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Innledning

Velkommen som kunde hos Knarrhult!
Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra Knarrhult’s Produkter! Vi anbefaler at du tar deg tid
til å lese bruksanvisningen nøye før du tar anlegget i bruk, for størst mulig utbytte av din investering.

Produktene fra Knarrhult har en høy teknisk kvalitet, og er utviklet med bakgrunn i kunnskap om
arbeid med sau og om dyrenes naturlige adferd og behov. Produktene gjennomgår nøye utprøving i
praktisk bruk før de blir sluppet på markedet, slik at eventuelle svakheter ved konstruksjonen kan
lukes vekk før det kommer ut til kundene.

Sorteringsanleggene fra Knarrhult er konstruert for så langt det lar seg gjøre utnytte dyrenes
naturlige adferd for å gjøre handteringen enklere for både deg som gårdbruker og for dyrene.

For å få full nytte av dette, er det nødvendig å bruke noe omtanke ved valg av sted for oppsett av
anlegget. Les mer om dette under brukertips.

Lykke til med bruken!
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Sikkerhet og forsiktighetsregler

Les bruksanvisningen
Det er viktig å ta seg tid til å lese bruksanvisningen godt før du tar utstyret i bruk. Bruksanvisningen
vil gi deg nyttig informasjon for å gi deg mest mulig igjen for investeringen.

Vær forsiktig under bruk av systemet
Det er mulig å få fingre i klem i vekta eller grindene under bruk av systemet. Vær forsiktig når vekta
opereres.

Tenk på dette ved oppsett av systemet
Ved valg av sted for oppsett av systemet er det en del ting du bør tenke godt gjennom. Riktig oppsett
gir en god dyreflyt, og liten fare for skade på dyr og operatør. Det bør være plass nok til kveer både
for dyr som skal inn i anlegget, og også til de som er ferdig sortert. Eventuelt også enkel evakuering
av ferdig sorterte dyr inn i driftsbygning eller ut på beiter.

For liten plass til dyrene gir tregere gjennomgang av dyr!
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Generell produktbeskrivelse

Bruksområde
Knarrhult’s digitale vekt er konstruert for veiing og sortering av sau og lam gjennom hele året.
Anlegget kan brukes med forskjellige innstillinger etter hvilken jobb den brukes til.

Eksempel på arbeidsoppgaver:

 Ren veging, uten sortering.
 Utplukk av slaktedyr, sortering i forskjellige vektgrupper.
 Utplukk av dyr etter RFID, for eksempel livlam/kåringskandidater.
 Behandling. (Ormekur, vaksine, kontroll av jur etc.)

Oppbygning, funksjon og virkemåte
systemet består typisk av 3 forskjellige deler foruten kveer for inn og utgående dyr.

1. Drivgang som bygges opp etter ønske. Minimum 3,6 meter, fungerer bedre jo lenger den
er. Kombineres med en av to forskjellige løsninger for bakstopp. (Rett renne eller sving)

2. Veiekasse med FX41 og stavantenne for avlesning av RFID. Eventuelt også en
sorteringsvarsler. (Lysboks med tre lamper for å vise anbefalt sorteringsretning).
På veiekassen er det montert to spaker på brukerens side, disse opererer portene for inn og
uttak av sau. Det er mulig å låse hodet til dyret fast i den fremre porten. Dette er særlig
aktuelt når dyrene er spesielt urolige.

3. Treveis sorteringsenhet med mulighet for tre manuelle sorteringsretninger.

FX41 er selve dataenheten. Denne lagrer alle opplysningene om veiinger, individnummer dato og
vekt og en tosifret kode. FX41 kobles fra vekta og kobles til pc når det er behov for overføring av
data. For å koble til pc, trenger du WinFX programvare med kabel (ekstrautstyr). Med denne kan du
overføre data til og fra FX41.

Det anbefales at du bruker noe tid på å sette deg inn i funksjonene på FX41, ettersom den gir mange
muligheter. Blant annet mulighet for sortering etter RFID nummer, automatisk visning av tilvekst
siden siste veiing og innstilling av vektgrenser for sortering. Du kan også velge å sortere lammene
etter daglig tilvekst, i tillegg til å få regnet ut sannsynlig slaktevekt basert på oppgitt prosent. Det er
også mulig å ta ut en del statistikk om veiing direkte på konsollen.

De forskjellige funksjonene er beskrevet i eget kapittel.
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Montering og klargjøring

Hva du trenger

Strøm
Systemet kan normalt opereres ved hjelp av det innebygde batteriet i FX41 og lesestav.

Husk ladning før oppstart!

Hvis det er mulig, anbefales det allikevel å bruke ekstern strøm, dette kan være 220V adapter eller
medfølgende sett krokodilleklemmer og fritidsbatteri.

Egnet sted for oppsett av systemet
Hvis det er mulig, anbefales det å sette systemet opp under tak. Det er konstruert for å tåle å stå ute,
men levetiden blir større hvis den blir plassert på et mer skjermet sted. Dette gjør det også mer
behagelig for brukeren.

Plasser systemet på stabilt underlag.

Tilkoblinger

FX41
FX41 må tilkobles med minst to kontakter før vekta tas i bruk. To runde flerstikkskontakter med
skruelåsing kobler veiecellene til. En flat flerstikkskontakt tar seg av datastrømmen til og fra FX41.
Her kobles eventuell stavantenne og sorteringsvarsler til.

