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1 Kirjeldus

Antenna Antenn

Contextual keys Kontekstitundlikud nupud

Display Näidik

Power ON & Start reading button Toite sisselülitamise ja lugemise käivitamise nupp

Keyboard Klaviatuur

Mini USB communication port USB mini-andmesideport
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2 Kasutamine

2.1 GES3S sisse-/väljalülitamine

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

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

3. Pulkantenni märgutuli

2. Bluetoothi märgutuli

1. Aku laetuse tase

1. Enne seadme kasutamist tuleb kontrollida aku laetuse taset.
2. Bluetoothi märgutuli: valge = Bluetoothi moodul on sisse lülitatud, roheline = Bluetoothi

ühendus on loodud ja kasutusvalmis. Bluetoothi mooduli sisselülitamiseks tuleb nuppu

 all hoida kauem kui 1 sekund.
3. Pulkantenni märgutuli: kui näidiku kuva päises on kuvatud „S“, on pulkantenn ühendatud

ja kasutusvalmis.
4. ”W” kuvatakse juhul, kui CONFIGURATION/ISO 24631-2 on sisselülitatud (ON) ning kui

teine lugeja on selle lugeja läheduses tuvastatud. Kui ”W” on sisselülitatud ja ümbruses
teist lugejat ei ole tuvastatud, siis see tähendab, et ümbritsev ”müra” on liiga tugev
selleks, et võimaldada korrektset lugemist.

5. Kuupäeva vormingut saab valida järgmiste variantide vahel: EU/US/TIMESTAMP.
6. Kellaaeg on lülitatud 24 tunni režiimile.
7. Menüüfunktsioonidesse sisenemiseks vajutada Menu.
8. Üksiku lugemise alustamiseks vajutada Read.
9. Menüüsse Control sisenemiseks vajutada Session.

6. Kellaaeg5. Kuupäev

7. Menüü 8. Lugemine 9. Lugemissessioon

4. Muu juhtmevaba seadme indikaator
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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.

2.2 Transpondri lugemine

Paigutada GES3S looma lähedusse, seejärel vajutada nuppu ON

Lugemisrežiimi peatamiseks vajutada uuesti nuppu ON. Eduka lugemisseansi tulemust näitab
järgmine joonis:

1. Transpondreid on kahte liiki: FDX-B ja HDX, mis vastavad ISO standardile 11784/5.
2. Alfa riigikood vastab standarditele ISO 3166 ja ISO 11784/5.
3. Identiteedikoodi arv vastab standardile ISO 11784/5.
4. Crotal ID kood. Tavaliselt on see kõrvamärgil olev laseriga kirjutatud number. See on

kasulik juhul, kui elektrooniline ID kood ja laseriga kirjutatud number on erinevad.
5. EIC loendur. Iga uue EIC lugemisega number suureneb. Loendur nullitakse kas „RESET“

nupule vajutamisega või kui alustatakse uut sessiooni.

Järgmine joonis näitab ebaõnnestunud lugemisseansi tulemust:

Kõik loetud EID märgid salvestatakse GES3S lugeja sessioonifailis vaikimisi selleks, et
kindlustada loetud info säilitamine. Sessioonifailid moodustatakse üks kord päevas ja
salvestatud informatsioon moodustatakse järgnevalt:

2. Riigi kood

1. Transpondri liik + väljabittide info

4. Nn Crotal ID kood

3. ID kood

5. EIC loendur
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[TAG/EID|DATE|TIME]
Sessioonifailid grupeeritakse SD kaardile aastate ja kuude kaupa.

3 Menüü haldamine

3.1 Kuidas menüüs orienteeruda

Lülitada lugeja sisse, vajutades nuppu ON.
Vajutada nuppu MENU, mis on klaviatuuri kõige ülemine vasak nupp.

Näidikule ilmub järgmine kuva:

Võib kerida läbi menüü, vajutades nupust ON vasakul ja paremal paiknevaid kontekstitundlikke
nuppe UP või DOWN. Nooled näidiku paremal küljel tähendavad, et see menüü sisaldab
alammenüüd. Alammenüüsse sisenemiseks tuleb vajutada nuppu ON, kui alammenüü on esile
tõstetud.

Üldiselt kasutatakse nuppu ON igal pool menüüs parameetrite valimiseks ja tehtud muudatuste

kinnitamiseks. Kui menüü on valitud, kasutatakse nuppu  tehtud muudatuste tühistamiseks
ja eelmisele menüütasemele tagasipöördumiseks, et peamenüüst väljuda.

