyr uten brunstsyklus

11. Kyr med uregelmessig brunst
Rapporter → Kyr → Kyr med uregelmessig brunst

12. Drektighetssannsynlighet
Rapporter → Kyr → Drektighetssannsynlighet

13. Endre dato/tid
Muligheter → Brukerinnstillinger → Passord 1239 → Parametre → Dato og tid → Endre dato og tid? →
OK

14. Endre språk
Trykk på SCR-ikonet på hovedmenyen → Endre språk → Velg språk → PW 1239 → Trykk

15. Se antall avlesninger
Søk etter ku → Ku-nr. → Trykk

Forrige meny

Hovedmeny
NB! Det er svært viktig at transponderen er plassert riktig på kua (venstre
side), for å oppnå korrekte registreringer. Se bilde og sørg for at
halsbandet beveger seg fritt(det bør være slakk tilsvarende 3-4 fingre
mellom bandet og nakken).

Grønn farge bak brunstindeks = Dyrets brunstindeks er over 32
Grønn farge bak ”Ins. tidsrom” = Det er mellom 23 og 8 timer igjen av insemineringstidsrommet
Gul farge bak ”Ins. tidsrom” = Det er mellom 25 - 24 eller 7 - 2 timer igjen av insemineringstidsrommet
Rød bakgrunn på ku-nr = kua er satt til ”skal ikke insemineres”
Gul bakgrunn på ku-nr = Dyret er bekreftet drektig
Rosa linje i rapporten = Dyret har hatt en daglig reduksjon i drøvtygging på minst 50 minutter de siste
3 dagene
Røde tall i oversiktene = Unormal verdi som krever ekstra opmerksomhet

Kalving - symbol på graf

Inseminering- symbol på graf

Drektighetskontroll – symbol på graf

Helserapport- symbol på graf