Hente ut data fra FX41
For å hente ut data fra FX41 trenger du en pc med Microsoft ® Windows, pc’en må ha minst en USB
port. I tillegg kreves ekstrautstyret WinFX med kabel.
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Monteringen
Ved oppsett av drivgangen, vurder bredden på gangen. Denne justeres ved valg av hull i bunnskinnen
på bukkene. Det er også en skinne i bunnen av vekta med flere hull. Her kan du justere to løse plater
innover slik at ikke små dyr kan snu seg inne i vekta.

Åpningen i portene på vekta kan justeres til ønsket åpning, for eksempel dersom du ønsker å sette
hodet til dyrene fast under veiing/behandling. Det er en skinne med flere hull for å justere dette i
mekanismen mellom spakene og grindene.

Over er detalj fra oppsatt drivrenne med sving. Under bilde av bakstopp for rett renne. Renne med
sving anbefales på dette anlegget. Ellers må man vurdere rett renne/sving i forhold til plassen man
har til rådighet.
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Vedlikehold/ettersyn

Systemet som helhet
Systemet er robust bygget og tåler normal bruk og påkjenninger. Allikevel vil det lønne seg å
behandle alle komponentene med forsiktighet, og unngå unødige belastninger.

Kontroller alle koblingspunkter for fukt og irrdannelse, og sørg for å montere kabelhetter der de
finnes når kablene ikke er i bruk. Sørg for å plassere kontakter og kabler slik at ikke sau eller vann
kommer til.

Vedlikehold av batteriet i FX41
Batteriets levetid blir raskt redusert hvis ikke disse anbefalingene følges.

Etter bruk: Lad alltid batteriet i 8-12 timer ved hjelp av den medfølgende Iconix
AC-adapteren, mens FX41 er slått på!

Ved lang tids oppbevaring: Lad batteriet EN GANG I MÅNEDEN, mens FX41 er slått på!

Hvis strømnivået i det interne batteriet er lavt, (LOW BAT indikatoren vises), kan veiingen fortsettes
ved å forbinde AC-adapteret/-laderen til elnettet eller til et eksternt 12V-batteri via batteriklemmer
(medfølger).

Vi anbefaler at ikke AC-adapteret ikke kobles til systemet i lengre tid av gangen enn anbefalt ovenfor.

Når FX41 ikke er i bruk
Det medfølger et feste i esken med FX41. Dette kan med fordel skrus fast ved pc’en. På den måten
kan FX41 ha sin faste plass der, og det er enkelt å få tilgang til den fra datamaskinen. I tillegg er det
greit å lade batteriet i henhold til anbefalingene.

Renhold av veiekassen
Bak på vekta (der dyrene kommer inn) er det et deksel over bunnen på kassen for at ikke neste dyr i
drivgangen skal kunne sette forbena på gulvet og påvirke veiingen. Det er viktig at det ikke legger seg
skitt mellom denne og gulvet. Dette vil i så fall kunne påvirke nullstillingen av vekta. Det er også en
fordel at det blir gjort rent i mekanismen for grindene slik at disse går lett.
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Innstillinger/bruk av FX41
Dette kapitlet går i dybden på oppsettet i menyen. Se kapitlet ”grunnleggende innstillinger” for en
mer kortfattet oversikt over innstillingene.

SET-UP (Oppsettfra versjon 3.06)
FX41 systemets funksjoner kan endres ved behov ved å trykke på SET-UP tasten og konfigurere
oppsettet etter ønske.

 For hvert punkt kan du enten endre innstillingen eller gå videre til neste punkt.
 Instruksjon på displayet viser hvordan verdier endres, som regel brukes pil opp

tasten. Trykk ENTER for å gå til neste menypunkt.
 Du kan til hver en tid forlate oppsettmenyen ved å trykke på SET-UP- tasten.
 Alle innstillingene lagres i den permanente hukommelsen.

OBS! Kontroller at vekten er korrekt tilkoblet til FX41, og alle koblinger fastskrudd før du begynner å
endre innstillingene.

Prefixing:On/ Off
Når denne funksjon er valgt (ON) kan du legge inn et ID-prefiks på opp til 8 siffer. Under
veiingen vil prefikset automatisk bli lagt til i ID-nummeret, som kan endres manuelt etter behov.
Denne funksjonen skal normalt være ”OFF” sammen med Knarrhult’s veiesystemer i kombinasjon med
elektroniske merker.

WeightGain (Tilvekst): Off/ Auto/ Manual
Hvis det ikke er behov for å se tilvekst fra forrige veiing, kan du øke hastigheten på veiingen ved å
sette WEIGHT GAIN = OFF. Særlig når det ligger mange veiinger i hukommelsen kan utregningen av
tilvekst for hvert dyr ta en del tid.

Beregningen av tilvekst utføres automatisk i AUTO Mode. I AUTO mode regnes tilveksten fra siste
veiing

I MANUAL Mode må du velge nummeret på den gruppefilen som skal brukes for å regne tilvekst.
Dette er aktuelt hvis du ønsker å regne tilveksten fra en gitt dato.

NOTE 1: Hvis du har valgt en modus for tilvekst, vises valgene DRAFT BY WEIGHT GAIN og
DRAFT BY GAIN/DAY, når du trykker på DRAFT LIMITS tasten.