Sisestamine mitmese valiku kaudu.  Valida konfiguratsiooniväli, mida soovitakse redigeerida
(ülemine vasakpoolne pilt) ja vajutada SELECT. Valitud välja kirjaviis muutub paksuks (ülemine
parempoolne pilt). Nüüd vajutada kontekstitundlikke nuppe UP/DOWN, et kerida eelmääratud
lubatud väärtuste seas. Kinnitada uus väärtus, vajutades nuppu SAVE.
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Vaba sisestamine.  Valida konfiguratsiooniväli, mida soovitakse redigeerida (ülemine
vasakpoolne pilt) ja vajutada SELECT. Valitud välja kirjaviis muutub paksuks (ülemine
parempoolne pilt). Nüüd tuleb klaviatuuri nuppudega sisestada uus väärtus. Kui uus
sisendväärtus ei ole lubatud, keeldub seade sellest ja kuvab mõne vihjega veateate.

Eelvormindatud sisestamine.  Näide kujutab eelvormindatud sisestusmeetodit. Redigeeritav
väärtus koosneb enam kui ühest komponendist (nt esimene osa on päev, teine on kuu ja
kolmas on aasta, mis on üksteisest eraldatud kindlate erimärkidega (nt kaldkriips). Vajutada
kursori positsioneerimiseks LEFT/RIGHT (vasak/parem) ja kasutada klaviatuuri nuppe väärtuse
redigeerimiseks. Uue väärtuse kinnitamiseks vajutada OK. Kui uus sisendväärtus ei ole lubatud,
keeldub seade sellest ja kuvab mõne vihjega veateate.

3.2 Language (keel)

See menüü võimaldab valida seadme kasutuskeele.

3.3 Configuration (konfiguratsioon)

Menüü Configuration võimaldab hallata kõiki elusinventariga seotud valikuid.
Selles menüüs on mitmed erinevad valikud.

3.3.1 Reading Timeout (lugemise ajalõpp)

Funktsioon Reading timeout määrab maksimaalse perioodi, mille jooksul lugeja peab jääma
lugemisrežiimi.

3.3.2 ISO 24631-2

ISO 24631-2 võimaldab kasutada standard ISO või mugandatud lugemissessiooni.
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3.3.3 EIC/CIC Format (EIC/CIC vorming)

Menüü EIC/CIC format määrab kindlaks, kuidas kuvada näidikul ja Bluetoothi kaudu transpondri
infot. See ei muuda EIC kuvamist ekraanil väljaarvatud Hex ja B.Hex formaatide puhul.

3.3.3.1 EIC format (EIC vorming)

Võimaldab määrata kaheksa erinevat EIC vormingut:

• ISO Long (vaikeväärtus):

- Animal (loom): "A0000000964000000123456" (23 märki)

- Industrial (tööstuslik) = "R00060000000000123456" (21 märki)

• ISO Short:

- Animal (loom): "964 000000123456" (16 märki)

- Industrial (tööstuslik): "0006 0000000000123456" (21 märki)

• ISO Tiris (Texas Instruments):

- Animal (loom): "A 00000 0 964 000000123456" (26 märki)

- Industrial (tööstuslik): "R 0006 0000000000123456" (23 märki)

• F-210:

- Animal (loom): "A 00000 0 0999 000000123456" (27 märki)

- Industrial (tööstuslik): "R 0006 0000000000123456" (23 märki)

• BDN-Ita:

- Animal (loom): "10000000964000000123456" (23 märki)

- Industrial (tööstuslik): "R00060000000000123456" (21 märki)

• ISO Short South America (SA):

- Animal (loom): "964000000123456" (15 märki)

- Industrial (tööstuslik): "0006 0000000000123456" (21 märki)
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• Hex ja Bi.Hex

Neid kahte formaati on detailsemalt kirjeldatud allpool oleval joonisel (Oregon RFID)
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3.3.3.2 Use retagging counter (kasuta taasmärgistam ise loendurit)
Funktsioon Use retagging counter võimaldab teha vahet kahe identse EIC vahel, millel on
erinev taasmärgistamise loendur. Kui see funktsioon on välja lülitatud, siis taasmärgistamise
loendurit ei arvestata.

3.3.3.3 Ask CIC (küsi CIC)
Funktsioon Ask CIC võimaldab lugejal sisestada CIC, kui on loetud uus EIC.

3.3.3.4 Duplicate CIC allowed (CIC duplikaadid luba tud)
Funktsioon Duplicate CIC allowed võimaldab sisestada ühte ekvivalentsifaili mitu sama CIC-ga
ekvivalentsi.
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3.3.3.5 Buzzer duplicate CIC (häiresignaal CIC dupl ikaadi korral)
Funktsioon Buzzer duplicate CIC käivitab häiresignaali, kui juba salvestatud CIC sisestatakse
uue ekvivalentsina.

3.3.4 Procedure (toiming)

Menüü Procedure võimaldab valida definitsioonifaili, mida lugejas kasutatakse. Valitud
definitsioonifail määrab, mis liiki tööd kavatsetakse teha (nt lüpsmine, sünnitus jne).

