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Suure ja väikese antenniga paneellugeja XRP2 kasutusjuhend.  
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Rohkem informatsiooni lugejaga kaasas olevalt USB 
mälupulgalt või tootja kodulehelt tru-test.com

1 Mis on karbis  

Kontrollige, et karbis oleksid kõik loetletud esemed. Kui midagi puudub, siis võtke ühendust tarnijaga.  

 
XRP2 paneellugeja  

 

 
Suur või väike antenn  

(võib olla tarnitud eraldi) 

Lugeja ja antenni ühendamiseks 
saab lisavõimalusena kasutada 5 m 

pikendusjuhet.  

 

 

 

 

 

 
Paneellugeja kaabel  

Ühendab paneellugejat Tru-Test`I 
kaaluarvutiga.   

 

 
Adapteriga USB juhe  

 Koos paneellugeja kaabliga võimaldab luua 
ühenduse arvutiga.  

 

 
Vooluadapter  

(erinev sõltuvalt regioonist) 

 

USB mälupulk  

sisaldab Data Link tarkvara ja  

nõuetele vastavuse infot.  

Aku ühendusklambrid  

Kinnituskronstein  
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2 Paneellugeja ühendamine vooluallikaga  

Paneellugeja voolullikana saab kasutada 12 V akut, mis ühendatakse kaasasolevate klambritega. Kuigi paneellugeja 
töötab hästi ka tavalise 12V autoakuga, on nn mereaku (paadiaku) töökindlam ning ei muutu kasutuskõlbmatuks, 
kui seda ei laeta vähemalt iga mõne päeva tagant. Punane klamber ühendage positiivse (+) klemmi ja must 
negatiivse (-) klemmi külge.   

Aku asemel võib paneellugeja ühendada ka vooluvõrku, kasutades selleks komplekti kuuluvat adapterit.  

 

Paneellugejal ei ole sisse/välja lülitamise lülitit. Lugeja lülitub sisse automaalselt, kui on vooluallikaga 
ühendatud. Punane LED-tuli näitab, et lugeja on sisse lülitatud. 

Vilkuv punane tuli näitab, et aku vajab laadimist.  

 
 

3 Tutvustus  

Paneellugeja osad  

 

Paneellugeja LCD osad 
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4 Paneellugeja kasutusvõimalused 

Paneellugejat saab kasutada kahel viisil: 

1. Iseseisvalt – paneellugeja salvestab kõik loetud kõrvamärgid oma sisemälus. Selle info saab hiljem alla laadida 
nagu on kirjeldatud 8. peatükis Informatsiooni allalaadimine.  

2. Ühendatuna – paneellugeja edastab kõrvamärgi info ühendatud seadmesse nt kaaluarvutisse kohe pärast 
lugemist.  

 
 
 
 
 

5 Paneellugeja ja antenni paigaldamine 

Paigaldamise näide 

Selles näites kasutatakse paneellugejat kaalusüsteemi osana. Lugeja ja antenn on kinnitatud “puuri” külge ja 
paneellugeja on ühendatud kaaluarvuti ning kaalu jalgadega. Kui loom siseneb “puuri”, skaneerib lugeja looma EID 
kõrvamärgi ja saadab info kaaluarvutisse. 
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Paigaldamise info  

Paneellugejat on võimalik kinnitada tasasele pinnale (puit, betoon) või metalltorule kasutades selleks komplekti 
kuuluvaid abivahendeid. Kui kasutate suurt antenni, saab paneellugeja kinnitada otse antenni tagaküljele.  

 

Antenni paigaldades ei tohi sellesse puurida auke ega muul moel selle pinda kahjustada. Kinnitamiseks 
kasutage vaid selleks ette nähtud auke.  

Millega tuleks arvestada: 

• Paneellugeja ja antenn tuleks kinnitada puuri välisküljele või muule pinnale nii, et loomad ei saaks seda 
kahjustada.  

• Loomade liikumist tuleks piirata nii, et lugeja antenni mõõtmisraadiusesse jääks vaid üks loom. 