NOTE 2: Kontroller at MULTIPLE WEIGH = OFF er valgt før en modus for tilvekst settes.

Slaktevektprosent (PERCENT)
Den innstilte verdien (0,0 - 999,9 %) er den verdien som brukes til beregning av forventet slaktevekt
eller forventet vektøkning til en gitt dato). Resultatene kan hentes fram ved trykk på PIL NED tasten
etter hver veiing.
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Kommunikasjon med eksternt utstyr
FX41 kan konfigureres på følgende måte:

OFF-LINE Ikke tilkoblet eksternt utstyr.

COMPUTER ON-LINE Pc forbundet via RS232-port med 9 pinner.

PRINTER ON-LINE Iconix Printer forbundet via “OPTIONAL I/O”-port med 25 pinner.

DRAFT / EID ON-LINE RFID antenne (ALLFLEX stavantenne) / utstyr for automatisk
sortering.

Innstillingen for kommunikasjonshastighet (Baud) dekker RS232-porten for tilkobling til pc. Systemet
kan også forbindes med en pc når innstillingen DRAFT / EID ON LINE er valgt.

Iconix FX Printer, utstyr for automatisk sortering (evt. Knarrhults lysboks) og RFID antenne tilkobles
alle via “OPTIONAL I/O”-porten. Denne porten er beregnet til dette utstyret. Det er mulig å
bruke utstyr for automatisk sortering og RFID antenne samtidig. Iconix kan levere en spesiell
adapterkabel til dette formålet. Denne skal være levert sammen med utstyr for automatisk sortering
(lysboks)

Auto - draft Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE
Auto - draft = Automatisk sortering.
Her velges hvilken type automatisk sorterer man benytter.

OFF Ingen automatisk sortering

RACEWELL Brukes mot Knarrhult’s automatiske sorterer eller lysboks.

GENERAL Ikke i bruk til Knarrhult’s systemer.

Når det er valgt GENERAL er også valgene WEIGH DELAY og RELEASE DELAY tilgjengelige. Disse
oppsettene har ingen betydning i Knarrhult’s systemer.

EID (Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE)
Her velger du om RFID lesingen skal være aktiv. (ON eller OFF).

READ AFTER TRIGGER/READ CONTINUOUS (Med instilling DRAFT / EID ON-
LINE)
Her velger du hvordan RFID antennen skal virke.

Med en panelantenne vil man som regel bruke READ CONTINUOUS, da vil antennen søke etter nye
merker kontinuerlig.

Med en ALLFLEX stavantenne kan man velge om leseren skal lese hele tiden READ CONTINUOUS eller
om den kun skal lese når man trykker på knappen på stavantennen, READ AFTER TRIGGER. Hva man
velger er en smakssak, men READ AFTER TRIGGER vil være strømbesparende, og anbefales.

EIDTIMEOUT (Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE)
Tid i sekunder. Tiden bestemmer hvor lang tid det skal ventes på et RFID nummer.
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HALTIF NO EID (Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE)
Bestemmer om veieprosessen skal stoppe hvis det ikke blir lest og godkjent et RFID nummer.
Mest aktuelt ved bruk av automatisk veiing/sortering.

HALT IF NO XREF (Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE)
Bestemmer om veieprosessen skal stoppe hvis det ikke finnes kryssreferanse henvisning. innstillingen

brukes ikke sammen med offisielle RFID merker.

ENTER X-REF MENU?
Her trykker du ENTER for å gå videre, vi trenger ikke gå inn på dette valget.

EID = (Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE )
Her velges fabrikant av RFID leser: ALLFLEX, TIRIS eller AGRIDENT (og BIOCONTROL).

INITIALISE READER (Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE)
Stiller inn RFID antennen til å virke med FX41. Trykk PIL OPP for og initialisere leseren. Kan være
nødvendig for at leseren og FX41 skal ”snakke sammen”.

TRIGGER= (Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE)
Her velger du hva som aktiverer veiingen.

EXTERNAL = En ekstern kontakt.

EID = Ved lesing av RFID merke. Brukes normalt til dette systemet.

WEIGHT = Når den registrerte vekten er over x antall kg.

WEIGH KEY = Ved trykk på den gule WEIGH tasten.

Vi anbefaler EID i Knarrhult’s manuelle sorteringsanlegg.

BAUD RATE = (Med innstillingen DRAFT / EID ON-LINE Innstilling)
kommunikasjonshastighet. Skal passe med RFID leserens hastighet. Normalt ikke nødvendig å endre.

DuplicateID Check (dobbelt registrering): On/ Off
Når Duplicate ID Check er aktivert, vil alle registreringer i den valgte gruppe bli sjekket for tidligere
registrering av samme ID-nummer under den pågående veiing, når du trykker på WEIGH tasten.
Funksjonen sjekker alle registreringer (ikke 0) på den gjeldende dato.

MultipleWeigh (flokkveiing): On/ Off
Når funksjonen er aktivert (ON), kan det veies flere dyr samtidig. Tast inn antall dyr ved hjelp av
CODE/MULTIPLE - tasten etter trykk på WEIGH tasten. Når MULTIPLE WEIGH er aktivert, vil de
viste statistikker vise dyrenes gjennomsnittlige vekt.

Merk at det ikke er mulig at taste inn kvalitetskode, når MULTIPLE WEIGH funksjonen er aktivert.