Definitsioonifail on fail, mis on salvestatud SD kaardile ja mis sisaldab ettemääratud küsimuste
komplekti.
Erinevad definitsioonifailid sisaldavad erinevaid küsimusekomplekte.

Lugeja võib sisaldada mitut definitsioonifaili, kuid ainult üks neist on konkreetsel ajahetkel
aktiivne (kehtiv definitsioonifail). Kehtiva definitsioonifaili valib kasutaja.

Kehtiva definitsioonifaili valimiseks tuleb menüüs Configuration valida Procedure. Seade kuvab
kehtiva definitsioonifaili nime.

1. Definitsioonifaili muutmiseks vajutada MODIFY.
2. Valida loendist soovitud definitsioonifail, seejärel klõpsata SEL.LINE (vali rida).
3. Menüüsse tagasipöördumiseks vajutada Exit (välju).

1. 2. 3.
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3.3.5 Session (sessioon)

Menüü Session võimaldab hallata sessioonifaile. Lugemissessiooni fail on salvestatud SD
kaardile ja sisaldab seotud definitsioonifaili (küsimuste) vastuseid.

Lugemissessiooni faili nimi koosneb tema definitsioonifaili nimest ja lõppu lisatud loomisaja
templist.

Pärast kehtiva definitsioonifaili valimist võib kasutaja luua uue lugemissessiooni faili või valida
juba olemasoleva. Kui luuakse uus lugemissessiooni fail, saab sellest automaatselt kehtiv
sessioonfail.

3.3.5.1 Continue (jätka)

Funktsiooni Continue kasutatakse kehtiva lugemissessiooni faili jätkamiseks.

Kui ühtegi lugemissessiooni faili ei ole valitud (nt kui lugeja on just sisse lülitatud), ilmub
näidikule järgmine kuva:

Uue kontrollfaili loomise juhised leiate järgmisest peatükist.

3.3.5.2 New (uus)
Kehtiva lugemissessioonfaili valimiseks tuleb menüüs Configuration valida Reading Session ja
menüüs Control valida New. Seade kuvab kehtiva definitsioonifaili nime.

Kui kehtiv fail on õige, vajutada OK, muul juhul toimida järgmiselt:

1. Definitsioonifaili muutmiseks vajutada MODIFY.
2. Valida loendist soovitud definitsioonifail, seejärel klõpsata SEL.LINE (vali rida).
3. Valitud definitsiooni kinnitamiseks vajutada OK.

1. 2. 3.
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3.3.5.3 Open (ava)

Kui valida menüü Open, kuvab seade lugemissessiooni failide loendi.

Liikuda loendis kontekstitundlike nuppudega UP/DOWN ja vajutada SEL.LINE, et valida
soovitud kontrollfail.
Kui sessioonfaile ei leita, hoiatab seade helisignaaliga (piiks).

3.3.5.4 Delete (kustuta)

Delete menüü valimisel kuvab lugeja lugemissessiooni failide nimekirja. Nimekirjas liikumiseks
ja soovitud faili valimiseks kasutage UP/DOWN nuppe.

3.3.5.5 Send/Print (saada/trüki)

Kogu sessiooni trükkimiseks või arvutisse saatmiseks kasutage Bluetooth- ühendust.

3.3.5.6 Modify/Erase (muuda/kustuta)

Funktsioon Modify/Erase võimaldab lugemissessiooni faili redigeerida või kustutada. Ekraanil
kuvatakse iga lugemissessiooni rea identsusväli:

Kasutada kontekstitundlikke nuppe UP/DOWN, et kerida andmekogumite loendi lehekülgi.
Soovitud andmekogumi leheküljele jõudmisel tuleb vajutada SEL.PAGE (vali lehekülg), valida
soovitud andmekogum ja vajutada SEL.LINE.
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Kui identsusväljaks on kas EIC või CIC väli, siis kasutatakse kontrollfaili kuvamiseks teist
otsingurežiimi. Järgnev pilt näitab EIC protseduuri (toimingut).

Standardrežiimis lugemissessiooni faili lehe kuvamiseks kasuta valikut LIST. GES3S RFID
lugeja sisselülitamiseks kasuta READ valikut. Pärast märgi lugemist leitakse EIC
lugemissessiooni failist. Kui EIC on juba lugemissessiooni failis salvestatud, siis valitakse EIC
andmekogum.

Andmekogumi kustutamiseks vajutada ERASE. Seade küsib kinnitust (YES või NO).
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Kui funktsioon Erase on kinnitatud, eemaldab seade valitud andmekogumi kehtivast
kontrollfailist.

Andmekogumi redigeerimiseks vajutada MODIFY. Seade küsib kinnitust (YES või NO).