• Antenni kinnitamisel tuleks arvestada selle paiknemisega metalltorude või –varbade suhtes. Rohkem infot 10. 
peatükis Tekkida võivad probleemid. 

• Antenni paiknemine mõjutab EID märkide lugemisefektiivsust.  

 

 

Pärast lugeja ja antenni paigaldamist ühendage need omavahel komplekti antenni juhtme abil. Vajadusel kasutage 
lisakaablit. 

 

Võimalik on kasutada korraga kahte antenni või võib paneellugejat kasutada koos teise, sünkroonitud 
paneellugejaga. Rohkem infot leiate XRP2 paneellugeja ja antenni kasutusjuhendist. 
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6 Ühendamine kaaluarvutiga (lisavõimalus) 

Ühendamine Bluetooth® võimekusega kaaluarvutiga  

Bluetooth juhtmevaba ühenduse loomiseks paneellugeja ja Tru-Test`i Bluetooth võimekusega kaaluarvuti vahel 
tuleb need 2 seadet omavahel siduda. Paneellugejat saab siduda kõigi Tru-Test`i Bluetooth võimekusega 
kaaluarvutitega ja mõnede teiste seadmetega.  

 

Paneellugeja juhtmevabal ühendamisel kaaluarvutiga lülitage kaaluarvuti alati sisse ENNE paneellugejat. 

 

 

1. Lülitage mõlemad seadmed välja ja paigutage paneel kaaluarvutist kuni 5 meetri 
kaugusele.  

2. Lülitage sisse kaaluarvuti ja veenduge, et Bluetooth on aktiivne. 

3. Ühendage paneel vooluallikaga (aku või vooluvõrk).  

Oodake 1 minut kuni seadmed on seotud. Sidumise lõppedes süttib paneellugeja 
Bluetooth juhtmevaba ühendust kinnitav sinine LED ja ekraanile kuvatakse seotud seadme 
nimi.  

4. Ühenduse kontrollimiseks proovige paneeliga lugeda EID-märki.  

 

Ühendamine Bluetooth võimekuseta kaaluarvutiga  

Ühendage paneel kaaluarvutiga komplekti kuuluva paneellugeja kaabli abil. Järgige kaaluarvuti kasutusjuhendit. 

7 EID-märkide lugemine ja salvestamine 

Kõrvamärkide info salvestamise meetod sõltub sellest, kas paneellugejat kasutatakse eraldiseisvana või koos muu 
seadmega nt kaalusüsteemi osana. Rohkem infot leiate 4. peatükist Paneellugeja kasutusvõimalused. 

EID-märkide lugemine ja salvestamine siis, kui paneel on ühendatud muu seadmega. 

Vaadake paigaldamise näidise joonist 5. peatükis Lugeja ja antenni paigaldamine.  

1. Seadke kaaluarvuti või muu seade lugemissessiooniks valmis järgides seadme kasutusjuhendit. 

2. Ajage loom puuri.  

Kui loom möödub antennist, loeb paneel tema EID-märgi ja saadab info kaaluarvutisse. EID-märk salvestatakse 
kaaluarvuti sisemälus. EID-märgi number kuvatakse paneeli LCD-ekraanil, edukast märgi lugemisest annab 
teada roheline LED-tuli ja helisignaal.  

EID märkide lugemine ja salvestamine siis kui paneellugejat kasutatakse iseseisva seadmena 

1. Uue lugemissessiooni alustamiseks vajutage . Paneel piiksub ja ekraanile kuvatakse sessiooni number.  

2. Ajage loom puuri.  

3. Kui loom möödub antennist, loeb paneel tema EID-märgi ja EID-märk salvestatakse paneellugeja sisemälus. EID-
märgi number kuvatakse paneeli LCD ekraanil, edukast märgi lugemisest annab teada roheline LED-tuli ja 
helisignaal.  
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8 Informatsiooni allalaadimine 

Paneellugejast info mahalaadimiseks on 2 võimalust:  

Data Link arvuti tarkvara  Data Link rakendus Androidile*  

  

Teil on võimalik 

• salvestada sessioonide faile  

• sessiooni faile üles laadida programmi Datamars 
Livestock. 

