
Tervetuloa käyttamään uutta mikrosirunlukijaasi

SureSense-mikrosirunlukija on kevyt ja ergonomisesti suunniteltu ja sitä on helppo käyttåä
sen yhteen painikkeeseen perustuvan kä¡ön ansiosta. Lukija on pienikokoinen,ja siksi sitä
on helppo pitää yhdessä kädessä skannauksen aíkana eikä se petota elãintä.

Mikrosirunlukija on yhteensopiva ISO FDX-B (15-numeroinen) -mikrosirujen kanssa ja
se näyttää myös kehon lämpötilan Bio-Thermo -mikrosuista ja muista yhteensopivista
tämpötilaa mittaavista mi krosi ruista.

Näissä mikrosiruissa on sisäiset tämpôtilamittarit ja ne tarjoavat tavan mitata eläimen
ruumiin[ämmön ilman mittausta peräsuolesta. Lisätietoja on osoitteessa www.surepetcare.
com/bio-thermo ja tuotteen mukana toimitetussa ruumiintåmpöä mittaavista mikrosiruista
kertovassa lehtisessä.

Tuotteen es¡ttely
Laatikon sisättö
Tarkista, että sinulla on kaikki nämä osat
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Tärkeitä t¡eloia

LUE SEURAAVAT oHJEET HUoLELLlsEsl ¡n s¡ilrwÄ r¡iu¡i xnwröopns
uYöurupÄÄ xÄwrön vnnr¡ru.

Mikrosirurr tuotekoodija sarjanumero ovat paristotokeron kannen sisäpuolella,

Varmista, ettâ sinutla on kaikki osat, jota on tuetettu sivulla 61.

Rekisteröi tuotteen takuu oso¡tteessa: surepetcare.com/suresense-warranty

Käytâ ainoastaan laitteen mukana toim¡tettua USB-johtoa ja älä laita tuotteeseen vieraita
esineitå.

Tämä tuote ei ole vedenpitävä.

Lukija tarvitsee kaksi AA-alkaliparistoa, jotka pitää taittaa paikalleen ja
vaihtaa huotellisesti, Älä käytä erityyppisiä paristoja tai uusiaja käytettyjä
paristoja yhtä aikaa. Jos et aio käyttää la¡tetta pitkään aikaan, poista
paristot laitteesta.

Turvallisuusva ro¡tukset
Tämä tuote käyttäåi RF|D-tunnistusta (Radio Frequency ldentification) ja siksi
se saattaa aiheuttaa häiriöitä herkissä lääketieteetlisissä laitteissa kuten
sydämentahdistajatia näytöt, jotka ovat alle metrin etäisyydetlä laitteesta.

Ätå käytä tätä tuotetta, jos siitä puuttuu osia tai ne ovat viallisia tai kutuneita.

Pidä pienet osat lasten ja eläinten ulottumattomissa. Lasten ei pidä antaa
leikkiä SureSense-mikrosirunlukijatla, Laite ei ole lelu eikä sitå pidä käyttää leluna.
Mikrosirunlukijaa voivat kuitenkin käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja myös valvonnan alla
henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset ominaisuudet ovat rajoitetut.

Tekniset tiedol

Koko:
136mm (P) x 63mm (L) x 29mm (K) (5 %" x21/2" xL1/¿"\

Paristojen kesto:
Kuusì kur"rkautta (tyypi tlisessä käytössä kolme
skannausta päivässä, hyvälaatuiset AA-alkaliparistot)

Yhteensopivat mikrosirut:
ISO FDX-B (15-numeroinen)

Luettav¡ssa oleva lämpötila-alue:
+33'C - (+43"'C) (+91,4"F - (+109'F))

Jos n ri krt;sirti l ià rr r1.;lrii l,l on tü rliìr r a l ueen i.; l iro¡ ruL;tei l,r.

rriryttóÒ¡ tuiee.,iitil iierlo,,,:,1 :.vrr¡l,.oli, iis.ìtietcija si ,'ui1¡ o5.

Maksimitukuetäisyys:
Enintään 95 mnl (3 3/4")

mikrosirusta, riippuen mikrosirun
tyypistä ja suunnasta.