Kui funktsioon Modify on kinnitatud, esitab seade kõik ettemääratud küsimused, mis on
spetsifitseeritud kehtivas kontrollfailis. Uued sisestatud vastused asendavad valitud
andmekogumi sisu.
Märkus: kõik peatükkides 3.3.5.1–3.3.5.6 kirjeldatud toimingud on võimalik igal ajal katkestada,

kui vajutada nuppu .
CIC puhul on protseduur pisut erinev ja kõrvamärgi lugemise asemel tuleb CIC kood käsitsi
sisestada.
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3.3.5.7 Auto start new (uue salvestuse automaatne a lustamine)
Kui funktsioon Auto start new on sisse lülitatud, algab uue kirje loomine automaatselt pärast
eelmise kirje lõpetamist.

3.3.5.8 Blank EIC allowed (tühi EIC lubatud)
Funktsioon Blank EIC allowed võimaldab EIC sisestamisnõude vahele jätta ja sisestada tühja
välja.

3.3.5.9 Duplicate EIC allowed (EIC duplikaadid luba tud)
Funktsioon Duplicate EIC allowed võimaldab samasse sessioonfaili sisestada mitu kirjet, millel
on sama EIC.
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3.3.5.10 Blank repetition (vahelejätmine)

Funktsioon Blank repetition võimaldab vahele jätta osa lugemissessioonist (näiteks kui on vaja
kontrollida ainult mingit osa elusinventarist, mitte kõiki loomi).

Juhul kui välja kordamisnumber on suurem kui vaja, vajutada välja lõpetamiseks SKIP (jäta
vahele).

Juhul, kui tühi EIC on lubatud, ilmub valik CONTINUE.

3.3.5.11 SEND session (saada kontrollandmete fail)

Kui funktsioon Send session on sisse lülitatud, saadetakse lugemissessiooni info arvutisse või
printerisse Bluetoothi kaudu samal ajal, kui loetakse kõrvamärke (Bluetooth peab olema sisse
lülitatud ja ühendatud). See on täiesti erinev võrreldes Send/Print (Saada/Prindi) käsklusega,
mida eelnevalt kirjeldati selles juhendis. Send/Print käsklusega trükitakse kogu sessiooni-info
pärast sessiooni lõppu korraga.



GES3S kasutusjuhend – v. 1.6  mai 2014

3.3.5.12 Send field name (saada väljanimetus)
Kui funktsioon Send field name on sisse lülitatud, saadetakse lugemissessiooni info Bluetoothi
kaudu (Bluetooth peab olema sisse lülitatud ja ühendatud).

Lugemissessiooni näide

Alljärgnevas lihtsas näites salvestab GES3 lugeja iga looma kohta:
• EIC (loetud GES3 lugejaga)
• Loomakaal (klaviatuuriga sisestatud kasutaja poolt)
• Tõug (klaviatuuriga sisestatud kasutaja poolt

  
Vajutada READ. Vajutada CONTINUE. Teha sisestus ja vajutada OK.

Valida variant ja vajutada SAVE. Vajutada SAVE.

Pärast kõigile küsimustele vastamist vajutada SAVE, et sisestatud andmed kehtivasse
lugemissessiooni faili kirjutada või MODIFY, et andmeid uuesti redigeerida ja korrigeerida.

3.3.6 Equivalence (ekvivalents)

Ekvivalentsifail esindab loomakarja: see kõrvutab CIC andmed tavakõrvamärgiga/EIC-ga.

Menüü Equivalence võimaldab ekvivalentsifailist sirvida ja otsida konkreetset ekvivalentsi.
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3.3.6.1 Show EIC/CIC (näita EIC/CIC)
Funktsioon Show EIC/CIC võimaldab määrata, mida näidatakse funktsioonis Browse – kas EIC-
d või CIC-d.

3.3.6.2 Browse (sirvi)
Funktsioon Browse võimaldab valida konkreetse kirje ja vaadata üksikasju.

 

Ekvivalentsi vaatamiseks valida soovitud CIC või EIC kood (olenevalt funktsiooni Show EIC/CIC
seadest) ja seejärel kinnitada, vajutades SEL.LINE (vali rida) (vt pilti allpool).
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3.3.6.3 Search CIC (otsi CIC-d)

Funktsioon Search CIC võimaldab nimetuse järgi otsides leida konkreetse CIC koodi. Sisestada
lihtsalt soovitud CIC nimetus ja vajutada OK.

Tähelepanu! Funktsioon Search CIC on TÕSTUTUNDLIK.

 

 

3.3.7 Reading Sound (lugemise helisignaal)

Funktsioon Reading sound lülitab sisse või välja helisignaali, mis antakse märgise
leidmise/mitteleidmise korral. Kui see funktsioon on välja lülitatud (OFF), siis helisignaal ei
tööta. Kui see on sisse lülitatud (ON), siis helisignaal töötab.

3.3.8 Send version (saada versioon)

Kinnituseks, et Bluetooth on sisse lülitatud ja ühendatud, kui funktsioon Send version on sisse
lülitatud, kuvatakse sideprogrammi (nt HyperTerminal) aknasse püsivara versioon.

