
DATAMARS

1 Kontrollpaneel

2 GES3S sisse-/ väljalülitamine

Vajutada pöidlaga nuppu ON, mis paikneb paneeli ülaosa keskel. Näidikule
ilmub järgmine käivitamiskuva:

Datamars logo all on vasakul näha alglaadimisversioon ja paremal püsivara
versioon. Mõne sekundi pärast kuvatakse näidiku põhivaade:    



Menüüfunktsioonidesse sisenemiseks vajutada Menu.
Läbi menüü kerides kasutada kontekstitundlikke nuppe UP või DOWN.

Üldiselt kasutatakse nuppu ON igal pool menüüs parameetrite valimiseks ja
tehtud muudatuste kinnitamiseks. Kui menüü on valitud, kasutatakse nuppu
Bluetooth tehtud muudatuste tühistamiseks ja eelmisele menüütasemele
tagasipöördumiseks, et peamenüüst väljuda.

Kehtiva definitsioonifaili valimiseks tuleb menüüs Configuration valida
Procedure. Seade kuvab kehtiva definitsioonifaili nime „default.rfd“.

Alammenüüsse sisenemiseks valida Session, uue lugemissessiooni
alustamiseks valida New. Lugeja näidikule ilmub „Start new session“ ja kehtiva
definitsioonifaili nimi. Lugemise alustamiseks vajutada OK.

Üksiku lugemise alustamiseks vajutada Read.

Pärast mittekasutamisperioodi lülitub seade automaatselt pausirežiimile, mis
tähendab, et näidiku taustavalgus lülitub välja, näidik hangub ja klaviatuur
lülitub välja. Lugeja lukustusest vabastamiseks tuleb vajutada nuppu ON.
Lugeja käsitsi väljalülitamiseks tuleb hoida nuppu ON all umbes 2 sekundit või
valida peamenüüst funktsioon Shutdown. Lugejal ka automaatne
väljalülitamisfunktsioon, mis käivitub pärast mittekasutamisperioodi.

3 Transpondri lugemine

Paigutada GES3S looma lähedusse, seejärel vajutada nuppu ON:

Eduka lugemisseansi tulemust näitab järgmine joonis:



Järgmine joonis näitab ebaõnnestunud lugemisseansi tulemust:

4 Andmete ülekandmine GES3S lugejast arvutisse

Seadme GES3S saab arvutiga ühendada kahel viisil: esimene on juhtmega
USB ühendus, teine juhtmevaba Bluetooth ühendus (valikuline).

4.1. USB

USB ühendust kasutatakse ainult  Rumisoftiga suhtlemiseks. Ühendada USB
kaabli USB minipistik GES3S lugeja pesaga. Ühendada kaabli teine pistik
arvuti USB pesaga.
Järgnev näide on tegevusest „lehmikute kaalumine“.

Avada RumiSoft.

Rakenduse põhiaken.



Lugeja paneel näitab arvutiga
ühendatud GES3S lugejat.

Nupud on aktiivsed, kui lugeja
paneelil on valitud lugeja.
Vastasel korral on see varjatud,
nagu on näidatud eelmisel joonisel.

Read control - loeb lugejast
kontrollandmete faili, ekspordib
selle tekstivormingusse, kui
allalaaditud kontrollandmete fail on
GES3S.rct vormingus.

Pärast allalaadimist näitab
rakendus akent .txt faili sisuga.



Kontrollandmete fail teha aktiivseks.

Allalaaditavad failid salvestada
valitud kataloogi
(nt My Documents-Kaalumine).



Avaneb txt. fail kaalumise andmetega.

4.2. Bluetooth

Bluetooth ühendust tuleks kasutada juhul, kui töötamise ajal saadetakse lugeja
GES3S infot teistesse seadmetesse (arvuti, kaalud, printer…).

GES3 Bluetooth ühenduse kasutamisel on kaks võimalust: Bluetooth Master
ja Bluetooth Slave.

Kui GES3 kasutatakse Bluetooth Slave`ina, siis GES3S on lülitatud `leitavasse
režiimi` ja seda on võimalik leida/tuvastada teiste Bluetooth seadmetega.

Kui seadet kasutatakse Bluetooth Master`ina, siis otsib lugeja ise teisi
Bluetooth sedmeid.

GES3S toetab korraga ainult ühte Bluetooth ühendust. Näiteks, seda ei saa
ühendada korraga nii printeri või arvutiga.

Kui Bluetooth on sisselülitatud, siis seadme automaatne väljalülitamine ei ole
võimalik.

MÄRKUS: nii Master kui Slave konfiguratsioonis toimub info liikumine lugeja
GES3S ja ühendatud seadme vahel ainult ühes suunas . See tähendab, et
lugeja GES3S ainult saadab infot, kuid ei võta seda kunagi vastu teistelt
seadmetelt.

Täpsem info GES3S kasutusjuhendis (versioon 1.6).



5 Kontrollandmete faili  üleslaadimine Vissukesse

Avada Vissuke – Sündmused.

Valida Failivahetus- Saatmine.

Otsida salvestatud failide
kataloogist sobiv fail.

Kinnitada.

Näites toodud lehmikute kaalumise
tulemused:



6 Ekvivalentsiandmete faili (.txt) moodustamine

Järgnev näide on tegevusest “lehmikute reg. nr + sünniaeg”.

Faili saab ise moodustada Excel (.xls) failist.

Sisestada failile sobiv nimi ning
salvestada Text Documents (*.txt).

Avada fail ning vormindada
(transponder ja kuupäev).

Transponderi vorming on ISO Long (vaikeväärtus).
Loom: "A0000000233000000123456"- 23 märki. Kuupäeva vorming aga 10
märki. Näide:

Ekvivalentsiandmete fail salvestada
(Fail – Save As -...).



7 Ekvivalentsiandmete faili (.txt) kirjutamine GES3S lugejasse

Write equivalences kirjutab ekvivalentsiandmete failid (nii .req kui .txt)
lugejasse. Vaikimisi valitud kataloog, kust ekvivalentsiandmete faile võetakse,
on konfiguratsioonimenüüs valitud sisendkataloog.

Valida õige .txt fail.



Paigutada lugeja GES3S looma lähedusse, kelle andmeid soovitakse lugeda.
ning vajutada nuppu ON. Näide:

Looma registrinumber

Sünnikuupäev


