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GS 110
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Įžanga
Sveikiname įsigijus Global-scan. Šis skaitytuvas gali perskaityti visų FDX-B, HDX ir FDX-A mikrolustinių įtarpų, kurie
plačiai naudojami naminių gyvūnėlių tapatybės nustatymui, perduodamą informaciją.
Kaip matote, gaminį naudoti paprasta.
Renkamės kalbą
Laikydami Global-scan, palaikykite nuspaudę (ilgiau kaip 5 sek.) skaitymo mygtuką, esantį kairiajame skaitytuvo šone.
Skaitytuvas vieną po kitos parodys įvairias kalbas: English, Français, Español, Italiano, Portugues, Deutsch, Polski.
Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Pirmą kartą nustatant skaitytuvo parametrus“.
Siųstuvo-imtuvo duomenų skaitymas
Paspaudę skaitymo mygtuką (apie 1 sek.), įjunkite skaitytuvą. Ekrane trumpai matysite vartotojo pasirinktą kalbą, o tuomet
pasirodys toks pranešimas:

Paspaudus skaitymo mygtuką dar kartą, skaitytuvas pradeda ieškoti mikrolusto. Ekrane matysite tokį pranešimą:

Skaitytuvą laikydami rankoje, priartinkite jo anteną prie gyvūno kūno. Lėtai skenuokite plotą, kur turėtų būti mikrolustas,
skaitytuvą laikydami per kelis centimetrus nuo gyvūno odos. Skaitytuvas skenuoja apie 20 sek. Skaitytuvui baigus ieškoti,
galimos dvi situacijos.


Pirmasis atvejis:
Jei mikrolustas buvo aptiktas, skaitytuvas pypteli ir parodo unikalų identifikacinį kodą:

Čia pateiktame pavyzdyje skaitytuvas rodo, kad aptiktas FDX-B lustas.
Identifikacinis kodas ekrane rodomas apie 2 min., o tuomet skaitytuvas automatiškai išsijungia. Jei skaitymo mygtuką
paspausite, kai kodas teberodomas ekrane, vėl prasidės skaitymas.
Dėmesio: Skaitytuvą išjungus, pastarąjį priimtą identifikacinį kodą dar kartą pamatyti nebebus įmanoma.


Antrasis atvejis:
Jei mikrolustas per 20 sek. nebuvo aptiktas, skaitytuvas triskart pypteli ir ekrane parodo tokį pranešimą:

Tokiu atveju mėginkite mikrolustą surasti dar kartą. Tam skaitytuvą reikia vėl paleisti paspaudus mygtuką. Plotą, kuriame
turėtų būti mikrolostas, patikrinkite kuo platesniais mostais. Jei reikia, operaciją pakartokite paleidę skaitytuvą dar kartą.
Keičiame bateriją
Naudokite tik PP3 tipo 9 V šarmines baterijas arba įkraunamas baterijas. Baterijai senkant, skaitytuvas dukart pypteli
ir ekrane reguliariai rodo tokį pranešimą:

Baterijai visiškai išsekus, skaitytuvas parodo šį pranešimą ir iškart išsijungia. Norėdami pakeisti bateriją, atidarykite
skaitytuvo apačioje esantį baterijų skyrelį ir seną bateriją pakeiskite nauja. Uždarykite baterijų skyrelį ir patikrinkite, ar
dangtelis gerai užsifiksavo.
Bluetooth (papildomas priedas)
Bluetooth leidžia be laido susisiekti su valdančiuoju prietaisu (kompiuteriu, delninuku ir pan.).
Vidinį Bluetooth modulį galima išjungti Bluetooth įjungimo ir išjungimo jungiklį pastūmus aukštyn. Ši padėtis
rekomenduojama, kad baterijos ne taip greit išsektų.
Techninės specifikacijos
Standartai: ISO 11784 / 11785
Matmenys: 15  8  3,5 cm (ilgis, plotis, aukštis)
Svoris: 155 gramai arba 5,5 uncijos (su baterija)
Maitinimas: standartinė 9 voltų PP3 šarminė baterija arba įkraunama PP3 NiMH baterija
Nuoseklioji sąsaja: RS232 9600/N/8/1 (tik Tx)
Skaitymo atstumai (priklauso nuo mikrolusto gamintojo):
FDX-B: iki 10 cm (4 colių)
FDX-A: iki 5 cm (2 colių)
HDX: iki 20 cm (7,8 colių; ausų įsagas)
Priedai: Bluetooth (10 m)
Temperatūra: nuo –10C iki +55C
Suprojektuota Prancūzijoje
Pagaminta Kinijoje
Šis gaminys Global-scan GS110 atitinka pagrindinius R&TTE direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Atitikties
deklaracijos kopiją rasite adresu http://www.global-ident.fr.
Perbrauktas konteineris su ratukais reiškia, kad nebenaudojamą gaminį Europos Sąjungoje reikia pristatyti į tam skirtą tokių
atliekų surinkimo punktą. Nemeskite šių gaminių į nerūšiuojamas buitines atliekas.
Bluetooth – registruotas Bluetooth SIG Inc. prekės ženklas.

