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Sjekk at EziWeigh 

er tilkoblet, 

ikonet med 

veiedisplayet skal 

lyse gult. 

 

 

Klikk på «Se/Hent 

sesjon» for å laste 

inn session fra 

veiecelle. 

Klikk på den «session» du 

ønsker å laste inn. Sjekk 

dato hvis du er usikker på 

hvem du skal velge. 
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Klikk på pila 

«Les fra enhet». 

Klikk på «Nei». 
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Vektene er lastet 

inn, klikk på «OK». 

Klikk på «Lagre data» for å 

lage fil som skal lastes inn i 

Sauekontrollen. 
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Klikk på «Nei» for å lagre 

filformat tilpasset 

Sauekontrollen. Ønsker du 

Excel fil trykk «Ja». 

Velg en egnet mappe å lagre 

fila i og ett filnavn du vil 

kjenne igjen. Klikk på «Lagre». 
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Fila er lagret og er klar til å 

lastes inn i Sauekontrollen. 

Klikk på «OK» og lukk TTS-Link. 

Åpne Sauekontrollen 

og velg 

«Registrering» og 

«Veiing». 
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Klikk på «Innlesning» 

og «Ny Innlesning». 

Sørg for at «Fradato» er 

før veiedato og velg «Type 

Vekt». Klikk på «Hent fil». 
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Finn igjen mappa du lagret 

veiefila i TTS-Link og klikk på fila. 

I «Filnavn» vises 

valgte fil. 

Klikk på «Åpne». 
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Filnavnet vises i 

vinduet. Klikk på 

«Les inn». 

Innlesning av veiefil er nå ferdig. 

Sjekk antall ok. Individ som er 

registrert feil vises her.  