OBS! MULTIPLE WEIGH brukes ikke med Knarrhult’s vekter.
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DisplayRelease (Nullstill visning): On/Off
Denne funksjonen er fabrikkinnstilt på OFF, hvilket betyr at informasjonen fra den siste veiingen
vises på displayet i HOLD Mode helt til neste dyr veies. Hvis funksjonen DISPLAY RELEASE
aktiveres (ON), vil den viste informasjonen ikke lenger vises når det aktuelle dyret fjernes fra
vekten.

Zero-Track(Automatisk tarering): On/Off
funksjonen ZERO-TRACK nullstiller automatisk vekten ved å justere for selv små mengder skitt som
dyrene måtte dra med seg inn på vekten. Denne funksjonen bør normalt være på.

Units(vektenhet): kg/ lb
Velg vektangivelse (kilo eller engelske pund). Denne innstillingen bør ikke endres når det er vekter i
hukommelsen (alle grupper bør være tomme/slettet).

Innstillingav tid og dato
Innstilling av tid og dato gjøres i denne rekkefølgen:

HOURS (timer), MINUTES (minutter), YEAR (år), MONTH (måned), DAY (dag)

Grunnleggende innstillinger
For normal bruk av vekta, trykk SET UP tasten og bla med ENTER. Kontroller at innstillingene er som
følger:

PREFIXING = OFF
WEIGHT GAIN = OFF (anbefales for rask veiing. Hvis den settes til auto vil tilvekst vises fra siste veiing.)

PERCENT = XX (settes til forventet slaktevekt %, f. eks 43 %)

DRAFT/EID ON-LINE
AUTO DRAFT = RACEWELL
EID = ON
READ AFTER TRIGGER
EID TIMEOUT (sec) = 3
HALT IF NO EID = ON
HALT IF NO XREF = OFF
ENTER X-REF MENU, NO (trykk ENTER)
EID = ALLFLEX (Standard, hvis du har stavantenne av annet fabrikat velger du den fra listen.)

INITIALISE READER, trykk PIL OPP for ja.
TRIGGER = EID
BAUD RATE = 19200
DUPL. ID CHECK = ON
MULTIPLE WEIGHT = OFF
DISPLAY RELEASE = OFF
ZERO TRACK = ON
UNITS = kg
TIME: korriger hvis nødvendig
DATE: korriger hvis nødvendig
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Kalibrering av vekten
Iconix systemet er kalibrert fra fabrikk slik at en FX41 indikator veier nøyaktig med et hvilket som
helst Iconix veiebjelkesett modell 600 eller 1000.

I tilfeller hvor det benyttes andre typer veieceller eller hvis det er behov for en kalibrering av
nøyaktigheten, kan følgende prosedyre følges:

Justeringen skal foretas individuelt for hver ”SCALE”, 1, 2, eller 3. Normalt er det kun ”SCALE” 1 vi
trenger å tenke på i forhold til Knarrhult’s vekter.

”SCALE” 1 – 3 vises med en pil i høyre side av displayet på FX41.

Det anbefales å kalibrere vekten med en testvekt på minimum 500 kg. Eventuelt f. eks 4 sekker fôr à
25 kg for å oppnå en testvekt på 100 kg. Det mest nøyaktige resultatet kommer ved bruk av høy
testvekt. Dette har mest å si jo høyere vekt som senere skal veies. Nøyaktigheten under 100 kg vil
være god uansett.

1. Koble til FX41 og slå den på med knappen ”ON”

2. Nullstill vekten med å trykke på knappen ”ZERO”

3. Plasser testvekten i veieburet. Denne skal være en kjent vekt, og minst hundre kilo.

4. Trykk på knappen ”SET-UP”

5. Trykk på knappen ”SET-UP” igjen og mens det står SAVED i displayet, trykk på ”9”, ”5”, ”1”

6. Det lille displayet viser nå DO SPAN CALIBRATION? YES = (↑), NO = (ENTER), Trykk nå “↑”

7. Tast så inn testvekten i kg på tastaturet (f. eks). ”1”,”0”, ”0” = 100 kg

8. Vær sikker på at dette er den samme vekten som faktisk er satt på og trykk knappen
”ENTER”

9. Nå vises først teksten WEIGHING og deretter SAVED og den nye kalibreringen er lagret.

10. Fjern så testvekten, og gjør noen testveiinger til du er sikker på at alt er som det skal.

11. Er justeringen ikke på plass, startes kalibreringen fra begynnelsen.
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PGM SCALE SETUP
Hvis indikatoren i stedet for å vise vekten kun viser rette streker i det store displayet samtidig med at
det i det lille display står PGM SCALE SETUP, har indikatoren mistet oppsettet. Typisk skjer dette ved
at batteriet går helt tomt for strøm.

Det er installert et lite backup batteri som normalt holder på oppsettet, men hvis hovedbatteriet har
vært utladet i lengre tid går også backup batteriet tomt.

Når denne feilen vises, skal du slå på vekten og trykke på WEIGH innen 2 sekunder. Nå vises vekten
igjen i det store displayet, og feilmeldingen i det lille displayet skal være borte.

Merk:
Nå er FX41 indikatoren tilbakesatt til fabrikkinnstillinger, og det kan være nødvendig og gå igjennom
oppsettet på nytt, kanskje også kalibreringen.
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Øvrige innstillinger på FX41

ZERO
Nullstiller vekten. Trykkes ned for og tvinge fram en nullstilling (tarering).