3.3.9 Send reading (saada lugemistulemus)

Funktsioon Send reading võimaldab olenevalt seadest kuvada arvuti sideprogrammi (nt
HyperTerminal) aknas kas EIC, CIC, kaks korda EIC* või kaks korda CIC* või mitte midagi igal
lugemiskorral.
*Märkus: saates kaks korda EIC või CIC on mõistlik näiteks kui lugeja GES3 on ühendatud
printeriga ja number on vaja printida kaks korda: esimest korda ASCII-s ja teist korda
ribakoodiga.
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3.4 Setup (seaded)

Menüü Setup võimaldab hallata kõiki lugeja konfiguratsioonivalikuid. Selles menüüs on
mitmesuguseid funktsioone, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

Menüüs Setup saab liikuda kontekstitundlike UP või DOWN nuppudega.

3.4.1 Timeout backlight (taustavalguse kestus)

Funktsioon Timeout backlight võimaldab määrata, mitmeks sekundiks peab näidik jääma
sisselülitatuks.

3.4.2 Auto Shutdown (automaatne väljalülitamine)

Funktsioon Auto Shutdown määrab maksimaalse perioodi (1 kuni 15 minutit), mille jooksul
lugeja jääb sisselülitatuks, kui ühtki nuppu ei vajutata. Pärast seda perioodi lülitub lugeja
automaatselt välja.
Märkus 1: Valides automaatse väljalülituse valikutes 0 tähendab see, et lugeja ei lülitu kunagi
välja.
Märkus 2: Automaatse väljalülituse valik on keelatud kui Bluetooth on sisselülitatud ja
kontrollimise (märkide lugemise) ajal.
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3.4.3 Audio level (helitugevus)

Funktsioon Audio Level määrab seadme helitugevuse ja võimaldab heli välja lülitada.

3.4.4 Display brightness (kuva heledus)

Funktsioon Display brightness määrab kuva heleduse taseme.

3.4.5 Keyboard sound (klaviatuuri helisignaal)

Funktsioon Keyboard sound lülitab sisse või välja nuppude vajutamisel kõlava helisignaali. Kui
see funktsioon on väljalülitatud (OFF), siis helisignaal ei tööta. Kui see on sisse lülitatud (ON),
siis helisignaal töötab.
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3.4.6 Start-up sound (käivitamise helisignaal)

Funktsioon Start-up sound lülitab sisse või välja lugeja sisselülitamisel kõlava helisignaali. Kui
see funktsioon on välja lülitatud (OFF), siis helisignaal ei tööta. Kui see on sisse lülitatud (ON),
siis helisignaal töötab.

3.4.7 Shutdown sound (väljalülitamise helisignaal)

Funktsioon Shutdown sound lülitab sisse või välja seadme väljalülitamisel kõlava helisignaali.
Kui see funktsioon on väljalülitatud (OFF), siis helisignaal ei tööta. Kui see on sisse lülitatud
(ON), siis helisignaal töötab.

3.4.8 Start-up image (käivitamispilt)

Funktsioon Start-up image määrab, kas lugeja sisselülitamisel kuvatakse pilti või mitte. Kui see
funktsioon on välja lülitatud (OFF), siis pilti ei kuvata. Kui see on sisse lülitatud (ON), siis pilt
kuvatakse.
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3.4.9 Decimal Separator (kümnendkoha eraldaja)

Funktsioon Decimal separator võimaldab valida, kas kümnendkohtadega numbrite korral
kasutatakse kümnendkoha eraldajana punkti (.) või koma (,).

3.4.10  Test Unit (testi seadet)

Funktsioon Test unit võimaldab seadet testida. See on mõeldud kasutamiseks peamiselt
Datamarsi tehnilise teeninduse meeskonnale.

3.4.10.1 Autotuning RFID (RFID automaathäälestus)

Autotuning RFID test näitab häälestuspositsiooni ja võimsuse väärtusi.

3.4.10.2 Cyclic Delay (Datamarsi tehnilisele teenindusele)

See seade võimaldab muuta ühe lugemistsükli kestust. Cyclic Delay (perioodiline viivitus) peab
kestma kauem kui kahe lugemistsükli vaheline paus.

3.4.10.3 Cyclic Reading (Datamarsi tehnilisele teenindusele)

See seade alustab perioodilise testi lugemist, mis põhineb:
- Lugemisajal
- Pausil

3.4.10.4 CNT Reading (Datamarsi tehnilisele teenindusele)

See seade alustab testi lugemist ja näitab tehtud lugemiste protsenti.

3.4.10.5 Save RF (Datamarsi tehnilisele teenindusele)

See seade võimaldab salvestada informatsiooni RF analoogsignaaliga.
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3.4.10.6 Save HDX (Datamarsi tehnilisele personalile)

See seade võimaldab salvestada HDX infot analoogsignaali kaudu.