Teil on võimalik: 

• üles laadida ja jagada sessioonifaile 

• sessioonifaile üles laadida programmi Datamars 
Livestock. 

Selleks: 

1. Ühendage paneellugeja arvutiga kasutades 
komplekti kuuluvat juhet. 

2. Avage arvutis rakendus Data Link. 

3. Klikkige  et andmed lugejast alla laadida.  

Selleks: 

Avage mobiiltelefonis äpp ja järgige juhendit. 

 

 

Tru-Testi Data Link äppi saab tasuta alla laadida 
Google Play* poest (Android* seadmed) või 
Apple App* poest (Apple iOS*). 

 

9 Datamars Livestock pilvetarkvara 

Datamars Livestock`i abil näete oma karja andmeid kõikjal reaalajas. Datamars Livestock võimaldab jälgida loomade 
juurdekasvu ja jõudlust, jälgida ja kontrollida loomade gruppe. Saate kiiresti reageerida kui nt loomade juurdekasv 
jääb planeeritust aeglasemaks/väiksemaks. Aitab leida parimad/kehvemad loomad. 

  

livestock.datamars.com 
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10 Paneellugeja seadete muutmine 

Juurdepääs paneellugeja seadetele 

Selleks, et seadetele juurde pääseda: 

Vajutage . 

Ekraanile ilmuvad kolm esimest valikut. 

Valikute kerimiseks/muutmiseks ja aktiveerimiseks vajutage  või  korduvalt. 

Aktiveeritud valiku kinnitamiseks vajutage . 

Seadetest väljumiseks aktiveerige EXIT ja vajutage . 
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Paneellugeja seaded 

Menüü nimi Võimalused Kirjeldus 
BLUETOOTH® Auto** Paneellugeja loob ühenduse automaatselt eelnevalt seotud olnud seadme või 

teise Tru-Testi seadmega. 

Manual See seadistus tuleks valida Android* nutitelefoni kasutades. 

Off Katkestab Bluetooth juhtmevaba ühenduse.  

FIND BT DEVICES 
(Leia BT seadmed) 

 Võimaldab käsitsi otsida teist Bluetooth võimekusega seadet. 

PAIRED DEVICES 
(Seotud seadmed) 

 Eelnevalt seotud seadmete nimekiri. Teise seadmega ühenduse loomiseks 
kasutage seda nimekirja. 

DUPLICATES 

(Duplikaadid) 

On** Paneellugeja ei salvesta sama märki kaks korda sama sessiooni jooksul.  

Off Paneellugeja salvestab sama märki sessiooni käigus mitu korda. 

OUTPUT MODE 

(Andmete edastamise 
viis) 

Single** Paneel loeb ja saadab 1 märgi infot sama sessiooni käigus vaid ühe korra.  

Cont (katkematu) Paneel salvestab märgi vaid ühe korra, kuid saadab selle numbri iga kord, kui 
seda loetakse. 

DATA FORMAT 
(Andmete format) 

 Andmete formaat muudab viisi, kuidas EID märkide infot paneellugejas 
salvestatakse ja edastatakse. 

Dec 1 ** Standard kümnendformaat, mille puhul on tühik riigi (tootja) koodi ja riigi 
identifitseerimiskoodi (või tootja unikaalse seerianumbri) vahel nt 
964 123456789012. 

Dec 2  Mõnedes riikides kasutatav kümnendformaat, mille puhul ei ole tühikut riigi 
(tootja) koodi ja riigi identifitseerimiskoodi (või tootja unikaalse seerianumbri) 
vahel nt 964123456789012. 

Hex  nt 8000F58000000001. 

ISO Vastab ISO 24631-6 nõuetele nt 1000000964000000123456. 

DIAGNOSTICS 

(Diagnostika) 

 Neli diagnostikavaadet, mis pakuvad infot probleemide lahendamiseks.  
Valige NEXT, et liikuda nende valikute vahel. Kui näidud langevad 
normaalpiiridest välja, siis vaadake 10. peatükist Tekkida võivad probleemid.  

