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«Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling».

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man gjør Tru-Test XRS lesestav 
klar for registrering av fostertelling. Guiden viser også hvordan registreringen skal 
legges inn i Sauekontrollen på pc.

Til denne Knarrhultguiden trenger du:
- Tru-Test XRS lesestav.
- Sauekontrollen på pc
- Tru-Test Ezilink dataprogram på pc.



Koble sammen pc og lesestav 
med medfølgende kabel.



Slå på lesestaven ved å trykke 
på den største knappen.



Start Tru-Test Ezilink
programmet



Ezilink programmet vil automatisk 
starte søk etter tilkoblede enheter.



Lesestaven er tilkoblet når lesestaven 
øverst til høyre i bilde lyser og det står 
«connected» nede til venstre.



Lesestaven har mulighet til å lagre inntil 10 forhåndsregistrerte 
notater/ registreringer. I forbindelse med fostertelling ønsker vi 
å registrere antall foster. I andre tilfeller ønsker en kanskje å 
registrere hold på dyr, jurbetennelse, slakt etc. Når en skal 
endre disse forhåndsregistrerte innstillingen må man først lagre 
og slette all informasjon som ligger lagret på lesestaven.

For å lagre informasjonen på 
lesestaven klikk på «Import 
all session from XRS».



Lagre fila ett sted du finner den 
igjen. I dette tilfelle i mappa 
«Tru-Test». Klikk på «OK».



Lagret data på lesestaven skal 
slettes, klikk på «Delete».



Alle data er slettet, 
klikk på«OK».



Hvis du har lagret en varselsfil på 
lesetaven må den også slettes. Klikk
på «Clear Alerts from ….». 



Klikk på «YES» for å 
slette Alerts from…. 
(varselfil).



Varselfil er slettet, 
klikk på «Ok».



Klikk på «….Configurations» for å 
endre innstillingene på lesestaven.



Klikk på «Custom Field».



Sjekk at «Custom
Field» er «Enabled». 
Klikk evnt. på 
«Disabled» feltet for å 
endre til «Enabled» og 
klikk på «Clear All» for 
å slette lagrede 
innstillingene.



Klikk på «vinduet» under 
Label og skriv  «Foster».

Skriv inn antall foster i Options.



Klikk på «Save» for å lagre 
registreringsvalgene på 
lesestaven.



Innstillingene er lagret. 
Klikk på «Close». 
Lesestaven er nå klar.



«Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling».

Lesestaven er klar. Hvis du ønsker å gjøre en test før fostertelleren kommer fortsetter 
du denne guiden. Den viser hvordan fostertellingen skal legges inn i Sauekontrollen på 
pc’n og hvordan du skal slette testforsøket etterpå. Du vil også se hvordan 
fostertellingen skal overføres til Sauekontrollen i Knarrhultguiden «Innlesning av 
fostertelling».



Koble ledningen fra lesestaven.



Lesestaven er nå klar til å registrere fostertelling. For å 
være sikker på at alt er gjort riktig, så gjør vi en test.

Ta med lesestaven i fjøset 
og slå den på ved å trykke 
på den største knappen.



Hver gang man skal bruke lesestaven til å gjøre registreringer, er 
det greit å starte en ny session. Da lager lesestaven en ny «fil» 
basert på dato og det gjør det lettere å finne registreringene igjen.

Trykk på begge knappene 
på lesestaven samtidig for 
å komme til menyen.



Trykk på den minste knappen for å bla nedover.

Bla til «Starta ny 
session» og trykk 
på den store 
knappen. Bla så 
ned med den lille 
knappen igjen til 
du kommer til 
«Avsluta» og trykk 
den store knappen 
igjen. 



Vi skal nå gjøre en test for å se om alt virker. Alle registreringene som gjøres nå er fiktive 
og slettes seinere i guiden. Gjør testen på 4-5 søyer.
Les av det elektroniske øremerke på søya ved å trykke på den store knappen (maks ca 50 
cm fra øremerket).

I dette tilfelle 
søyenr (3)60085. 
Antall leste 
øremerkes vises 
(001) og Foster «0» 



Trykk på den lille knappen for å bla ned 
til riktig antall foster. I dette tilfelle 2.