3.4.10.7 Save FDX-B (Datamarsi tehnilisele personalile)

See seade võimaldab salvestada FDX-B infot analoogsignaali kaudu.

3.4.10.8 Test Keyboard (Datamarsi tehnilisele personalile)

See seade võimaldab kontrollida kas klaviatuur töötab korrektselt.

3.5 Date & Time (kuupäev ja kellaaeg)

3.5.1 Format (vorming)

See menüü võimaldab seada kuupäeva ja kellaaega, sealhulgas kuupäeva vormingut (EL
vorming – kuupäev kuvatakse enne kuud, US vorming – kuu kuvatakse enne kuupäeva ja
TIMESTAMP (ajatempli) vorming).

3.5.2 Set date (seadista kuupäev)

Kuupäeva määramiseks valida Set date ja sisestada kehtiv kuupäev.

 



GES3S kasutusjuhend – v. 1.6  mai 2014

3.5.3 Set time (seadista kellaaeg)

Kellaaja määramiseks valida Set time ja sisestada õige kellaaeg.

 

3.6 Shutdown (väljalülitamine)

Lugeja väljalülitamiseks valida menüüst Shutdown.
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4 GES3S ühendamine arvutiga

Seadme GES3S saab arvutiga ühendada kahel viisil: esimene on juhtmega USB ühendus, teine
juhtmevaba Bluetooth ühendus (valikuline).
USB ühendust kasutatakse massmälu konfiguratsioonis mis tähendab, et kui seade on ühendatud
arvutiga läbi USB, siis kasutatakse seda kui täiendavat ketta ruumi. USB ühendust kasutatakse ainult
Rumisoftiga suhtlemiseks.

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

4.1 USB

USB ühendust kasutatakse ainult lugeja GES3 suhtlemiseks Rumisoftiga. Seadme
tarnekomplekti kuulub USB kaabel, mis võimaldab ühendada lugeja arvutiga. Ühendada USB
kaabli USB minipistik GES3S lugeja pesaga. Ühendada kaabli teine pistik arvuti USB pesaga.

GES3S lugeja lülitub automaatselt sisse massmäluseadme režiimis, ühendus lugeja ja arvuti
vahel on nüüd loodud ja arvuti kuvarile ilmub hüpikaken, mis näitab GES3S sisseehitatud
mälukaardi sisu.

4.2 Bluetooth

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.

4.2.1 Bluetooth Slave

Seda režiimi soovitame kasutada, kui soovite ühendada GES3 lugejat arvutiga.

Lülita lugeja sisse ja hoia Bluetooth klahvi all 2 sekundit (asub klaviatuuri alumises vasakus
nurgas).
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Vali `ENABLE` (lubatud). Sinu lugeja GES3S on nüüd leitav ja see leitakse, kui sa käivitad
Bluetooth ühenduse arvutis. Rohkem informatsiooni leiate Operatsioonisüsteemi juhendist.

MÄRKUS: GES3S lugeja Bluetooth turvavõti või paaristumiskood on 0 (null).

Pärast seda, kui lugeja GES3S ja arvuti on omavahel edukalt ühendatud, saate Hyperterminali
kasutades lugeja GES3S poolt arvutisse saadetud info teha nähtavaks. Samuti võite kasutada
Rumisofti töölauda, nii nagu on näidatud allpool:

4.2.2 Bluetooth Master.

Seda režiimi soovitame kasutada, kui soovite ühendada GES3S lugejat printeriga,
kaaludega või muu seadmega, mida saab ühendada kui Bluetooth SPP slave seadet.

See vaade näitab, milline info on saadetud üle Bluetoothi: CONFIGURATION/Send (saada) ja
CONFIGURATION/”Saada tulemus” on sisselülitatud

Pärast ühenduse loomist tuleb valida arvutis
õige COM. Ühenduse loomiseks tuleb ülekande
kiiruseks (Baud rate) valida 115`200 bps.
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MÄRKUS: lugeja GES3S poolt toetatud printerite ja kaalude nimekiri täieneb pidevalt. Selleks,
et teada saada, kas Teie konkreetne seade on selles nimekirjas, võtke palun ühendust
Datamarsi esindajaga.

Lülita lugeja sisse ja hoia Bluetooth klahvi all 2 sekundit (asub klaviatuuri alumises vasakus
nurgas).

Vali SEARCH (otsi), et alustada Bluetoothiga seadmete otsimist ümbruskonnast. See võib võtta
aega kuni paar minutit.

Pange tähele, et varasem GES3S seadme Bluetooth mudel ei toetanud Bluetooth Masteri
režiimi ja SEARCH nupule vajutamine kuvab ekraanile järgneva teksti:

Hoiatus: See Bluetooth`i mudel ei toeta valitud fun ktsiooni!!
Sellise teate puhul ja kui Te olete huvitatud Bluetooth Masteri funktsionaalsusest, võtke palun
ühendust Datamarsi esindajaga.