WEIGH MODE
Hvert nytt trykk på denne endrer mellom moduser:

COUNT (Kun telling, ikke veiing. Brukes ikke.)

FREE (Ikke til veiing av levende dyr. Kun til ”døde” ting.)

HOLD (Sikrest og senest veiing. Brukes i den manuelle vekta der dyrene kan bevege seg under veiing.)

SPEED (Raskere veiing, kan brukes i klemvekta.)

HI-SPEED (Raskest veiing. Brukes i klemvekta.)

I klemvekta kan vi bruke HI-SPEED som er raskeste innstilling. Etter å ha valgt dette, kommer enda et
valg:

DEFAULT DRAFT = CENTRE (denne kan endres til LEFT eller RIGHT) Dette valget setter standard
sorteringsretning.

DRAFT LIMITS
Her endres innstillingene for sortering og vektgrenser.

Første trykk på knappen gir følgende valg:

DRAFT BY WEIGHT (Sorter etter vekt)

DRAFT BY EID (Sorter etter EID (RFID))

WEIGH, DRAFT BY EID (Vei først, sorter så etter EID (RFID))

Dersom det i SET UP er satt WEIGHT GAIN = AUTO vil ytterligere to valg være tilgjengelig:

DRAFT BY WEIGHT GAIN (Sorter etter tilvekst. Still inn vektgrensene til dette.)

DRAFT BY GAIN/DAY (Sorter etter tilvekst per dag. Still inn vektgrensene til dette.)

Etter å ha gjort dette valget, kommer DRAFT LIMIT 1=XX deretter DRAFT LIMIT 2=XX.

Etter dette kommer valgene MIN WEIGHT=XX (minimumsvekt) og MAX WEIGHT = XX (maksimum
vekt) disse to er ikke nødvendige, men kan settes som en sperre mot ulogiske registreringer.

Videre er det valg for DRAFT DIR: Bestemmer hvilken retning gruppene H, L og C skal. Dermed kan
du velge om de største lammene skal rett fram eller til en av sidene.

Det anbefales at den forventet største gruppen styres rett fram.

Eksempel:
Hvis du legger inn DRAFT LIMIT 1=38,0 og DRAFT LIMIT 2=45,0, vil lam under 38 kg gå i gruppen L
(LOW), lam mellom 38 og 45 kg i gruppen C (CENTER) og lam over 45 i gruppen H (HIGH).

Dersom du skal sortere etter tilvekst, må du legge inn verdier for enten total tilvekst siden siste
veiing, eller for tilvekst per dag.
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MEMORY
Henter fram registreringene i valgte gruppenummer. Du kan velge SCROLL BY ID som lister dyrene
kronologisk etter individnummer, eller SCROLL BY WEIGHT som lister ut sortert etter vekt. Du kan
også legge inn et id nummer å starte fra, eller en vekt å starte fra. Bla gjennom registreringene med
piltastene.

Statistikk *
Når du trykker tasten * kommer følgende tekst i displayet: PRESS KEY FOR REQUIRED STATS. Du har
da følgende valg:

*RECS USED Viser antall poster brukt og gjenstående (maks er ca 6000 poster.)
*AVG CODE Viser gjennomsnitt av CODE MULTIPLE.
*WGT STATS Viser antall veid, snitt og totalvekt.
*DRAFT TOT Viser totalvekt i hver av gruppene H, L og C.
*DRAFT WGTS Viser snittvekt i hver av gruppene H, L og C.
*DRAFT NO’S Viser antall i hver av gruppene H, L og C.
*WGT GAIN Viser gjennomsnitt tilvekst for veide dyr i valgt gruppenummer.
*PRINT STATS Hvis det er tilkoblet en Iconix printer, skrives statistikken ut på denne.
*PRINT RECS Hvis det er tilkoblet en Iconix printer, skrives alle postene i gruppen ut på denne.
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Praktisk bruk av systemet
Sørg for at FX41 og stavantennen er oppladet, eller tilkoblet ekstern strømkilde.

Velg gruppenummer på FX41. Du kan bruke hvilken som helst gruppe mellom 1 og 99, men det
anbefales å bruke en ny gruppe for hver dato. Dette gir mye bedre oversikt senere når du skal se på
statistikk. Det er også en stor fordel ved overføring til dataprogrammer at hver dato har en egen
gruppe. Hvis du følger dette systemet er det også lettere å slette gamle veiinger du ikke lenger har
behov for å ha lagret.

Hvis du ønsker å få opp tilveksttall direkte under veiingen, må du minimum ha lagret forrige veiing.

Gruppe 90 brukes ved overføring av sorteringsfil fra Led-Sau. Er du bruker av Led-Sau anbefales det at
du ikke bruker gruppe 90 til veiing.

Når du leser ørenummer elektronisk, kommer dette opp på skjermen i sin helhet.
Dyreholdsnummeret først, og til slutt femsifret individnummer. Nummeret vises på den nederste
skjermen på FX41.

Når dyret blir veid, kommer vekta opp på den øverste skjermen. Der kommer også en bokstav som
forteller hvilken vektgruppe dyret kommer i (H, C eller L).

Dersom ørenummeret ikke er lesbart (defekt) eller er revet ut og mangler, kan individnummeret
tastes inn manuelt på talltastaturet. Du må da trykke på WEIGH tasten for å lagre individet.