Supply voltage 
(vooluallika pinge) 

Kuvatakse vooluallika tööpinge, sellest tuleb kinni pidada (OK).  

Antenna voltage and 
tuning value (antenni 
pinge ja töösageduse 
näit) 

Kuvatakse antenni tööpinge, sellest tuleb kinni pidada (OK). Kuvatakse 
töösageduse näit. Joonisel olev täpp peaks paiknema keskel. (OK). 

Noise level (segaja 
olemasolu) 

Kuvatakse tuvastatud segajate tase. Tase peaks jääma joonise/graafiku 
alumisse ossa.  

Read rate 
(lugemiskiirus) 

Kuvatakse lugemiskordade arv minutis.  

SOFTWARE VERSION 

(Tarkvaraversioon) 

 Paneellugeja tarkvaraversioon.  

LANGUAGE 

(Keel) 

ENGLISH 
ESPAÑOL 
PORTUGUÊS 
FRANÇAIS 
DEUTSCH 

Saate valida keele lugeja ekraanil kuvatud nimekirjast. 

Vaikimisi seaded** 
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10 Tekkida võivad probleemid 
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11 Täiendav informatsioon 

Paneeli ja antenni hooldamine  

Ärge pange paneeli ega antenni vette. Hoidke paneellugejat kuivas jahedas kohas. 

Lugeja puhastamiseks kasutage pehmet lappi, seepi ja sooja vett. Teised vahendid võivad seadet kahjustada.   

Ärge jätke lugejat kohta, kus äärmuslik kuumus võib seda kahjustada (nt suvel sõiduki armatuurlauale).  

Kui lugeja küljes pole kaableid, kasutage tolmukaitsekorke. Nii ei pääse niiskus ega mustus pistikupesi kahjustama.  

Hoolduse ja garantii informatsioon 

Hoolduse ja garantii info leiate tru-test.com. 

Rohkem informatsiooni 

Detailsemat informatsiooni leiate lugejaga kaasas olevalt USB mälupulgalt või tootja kodulehelt tru-test.com. 

Tarkvara värskendamine  

Paneellugeja tarkvara värskendamiseks kasutage Data Link arvutile: 

1. Ühendage lugeja arvutiga komplekti kuuluvat juhet ja USB adapterit kasutades.  

2. Avage oma arvutis Data Link. 

3. Oodake kuni lugeja saab arvutiga ühenduse (selleks kulub kuni 1 minut). 

4. Klikkige Tools/Updates ja järgige instruktsioone. 

Euroopa – toote utiliseerimine  

 

 See sümbol tootel või pakendil näitab, et seda toodet (ega patareisid, akusid) ei tohi utiliseerida koos 
muude jäätmetega. Sarnaselt teiste elektroonikaseadmetega tuleb seade ümbertöötlemiseks üle anda 
jäätmejaama. Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab 
säästa loodusvarasid ja tagab, et nende ümbertöötlemine toimub inimese tervisele ja keskkonnale 
ohutul viisil. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse jäätmemajandusega 
tegeleva spetsialisti või seadme müüja poole. 

See toode sisaldab liitium metall (CR1220 35 mAh) “tablett” patareid. Toote ümbertöötlemisele saatmiseks 
demonteerimise info saamiseks saatke e-kiri: service.dept@datamars.com 

12 Nõuetele vastavus 

EU vastavusdeklaratsioon 

 

Datamars Limited kinnitab, et seade XRP2-1 kasutatuna koos suure või väikese antenniga vastab kõigile olulistele nõuetele ja teistele 
raadioseadmete direktiivi 2014/53/EU sätetele. Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda: http://livestock.tru-test.com/en/compliance. 

 

Bluetooth® sõna ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanik on Bluetooth SIG, Inc. ja nende kasutamine Datamars SA ja tütarettevõtete poolt on 
litsentsitud. Teised nimed ja kaubamärgid kuuluvad vastavatele omanikele.  

Kõik * tähisega kaubamärgid ei ole Datamars SA litsentsiga ja kuuluvad vastavatele omanikele. 