Pärast edukat skanneerimist kuvatakse leitud seadmete nimekiri. Näiteks on järgnevas
ekraanivaates näidatud mobiilne printer ja TruTesti kaal XR3000.

Seadme valikuks kasutage parempoolset noolt. Valik kinnitage CONNECT nupuga.

Õnnestunud ühenduse loomise kinnitusena ilmub ekraani ülemisse vasakusse nurka roheline
Bluetoothi logo. See tähendab, et Bluetooth on sisselülitatud ja ühendatud.
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Nüüd olete valmis loomade märkide lugemiseks või uue sessiooni alustamiseks. Pärast
kinnitamist saadetakse valitud info (EIC, CIC, Sessioon,…) ühendatud seadmesse läbi lugeja
GES3S Bluetooth ühenduse.
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5 Aku käsitsemine

GES3S on varustatud kõrgekvaliteedilise liitiumioon-akuga.

5.1 Aku laetuse taseme näidik

Aku laetuse taset näitavad viis tulpa aku ikoonil. Pidada meeles, et kui järel on üksainus punane
tulp, on aku laetuse tase vähem kui 20% täislaetusest.

5.2 Kuidas akut laadida?

Aku laadimiseks tuleb ühendada USB kaabel vastavasse pesasse lugeja põhjal ja ühendada
kaabli teine ots arvutiga või USB pistikuga seinaadapteri külge.
Kui kaabel on ühendatud, kulub GES3S aku laadimiseks mõni tund.

Aku ikoon
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6 Lugeja käsitsemine

Kui lugeja väliskorpus on määrdunud, saab seda puhastada niiske lapiga. Enne puhastamist
tuleb veenduda, et seade ei ole laaduriga ühendatud.

Kui lugeja mingil põhjusel ei tööta, ei tohi üritada seda ise parandada, vaid see tuleb
remontimiseks viia kohalikku müügiesindusse. Iga iseseisev seadme avamine katkestab
tehasepoolse garantii.

GES3S lugeja on varustatud liitiumioon-akuga. Selle aku kasutuskestus on pikem ja see ei
sisalda kaadmiumi ega pliid, mistõttu see on keskkonnale palju ohutum. Kui lugeja
utiliseeritakse, tuleb aku viia akude taaskasutuskeskusse, et oleks võimalik see taaskasutusse
võtta.

Kui GES3S lugeja näidik satub üle 50 ˚C temperatuuri kätte, võib see värvi muuta. Niipea kui
temperatuur langeb alla 50 ˚C, taastub esialgne värv.

Väga madalal temperatuuril võib näidik kaotada kontrastsuse, kuid normaalsel temperatuuril
õige kontrastsus taastub.

Ettevaatust! Kui lugejat on vaja transportida õhu kaudu, peab USB pistiku kork olema lennu ajal
avatud.
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7 Tehnilised andmed

1. Ladustamistemperatuur: -20 kuni +65 °C, 85% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv

2. Normaalne töötemperatuur: -5 kuni +55 °C, 85% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv

3. Laadimistemperatuur: +5 kuni +40 °C, 85% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv

4. Standardid: ISO 11784/5, ISO 11784-AMD1 ja ISO 24631-2

5. Väline toiteallikas: USB kaabel

6. Mõõtmed: 223 x 108 x 41 mm

7. Märgiste ühilduvus: FDX-B, HDX

8. Ülekandesagedus: 134,2 kHz

9. Aku kasutuskestus: >500 tsüklit

10. Mass: 326 g

11. Kaitseaste: IP67 (EN 60529)

12. Liidesed host-arvutiga: USB ja Bluetooth
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8 Tarkvara Rumisoft

8.1 Sissejuhatus

Rumisoft on tarkvara, mida on võimalik kasutada Teie seadme ekvivalentside, definitsioonide ja
kontrollfailide haldamiseks. Samuti võimaldab see kasutajal lugejat konfigureerida
kasutajasõbralikus graafilises keskkonnas.

8.2 Kuidas Rumisofti installida?

Rumisofti rakenduse leiab lugejasse sisseehitatud SD mälukaardilt.
Selle installimiseks tuleb GES3S ühendada arvutiga (vt ptk 4.1) ja kui ilmub hüpikaken, valida
SD Memory Card. Klõpsata kataloogil Doc ja valida setup.exe.
Pärast seda toimingut tuleb järgida ekraanile ilmuvaid juhiseid, et Rumisofti installimine lõpule
viia.
Täpsemat infot vt Rumisofti kasutusjuhendist.

8.3 Lugeja GES3S tehaseseaded

Lugeja GES3S tehaseseadeid saab muuta SW RumiSoft tarkvara kasutades. Täpsem
informatsioon on Rumisoft kasutusjuhendis.
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9 Kas Teil on probleeme looma identifitseerimisega?