Når ørenummer skrives manuelt, anbefales det å taste alle siffer, også dyreholdsID. Dermed slipper
man problemer ved import til datasystemer.

Bestem hvilken operasjon du skal utføre:

Ren veiing
Ved ren veiing anbefales å slippe alle dyrene rett fram gjennom treveisdeleren, ettersom de lettere
går gjennom vekta når de ser sau foran seg.

Utplukk av slaktelam, sortering
Still inn ønsket vektgrense på FX41, f. eks 50 kg. Vektgrensene legges inn under knappen DRAFT
LIMITS. Her stilles også sorteringsretningene for de ulike vektgruppene inn. (L, C H – C, H, L – H, C, L -
osv, der L er den laveste vektgruppa, C den midtre og H den høyeste.)

Hvis du kun skal sortere i to grupper, setter du en av vektgrensene til 0,0. Da vil FX41 vise kun H eller
L.

Hvis du har sorteringsvarsleren fra Knarrhult, vil lampen for korrekt sorteringsretning lyse. I motsatt
fall vil du se L, C eller H ved siden av vekten i det største displayet på FX41.

Bruk av funksjonen CODE MULTIPLE
CODE MULTIPLE er i utgangspunktet tenkt for å registrere f. eks hold på dyrene. Registreres som en
kode med en desimal, fra 0.0 til 9.9. Denne kan også brukes til andre ting, for eksempel for å lagre
fostertall i forbindelse med fostertelling. Ta da dyrene rett inn i vekta etter telling, les RFID og lagre
tallet.
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Når CODE MULTIPLE skal registreres, må oppsettet i menyen endres litt. Innstillingen TRIGGER = EID
må endres til TRIGGER = WEIGH KEY. Dette er fordi CODE MULTIPLE må registreres etter at
nummeret er lest, og før vekten registreres. Når TRIGGER = EID vil posten lagres med en gang vekten
er tatt, og det vil ikke være mulig å endre CODE MULTIPLE på denne registreringen.

Framgangsmåten blir dermed som følger: Når RFID er lest, tast inn CODE MULTIPLE når denne er
korrekt, trykk WEIGH for å veie og lagre posten. Nå er det klart for neste dyr.

Tilkobling til pc/bruk av programvare

Generelt om kommunikasjon med programvare
For å kunne laste data fra FX41 til pc, må man ha tilleggsutstyret WinFX programvare med kabel.

Det er pr i dag to leverandører av programvare for besetningsstyring på sau i Norge. Sauekontrollen
Web og Led-Sau fra Lindholt data.

Disse to har forskjellig grad av tilpasning til Knarrhult’s veiesystemer, og det kommer til nye
funksjoner etter hvert. Begge har imidlertid mulighet for å importere veiefiler fra WinFX. Led-Sau har
også mulighet for å legge ut sorteringsfiler direkte fra programmet.

For å få oppdatert oversikt over mulighetene hos disse programmene, anbefales det å undersøke
med den respektive leverandør av programvare.

Installasjon av WinFX
Før du kan koble FX41 til pc, må du installere programvare og kabel. Når du første gang kobler til
kabelen i pc’en, vil du normalt få spørsmål om driver. Denne skal følge med på cd-rom merket driver.
På enkelte maskiner vil driveren allerede være tilstede, og kabelen er klar til bruk uten bruk av den
medfølgende cd.

Windows vil be deg sette inn platen dersom det er nødvendig, følg instruksjonene på skjermen.

Når dette er i orden, kan du installere WinFX fra den medfølgende platen merket WinFX. Hvis ikke
installasjonsprogrammet starter automatisk når platen settes i, bla deg fram til filen SETUP
(programfil) på platen og dobbelklikk på den for å starte installasjonsprogrammet.

På maskiner med Vista trenger du minimum versjon 4.30 av installasjonsprogrammet.

Før du tar programvaren i bruk, anbefales det at du setter deg godt inn i de forskjellige funksjonene
og mulighetene. Også i Sauekontrollen eller Led-Sau hvis du bruker noen av disse.

Vær alltid obs på hva du lagrer og hvor du lagrer det, slik at riktige veiefiler kommer inn i
programvaren.

Ved problemer som ikke er beskrevet her, ta kontakt med Knarrhult’s norske supporttelefon. Se
slutten av denne boka for detaljer om dette.
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Bruk av WinFX

Når du åpner WinFX ser menylinjen slik ut:

For å hente veiedata fra FX41 gjør du følgende:
Koble til strøm og datakabel, og slå på FX41. I det lille displayet står det nå ”NO WEIGHT
CONNECTED”. Du må nå trykke ENTER for å få bort feilmeldingen. Ellers vil ikke programvaren finne
FX41.

Du kan nå trykke knappen ”Upload” i programvaren. Du får nå opp spørsmål om du vil laste ned
”Data”, ”X-ref” eller ”Both”. Vi bruker ikke ”X-ref”, så vi velger ”Data”. Overføringen starter nå, men
vær oppmerksom på at dette tar noe tid. Du vil se en tekst på statuslinjen som viser hvor langt
prosessen er kommet.

Bruk av veiefilene
Når opplastingen er ferdig, vil den siste gruppen du brukte på FX41 være aktiv. Hvis dette er den
eneste gruppen som skal lagres denne gangen, velger du bare ”File” og ”Save as”. Deretter lagrer du
filen. Du bør opprette en egen katalog for disse filene slik at du har dem samlet på et sted. Da er det
lett å finne dem igjen når du skal importere dem til programmet du bruker til buskapsstyring.