Registreringen lagres 
når du trykker på 
den store knappen 
(avlesing av neste 
dyr) eller automatisk 
etter 30 sekunder 
hvis du glemmer å 
trykke på knappen. 



Neste dyr er scannet også det registrert med to foster.



Nytt dyr scannet, dette med 4 foster.
Gjør dette på noen 
dyr for å lære 
hvordan lesestaven 
fungerer. Koble så 
lesestaven til pc’en
igjen og start Ezi-
Link programmet 
for å lagre 
fostertellingen på 
datamaskinen.



Lesestaven er igjen tilkoblet pc og 
funnet av Ezilink programmet.



Klikk på filen som inneholder 
fostertellingen for å laste den over 
fra lesestaven til Pc, sjekk gjerne 
dato hvis det er flere filer. I dette 
tilfelle session #2.



Lagre filen på ett sted hvor det er lett å 
finne igjen. I dette tilfelle på Skrivebordet. 
Bytt gjerne filnavn til f.eks forstertelling
2017 (ikke gjort i dette eksemple)
Klikk på «Lagre».



Fila er lagret. Klikk på «Ok».



Du skal nå se resultatet av fostertellingen. 
Logg inn på Sauekontrollen for å laste inn 
fostertellingsfila.



Klikk på «Registrering». 



Klikk på «Innlesning».



Klikk på «Ny innlesning».



Klikk på «Hent fil».



Finn igjen fostertellingsfila som ble 
lagret. Klikk på fila og klikk på «Åpne». 



Fila kommer nå fram i «Velg fil».
Klikk på «Les inn».



Antall innleste 
fosterregistreringer 
kommer opp her.

Skulle det være feilregistreringer eller 
individ som ikke er registrert i din 
besetning så kommer det opp her.



Klikk på «Rapporter» og 
Klikk på «Foster/lamming».



Klikk på «Fostertelling».



Her vil du se om fostertellingen er utført riktig, og du skal se antall søyer med antall foster.
Ønsker du en rapport på hvor mange foster hver enkelt søye har, klikk på «Besetning».  



Din besetningsside kan se annerledes ut. Klikk på 
«Velg kolonner».



Her kan du velge 
hvilken informasjon 
du ønsker at 
Sauekontrollen skal 
vise deg når du er 
på Besetningssiden.  
Fjern alle «hakene» 
ved å klikke på de, 
bortsett fra 
Elektronisk 
øremerke EID.



Sjekk at alle «hakene» er fjerne 
bortsett fra EID. Bla eventuelt 
nedover for å finne resten. 
Øremerke (i egne besetning) 
får du ikke fjernet.



Huk nå av for «Antall foster» 
under Parring/ Fostertelling.



Sørg for at EID står øverst. Flytt 
den ved å klikke på EID og 
eventuelt flytt den opp ved å 
klikke på den grønne Opp pila.



Klikk på «Lagre». 
Og klikk på «Tilbake til Besetning».



Besetningssiden viser nå EID, 
Øremerke og Foster. Siden vi kun 
registrerte foster på noen få 
søyer som ett eksempel, vil ikke 
alle søyene stå registrert med 
antall foster. For å finne tilbake til 
dyra vi gjorde registrerte på,  
klikk på pilene i «Fosterkolonna».



Nå vil du se hvilke søyer som er 
registrert med Foster.



Siden dette kun var en test på om 
fostertellingsregistreringen hadde 
fungert, så må vil fjerne disse 
«falske» registreringene. Klikk på 
individ nr 60441.



Klikk på «Parring/ 
Fostertelling».



Klikk på «Endre». 



Klikk på «Endre fostertelling».



Klikk på «Slett».



Klikk på «Fortsett”.



Klikk på «Tilbake til individkort».



Klikk på «Til besetningsoversikt».



Hvis du har registrert 
«falsk» fostertelling på 
flere søyer, klikk igjen på 
pila i Foster rubrikken.



Gjenta samme prosess som tidligere for å 
slette resten av de «falske» fostertellingene.  

Når alle er slettet er denne «guiden» ferdig.



Knarrhultguiden

Knarrhultguiden «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling» er nå ferdig.
Lykke til med fostertellingen!