Global-scan funkcijos
Pranešimai gali būti rodomi angliškai, prancūziškai, ispaniškai, itališkai, portugališkai, vokiškai arba lenkiškai.
Skaitytuvo atmintyje galima išsaugoti iki 800 anksčiau iš siųstuvo-imtuvo priimtų kodų.
Global-scan gali priimti duomenis iš tokios rūšies siųstuvų-imtuvų: FDX-B (Hitag, Zodiac ir kt.), FDX-A (Destron,
Avid, FECAVA), HDX (Tiris).
Global-scan turi vienkryptę nuosekliąją sąsają RS232 (tik Tx).
Pirmą kartą nustatant skaitytuvo parametrus
Ką tik įsigijote Global-scan, bet prieš naudodami turite nustatyti parametrus, kad šie atitiktų Jūsų poreikius.

Penkias sekundes palaikykite nuspaudę skaitymo mygtuką, esantį kairiajame skaitytuvo šone.
Vienas po kito parodomi tokie pranešimai:
Ir taip toliau vienas po kito:
English – Français – Español – Italiano – Portugues – Deutsch – Polski
Jei rodomas „–“, vadinasi atminties funkcija nėra įjungta.
Jei rodomas „+“, vadinasi atminties funkcija yra įjungta.
Ekrane pamatę pasirinktą kalbą ir veikimo režimą, skaitymo mygtuką atleiskite. Global-scan pypteli parodydamas, kad jo
parametrai nustatyti ir galima pradėti skaitymą.
Pastaba:
1. Konfigūracija išsaugoma skaitytuvo atmintyje. Taigi kiekvieną kartą jį įjungus, kalba ir veikimo režimas (su veikiančia
arba neveikiančia atmintimi) bus tas pats.
2. Atsargiai! Įjungdami nelaikykite skaitymo mygtuko nuspaudę ilgiau kaip 2 sek. Kitaip galite įjungti parametrų
nustatymo meniu.
Keičiame konfigūraciją
Norėdami pakeisti parametrus, skaitytuvą išjunkite (jei reikia) ir vėl įjunkite laikydami skaitymo mygtuką nuspaudę tol, kol
pamatysite norimą konfigūraciją.
Global-scan išjungimas
Global-scan užprogramuotas automatiškai išsijungti po 2 minučių, jei per tą laiką nepaspaudžiamas skaitymo mygtukas.
Skaitytuvą galima išjungti ir palaikius skaitymo mygtuką nuspaustą, kai ekrane rodomas identifikacinis kodas arba
pranešimas „no tag found“.
Naudojame atminties funkciją
Skaitytuvui nustačius veikimo režimą su atmintimi „+ memory“, iš siųstuvo-imtuvo priimami kodai bus išsaugoti (ne
daugiau kaip 800 identifikacinių kodų).
Norėdami perduoti atminties turinį, atlikite tokias operacijas:
- Jei skaitytuvas išjungtas, įjunkite jį. Ekrane iš eilės pamatysite toliau parodytą meniu.
- Jei skaitytuvas jau įjungtas, spustelėkite skaitymo mygtuką ir, kol iš siųstuvo-imtuvo priimami duomenys, 2 sek.
laikykite skaitymo mygtuką nuspaustą. Pamatysite tokį meniu:
Perspėjimas: Po siuntimo etapo nepamirškite atmintį išvalyti.

Garantijos laikotarpis
Skaitytuvui suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pardavimo datos dėl visų šio gaminio defektų, susijusių su prastomis
medžiagomis arba prasta darbo kokybe. Garantija neapima žalos, atsiradusios dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo
naudojimo, modifikacijų arba naudojimo ne pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį, kuriai prietaisas buvo sukurtas.