Det anbefales at du oppretter en egen mappe for eksempel under ”mine dokumenter” kalt veiefiler og
bruker den til å lagre alle veiefilene. På den måten får du et arkiv hvor det er enkelt å finne igjen både
nye og tidligere filer.

Både Sauekontrollen og Led-Sau har rutiner for import av vekter (søyevekt, vårvekt, høstvekt og flere
vekter) fra Knarrhult. Du velger da filen du ønsker å importere i den respektive programvaren og
følger instruksjonene. I Led-Sau kan du velge at sau og lam automatisk skal registreres som
hjemkommet når høstvekten importeres. Ved import av vårvekt kan dyrene automatisk merkes som
sluppet på beite.

Du kan sortere veiedata etter ønske i WinFX. Dette gjør du med å trykke på kolonneoverskriften der
du ønsker å sortere. Du kan også bruke en del statistikk direkte i WinFX. For å få dette fram, trykker
du knappen ”Statistics”. Her vil du kunne se totaler for gruppen, og hvor mange som er innenfor hver
vektgrense. Det er også to felt hvor du kan legge inn nye vektgrenser, og på denne måten se hvor
mange dyr som ville vært i hver vektgruppe ved andre grenser.

Merk:
Det vil lønne seg å slette grupper du ikke lenger har bruk for fra FX41, da alle data i alle grupper blir
lest inn hver gang du velger ”Upload”.
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Sorteringsfiler
Led-Sau har egen rutine for å legge ut sorteringsfil til FX41. Du kan da sortere dyrene etter RFID
nummer. For eksempel å plukke ut livdyrene fra slaktelammene, eller sau til utrangering. Dette
forutsetter at du på forhånd har registrert disse opplysningene i Led-Sau. Du kan da bruke
menyvalget ”import/eksport” i Led-Sau, deretter fanen ”eksport”, så ”sortering knarrhult”. Du får da
opp et bilde hvor du velger hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for sorteringen. Trykk til
slutt ”Utfør”, og lagre filen på ønsket sted.

Eksempel på oppsett for eksport av
sorteringsfil fra Led-Sau.

I dette vinduet har du også tilgang til
andre eksport og importrutiner i
programmet.

Legg merke til at du må oppgi hvilke
nummerserier som er brukt på sau
eldre enn 2008. Dette kan være
gammelt produsentnummer, eller nytt
dyreholdsnummer.

Du kan også oppgi at de ikke har
elektroniske merker.

Deretter åpner du den samme filen i WinFX ved hjelp av menyen ”File” og ”Open”. Du overfører data
til FX41 med knappen ”Download”. Etter at overføringen nå er ferdig, kan du sortere etter RFID.

Du må da stille inn FX41 til dette, under knappen DRAFT LIMITS. Velg alternativet DRAFT BY EID eller
WEIGH, DRAFT BY EID. FX41 må nå være stilt inn på gruppe 90 for at dette skal virke.

Du kan også lage sorteringsfiler uten Led-Sau, men dette krever noe mer tid og kunnskap. Du kan for
eksempel ta utgangspunkt i en veiefil fra FX41 og endre sortering på dyrene post for post i WinFX
programvaren. Dette er imidlertid en tidkrevende prosess. Dersom du behersker Microsoft Excel®
med forskjellige filformater vil du kunne lage sorteringsfiler med hjelp av det. Dette er imidlertid for
omfattende til å ta opp her.

Før du klargjør for sortering etter RFID, må gamle data fra tidligere slettes fra gruppe 90. Ellers vil
disse forstyrre sorteringen.
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Brukertips

Oppsett av systemet
Ved å utnytte dyrenes instinkter, gjør du det enklere å få god flyt i systemet. Ha særlig dette i
tankene:

 Sau liker ikke å gå fra lyse steder til mørke.
 De liker bedre å gå ut av en bygning enn inn.
 De liker ikke å forlate flokken. Det er derfor lurt å ha en sluse i inndrivingen der du kan låse

en mindre gruppe like ved drivgangen.
 Hvis du monterer systemet like utenfor driftsbygningen er det lurt å sørge for at dyrene må

gå bort fra bygningen og inn i drivgangen. Dette vil være enklere enn å få dem til å gå mot
bygningen.

 Ikke ha drivgangen og bakstoppen trangere enn behøvelig. Dyrene går lettere jo større plass
de får.

 Monter anlegget slik at det står stødig.

Bruk av grupper på FX41
FX41 har mulighet for å bruke gruppene 1-99 under veiing. Vi anbefaler at du benytter en ny gruppe
for hver veiedato. Dette gir vesentlig bedre oversikt i forbindelse med overføring til pc. I tillegg kan
du enkelt slette alle veginger på en dato med å slette hele gruppen. Hvis du skal slette bare noen
data i en gruppe, må du slette en og en post av gangen.

Bytte gruppe
For å endre gruppe, trykk på knappen GROUP. Det vil da stå GROUP=XX. Bla gjennom eksisterende
grupper med piltastene, eller opprett en ny med å taste inn et nummer etterfulgt av ENTER.

