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Slå på lesestaven. 

Trykk på «pil ned» 

tasten til du 

kommer til 

«Innstillinger». 

Trykk så på den 

«runde tasten». 
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Bla ned til 

«Djurdata» med 

pil ned tasten. 

Trykk så på den 

«runde tasten». 

Du kommer nå til 

menyen hvor du 

skal velge hva du 

ønsker å 

registrere. Ved 

første gangs 

registrering av 

fostertelling må 

man lage ett nytt 

oppsett. 

Trykk på tasten for 

«+» knappen. 
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Bruk 

nummertastene til 

å skrive inn 

«FOSTER». Tre 

trykk på tallet «3» 

blir «F». 

Bruk «X» hvis du 

skriver feil. 

For at 

Sauekontrollen 

skal vite at dette 

er en 

fosterregistrering 

er det viktig at 

«FOSTER» er 

skrevet riktig. 

Trykk så på tasten 

for «pil høyre». 
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Sparad i 

«Session». Hvis 

det ikke kommer 

automatisk, trykk 

på tasten for 

«blyanten».  

Trykk på tasten for 

«pil høyre». 

Kommer alltid vara 

«En siffra». Hvis 

det ikke kommer 

automatisk, trykk 

på tasten for 

«blyanten». 

Trykk på tasten for 

«pil høyre». 
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Upprepa skal være 

«Av». Hvis det ikke 

kommer 

automatisk, trykk 

på «blyanten». 

Trykk på tasten for 

«pil høyre». 

Oppsettet er nå 

klart til å lagres. 

Trykk på tasten 

for den «grønne 

haken». 
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VID skal være 

«Av». (Trykk på 

den «runde 

tasten» hvis du må 

endre). 

Bla ned med «pil 

tasten» til du 

kommer til 

«FOSTER». 

Trykk på den 

«runde tasten» 

når du kommer til 

«FOSTER». 
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Skarmordning skal 

stå på «1». Trykk 

på den «runde 

tasten» hvis du må 

endre. 

Skarmordning står 

nå på «1». Trykk 

på 

«tilbaketasten». 
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Hvis det er andre 

valg som har ett 

siffer til høyre for 

seg må dette 

endres. Bla i lista 

for å se. Trykk på 

den «runde 

tasten» for å 

endre. Hvis ikke 

trykker du på 

«tilbaketasten». 

Hvis du måtte 

endre, trykk på 

den «runde 

tasten» til det står 

«Av» i 

skarmordning. 
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Skarmordning er 

«Av». Trykk på 

«tilbaketasten». 

Se om det er 

andre valg som 

har et siffer til 

høyre for seg og 

gjenta prosessen. 

Hvis ikke trykker 

du på 

«tilbaketasten». 
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Bla ned til 

«Favoritter» med 

«pil ned» tasten 

og trykk på den 

«runde tasten». 

Trykk på tasten for 

«+» for å legge til 

en ny favoritt. 
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Skriv inn 

«FOSTERTELLING» 

i Favoritnamn. Tre 

trykk på tallet 3=F. 

Trykk på tasten for 

den «grønne 

haken» for å lagre. 
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«Fostertelling» er 

nå klar til bruk. 

Trykk på 

«tilbaketasten». 

Bla ned til «Ny 

Session» med «pil 

ned» tasten og 

trykk på den 

«runde knappen». 
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Bla ned til 

«Favoriter» med 

«pil ned» tasten. 

Trykk på «blyant» 

tasten til det 

kommer fram 

«Fostertelling» i 

favoriter. Trykk på 

tasten for den 

«grønne haken» 

for å lagre.  
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Oppsettet er nå 

klart til å testes. 

Trykk på den 

«runde knappen» 

for å lese av ett 

øremerke. 

Kommer EID 

nummeret opp og 

du kan taste inn 

antall foster så er 

oppsettet i orden 

og klart til 

fostertelling. 

Lykke til! 

 


