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«Registrere lamming».



«Registrere lamming».

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man skal registrerer lamming i 
kombinasjon med Tru-Test lesestav og Sauekontrollen app.
Lammingsopplysningene kan enkelt og raskt registreres ved hjelp av Tru-Test lesestav 
og Sauekontrollen app. Øremerket leses av med lesestaven og appen finner fram 
individnummeret som en ønsker å gjøre registrering på. Lammingsregistreringene 
gjøre i to forskjellige registreringsvalg, «Lamming» og «Merk lam». Etter registrering 
overføres dataene enkelt til Sauekontrollens database og lammeopplysningene kan 
raskt hentes ut for bruk til sortering ved beiteslipp. Glem alt som heter noteringsbøker, 
lister etc å gjøre. Alle opplysninger du trenger ligger nå på appen. Men husk, telefon/ 
nettbrett kan gå i stykker og det er viktig å synkronisere dataene fortløpende.  

Til denne Knarrhultguiden trenger du:
- Tru-Test ERS eller XRS lesestav
- Android nettbrett eller mobiltelefon med Sauekontrollen App. 



Slå på lesestaven og sørg for at den står på BT AUTO, les bruksanvisning 
til din lesestav hvis du er usikker på hvordan dette gjøres.



Hvis du ikke har koblet 
sammen nettbrett/ 
telefon med lesestaven 
tidligere, så må du gå 
inn på innstillinger.



Sørg for at Bluetooth er slått på 
og trykk på Bluetooth.



Under tilgjengelige enheter 
skal lesestaven komme 
opp. Trykk på XRS….. som 
er lesestaven. (ERS…..) for 
ERS lesestaven.



Skriv inn kode: 0000



Trykk «OK».

Da er telefon/ nettbrett koblet 
opp mot Sauekontrollen app. 
Ingen bluetooth lampe skal lyse 
nå, det skjer først når man skal 
«Skanne Id» under registrering.



For at appen skal være 
oppdatert med informasjonen 
på Sauekontrollens database, 
må man synkronisere.



Wifi eller mobildata må 
være slått på for å kunne 
synkronisere data. Gå til 
innstillinger på telefonen/ 
nettbrettet for å slå dette 
PÅ hvis det er slått av. 
Sørg for å ha tilgang til 
tråløst nett eller 
mobildekning. Trykk 
«Start synkronisering».



Nettbrettet/ telefonen henter 
nå data fra Sauekontrollens 
database.



Synkronisering ferdig.



Velg «Registrering».



Trykk på «Lamming».



Hver gang du starter 
Sauekontrollen app
må du velge hvilken 
lesestav du ønsker å 
bruke. Trykk på 
«SKANN ID».



Telefon/ nettbrett ser nå 
etter tilkoblede enheter.



Velg «XRS….» eller 
«ERS…..»
Bluetooth lampa på 
lesestaven skal nå starte å 
lyse hvis staven er riktig 
tilkoblet.



Lesestaven og Sauekontrollen app er koblet sammen.



Les av øremerke på søya 
du skal registrere lamming 
på. Individnr skal komme 
opp og trykk på «Velg».



Lammingsopplysningene skal 
nå legges inn. Har du registrert 
parring vil værennr automatisk 
komme fram. Legg inn 
resterende opplysninger.



Alle opplysningene er lagt inn.
Du kan nå trykke «LAGRE» for 
å registrere en ny lamming på 
en annen søye eller trykke 
«LAGRE/ MERK LAM» hvis du 
ønsker å merke lamma nå. 
Registrer gjerne lammingsinfo 
når søya er ferdig lamma og gå 
tilbake og merk lam seinere. 
(Mange merker lamma i løpet 
av første eller andre 
levedøgn). 



Trykket du «LAGRE» så 
kommer du til denne menyen 
og kan trykke «Lamming» for  
å registrere lamming på ei ny 
søye.  Eller trykk «Merk lam» 
hvis du nå ønsker å registrere 
øremerke, kjønn, vekt etc. på 
lam til søyer du har registrert 
lamming på.



Hvis du valgte «Merk 
lam» kommer du hit. Les 
av øremerke på søya du 
ønsker å merke lamma 
til. Individ nr. kommer 
fram og trykk på «Velg».



Les av øremerke du skal 
merke det nye lammet 
med. Øremerkenr kommer 
fram «60097». Registrer 
Kjønn, Fødselvekt og evnt
Oppvekstkode og sett 
øremerke i øret.



Trykk på «LAGRE/ LEGG 
TIL NY» hvis du ønsker å 
registrere flere lam på 
denne søya. Eller trykk 
«Lagre» hvis du er ferdig 
med registreringene.



Ett lam har blitt lagret på 
denne søya. Vi ønsker å 
registrere ett til på 
samme søye.



Les av øremerke på neste 
lam «60098». Registrer 
Kjønn, Fødselvekt og 
evnt. Oppvekstkode. Hvis 
dette er siste lammet til 
denne søya trykk 
«LAGRE» hvis du skal 
registrere flere lam på 
denne søya trykk på 
«LAGRE/ LEGG TIL NY».



De ferdige registreringen må 
nå synkroniseres med 
Sauekontrollens database.



Hvis du har tråløst nett i 
fjøset eller lesebrett/ telefon 
med simkort kan du nå sende 
opplysningene til 
Sauekontrollen. Greit å gjøre 
dette så ofte som mulig i 
tilfelle du knuser skjermen. 
Velg «Start synkronisering».
Når dette er ferdig er 
registreringene sendt over til 
Sauekontrollen.



Knarrhultguiden

Knarrhultguiden «Registrere lamming» er nå ferdig.
Lykke til med registreringen!

Sjekk www.knarrhult.no for Knarrhultguider til Sauekontrollen!

http://www.knarrhult.no/