Slette grupper
For å slette en gruppe, velg den gruppen som skal slettes. Vær sikker på at du er på riktig gruppe!
Trykk deretter på nytt på GROUP, deretter DELETE. Det vil da stå (ENTER) TO DELETE. Når du da
trykker ENTER er gruppen slettet.

Det anbefales å slette grupper som ikke lenger behøves fra minnet på FX41. Dette er fordi alle data
leses inn til pc hver gang du overfører. Dette vil etter hvert ta lang tid. I tillegg vil mye data på FX41
medføre at statistikk sånn som tilvekstberegning ta lenger tid for hver veiing.

Det anbefales ikke å slette de siste veiingene fra boksen, siden du da mister muligheten for
tilvekstberegning under veiing.

Gruppe 0
Gruppe 0 er en global gruppe som inneholder alle registreringene på FX41. Bruk denne hvis du har
behov for å bla gjennom registreringene uavhengig av veiedato. Statistikkfunksjonene i denne vil
også slå sammen alle gruppene

Led-Sau legger som standard ut sorteringsfiler som gruppe 90. Når du skal sortere basert på en fil
herfra må du derfor velge gruppe 90 på FX41 før du starter sorteringen. Av samme grunn anbefales
det ikke å bruke gruppe 90 til vanlig veiing.
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Feilsøking
Problem Mulig årsak Løsning

Dyrene går tregt gjennom
drivgang og/eller vekt og
forklemme.

For trangt innstilt drivgang
eller vekt.

Juster drivgang/bakstopp og
større. Dyrene går mye lettere
gjennom med litt større
åpning. Se også avsnittet om
brukertips!

For mørkt der dyrene skal ut
av systemet.

Sørg for mer lys. Dyrene vil
helst ikke gå mot mørke
steder!

Andre forhold skremmer
dyrene fra å gå gjennom.

Tenk igjennom og eventuelt
endre oppsettet.

Foreslått sorteringsretning på
betjeningspanelet er ikke det
du ønsker. (f. eks. venstre
istedenfor midten)

Feil innstilling på FX41. Endre denne innstillingen
under DRAFT LIMITS

Spakene til grindene fjærer
for mye eller lite.

Feil innstilling på fjærene. Sett vekta på høykant slik at
du kommer til under, og
juster fjærene på kjettingene
under.

Andre problemer Ukjent årsak. Ta kontakt med din
forhandler for hjelp!

Garanti
Det gis 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil på anlegget.

Supporttelefon
Knarrhult har egen norsk supporttelefon. Kontakt denne ved problemer som ikke er tatt opp i denne
brukerhåndboken. Nummer til denne er:
997 48 104 (Snorre Forsbakk)

Du kan selvfølgelig også ta kontakt direkte med din nærmeste forhandler der du kjøpte utstyret for
hjelp.

Revisjoner av brukerhåndboken
Eventuelle revisjoner av brukerhåndboken vil bli lagt ut på internett for nedlasting i PDF format.
Nettadressen er http://www.knarrhult.no

Reservedeler
Ved behov for reservedeler, ta kontakt med din forhandler. Se oppdatert forhandlerliste på
http://www.knarrhult.no/dealers.php

http://www.knarrhult.no
http://www.knarrhult.no/dealers.php
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Tekniske data system:

Vekt på komponenter:
Veiebur 105 kg 135 X 63 cm
Treveisdeler 34 kg 102 X 65 cm
Skriveplass 12 kg
1,2 meter vegg renne 13 kg

Tekniske data FX41
Maksimum 19V DC

Systemet er utstyrt med en diode for omvendt polaritet.

Indikator for lavt batterinivå: Indikatoren vises ved batterinivå under 11,4V.
FX41 slukkes automatisk ved ca. 10V.

Strømforsyning: Ca. 150 mA inkl. veiebjelker.

Temperatur: -5 °C til +50 °C

Automatisk nullstilling: FX41 korrigerer automatisk for selv små mengder av skitt som
legger seg på vekten og kan endre veieresultatet. Indikatoren
ZERO vises, når vekten er nullstilt.

Verdien for nullstillingen er innstilt til 0,5 % av den vekten som
vises når WEIGH- tasten trykkes (maks. 2,2 kg).

Oppløsning: Automatisk trinnvis gradering fra vektens nullpunkt.

Standardveiebjelker Område Oppløsning
0 -20 kg 0,1 kg
20 -50 kg 0,2 kg
50 -200 kg 0,5 kg
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Tilleggsutstyr til anlegget

Drivrenner og grinder
Det anbefales å ha et godt utvalg av grinder for å sette opp kveer før og etter sorteringsanlegget. God
plass til dyrene øker hastigheten på sorteringen. Det er også en god ide å ha gjennomgangsgrinder
slik at forflytting av dyr og personell går greit mellom innhegningene.

Kjerre for vekt
Det finnes også en kjerre tilpasset vekta som gjør det lettere å flytte den rundt. Denne kan også
brukes for å flytte grinder og drivgangelementer. Kjerren har store gummihjul slik at den triller også
på enga.

WinFX programvare med kabel
Dette utstyret trenger du for å kunne utveksle data mellom pc og vekt.

Sorteringsvarsler
Sorteringsvarsleren er en lysboks med tre lamper som kobles til FX41 og settes fast på vekta.
Lampene lyser for den sorteringsretningen som er aktuell for dyret i vekta. Du slipper da å lese
tegnene på displayet, du trenger kun se lampene som lyser høyre, midten eller venstre.