9.1 Lugemiskaugus on liiga väike

Maksimaalne lugemiskaugus saavutatakse, kui transponder (märgis) on antenni suhtes risti ja
suunatud antenni pooli keskosale. Kui märgis on siirdatud looma kehasse, ei pruugi selle
orientatsioon olla optimaalne ja seetõttu võib lugemiskaugus olla vähenenud.

Läheduses võib olla elektromagnethäiringu allikaid (nt video või teler). Liikuda paar meetrit
eemale ja proovida uuesti.

Lugejat ei tohi kasutada terasest laual. Metall vähendab antenni jõudlust.

Lugemiskaugus väheneb, kui transponder on oma ümbrises.

9.2 Lugeja ei loe transpondrit

Muuta lugeja nurka ja proovida uuesti.

Mõnede teiste tootjate transpondritüüpide töö on häiritud, kui need lugeja antenni keskele
paigutada. On võimalik, et mõned märgised ei tööta, kui need asetada paralleelselt ja antenni
keskele. Muuta märgise või antenni suunda.

9.3 Lugeja ei tööta

Laadida lugejat vähemalt 30 minutit ja proovida uuesti (soovitatav aeg aku täielikuks
laadimiseks on 2 tundi).

Kontrollida ümbritseva keskkonna temperatuuri: see peab olema vahemikus -5 °C kuni +45 °C.

Probleemide jätkumise korral tuleb pöörduda müügiesindusse.

GES3S lugeja on toode, mis on välja töötatud ja toodetud Šveitsi ettevõttes DATAMARS.

Kui Teil on soovitusi või vajate infot selle või teiste DATAMARSi toodete kohta, võtke palun
ühendust müügiesindusega.
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10 Sertifikaadid

Euroopa direktiivid

Datamars, Via ai Prati, CH-6930 Bedano teatab omal vastutusel, et toode GES3S vastab järgmistele
standarditele:

ETSI EN 300 330-1 /
ETSI EN 300 330-2

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused
(ERM); lähitoimeseadmed.

ETSI EN 301 489-1 /
ETSI EN 301 489-3

Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise
ühilduvuse (EMC) standard.

IEC/EN 61000-4-2 /
IEC/EN 61000-4-3/
IEC/EN 61000-4-4/
IEC/EN 61000-4-6

Häiringukindluskatsetused elektrostaatilise lahenduse,
elektromagnetvälja, kiirete transientide ja nende jadade suhtes
ja raadiosagedusliku elektromagnetvälja toimel indutseerunud
juhtivuslike häiringute korral.

GES3S vastab direktiivi 99/5/EC põhinõuetele.
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11 Kasutuselt kõrvaldamine

GES3S lugeja lahtimonteerimisjuhised

Toote nimetus / mudel Kirjeldus

GES3S / kõik mudelid Universaalne kaasaskantav lugeja

Ainult volitatud taaskasutussevõtjatel on lubatud neid lahtimonteerimisjuhiseid rakendada. Mis
tahes lahtimonteerimiskatse kasutaja või volitamata osapoole poolt tühistab toote garantii ja
võib toodet pöördumatult kahjustada.

Vajalikud töövahendid

Vahendi kirjeldus Vahendi suurus (kui rakendatav)

Näpitsad Keskmine

Philipsi kruvikeeraja (0) Väike

Lõiketangid Keskmine

Kuumaõhupüstol Suur

Toote lahtimonteerimine

1 • Kõik plastosad tuleb lugeja küljest eemaldada
(kõik kruvid tuleb eemaldada Philipsi
kruvikeerajaga).

• Klaviatuur tuleb korpuse ülemise kaane seest
välja võtta (klaviatuuri mugavaks
eemaldamiseks kasutada kuumaõhupüstolit ja
lõiketange).

• Korpuse alumise kaane seest tuleb eemaldada
kõlar (kõlari mugavaks eemaldamiseks
kasutada kuumaõhupüstolit ja lõiketange).

• Korpuse alumise kaane seest tuleb eemaldada
Mini USB kaabel ja aku.

2 Lugeja plastosad tuleb utiliseerida kohalike
taaskasutuseeskirjade kohaselt.

3 Lugeja elektroonilised osad tuleb utiliseerida
kohalike taaskasutuseeskirjade kohaselt.
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4 • Eemaldada akust juhtmed (selleks tuleb
kasutada näpitsaid).

• Lugeja aku tuleb utiliseerida kohalike
taaskasutuseeskirjade kohaselt.

5 • Eemaldada kõlarist juhtmed (selleks tuleb
kasutada näpitsaid).

• Lugeja kõlar tuleb utiliseerida kohalike
taaskasutuseeskirjade kohaselt.

6 Lugeja juhtmed tuleb utiliseerida kohalike
taaskasutuseeskirjade kohaselt.