Varastointilämpötila:
-10'C - (+70'C) (+t+"r ' (+isB"F))

Käyttölämpötila:
-5'C - (+55 "C) (*z¡"r - (+131"F))

Käyttötaajuus:
134 kHz (RFID)



Panstot

Laita par¡stot paikatteen set¡raavasti
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Poista paristoÌokeron kansi paìrranralla nuolta ja Laita paristot paikalleen ja varmista, että
[iu ' uttamalla sitä poispäin keskeltä. ph-rs- ja rniinusmerkit ovat oikein päin.

li-l¡ Tämä kuvake tLrlee näyttöön, kun paristot alkavat loppLra. Käytä aina kahta
korkealaatuista AA-alkaliparistoa.

Lukeman skannaaminen

Lue eläimen mikrosiru seuraavasti
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Kun lukija havaitsee
mikrosirun, se näyttää sirun
numeron ja nrahdoltisesti

myös sirun lämpötilan.

Liikekuvio 2

Ylös- ja alaspäin kehoa

Liikekuvio 1

Puolelta toiselle kehon yli
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Lämpotilayksikon vaihtanrinen ("C & "F)

Etsi nlikrosiru pitämättä lukijaa etäimen kaulan läheltà ja liikuttamalla sitä toisen atla kuvatun
liikekuvion mukaisesti.
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Paina painiketta uudetleen ja etsi
mikrosiru liikuttamalla lukijaa

eläimen ympärillä noudattamatla
yhtã alla kuvatuista liikekuvioista

Käynnistä lukija painamalla
painiketta. (Laite sammuu
automaattisesti, jos sitä ei

käytetä)

Jos haluat vaihtaa lukijan lämpötilayksikön, poista ensin paristot.
Pidä sen jälkeen lukijan painiketta painettuna, kun laitat paristot
uudelteen paikalleen. Mikrosirun lämpötita näytetään nyt Fahrenheit-
aste¡na. Jos hakrat vaihtaa yksikön takaisin Cetsius-asteiksi, toista
yllä kuvattu toiminta.

141U[ffi31ffiffi.
æ

rJ



iæ Näyttö

Lukijan normaali nåyttö on:

Mikrosirun l5-merkkinen ISO FDX-B -numero
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Mikrosirun låmpötila
(vain tämpötilaa mittaavien mikrosirujen
kohdalla)

Yksi seuraavista kuvakkeista korvaa
tämpötilatukeman, jos se on [ukualueen
ulkopuolella:

Atte 33'C
(er,4"F) * .û.

EI,
Näkyy, kun paristot ovat loppuneet, Laìta

paristot pakalleen sivr.rn 64 ohjeiden rnukaisesti

La iteo hjelm isto pä ivitykset

Låitteen mukana toimitettua USB-johtoa tarvitaan vain laiteohjelmistopäivityks¡ä varten
eikä sitä voida käyttää taitteen paristojen tataamiseen ta¡ toimittamaan virtaa laitteeseen
Lisätìetoja ja laiteohjelmistopàivityksiä on osoitteessa: surepetcare.com/suresense-support

Via netsintä

Lukija ei käynnisty: Varmista, että paristot
on laìtettu paikatleen oikeinpäin. Jos tämä ei

ratkaise ongelrnaa, vaihda par¡stot sivun 64

ohjeiden mukaisesti.

Lukija ei löydä eläimen mikrosirua: Tämä saattaa johtua seuraavista syistä:

. Eläimen mikrosiru oli skannauksen aikana lukualueen ulkopuolella, eli sitä ei löydetty
Iukijatla skannatulta alueelta. Voit parantaa sirun löytämismahdollisuuksia käyttämällä
jompaa kr:mpaa sivLrlla 64 kuvattua liikekuviota.

. Eläimessã ei ole yhteensopivaa mikrosirr"ra tai ei sirua ollenkaan. Lukija toimii vain eläimessä
olevan l5-merkkisen l50 FDX-B -mikrosirun kanssa.

Joissakin eläinrissä saattaa otla useampi kuin yksi rnikrosiru, ja siItoin toisiaan
läheltä olevat sirut saatavat vaikirttaa lukijan toimintaan. Voit parantaa yhden sirun
loytämismahdollisL¡r-rksia käyttämällä jompaa kumpaa sivuIta 64 kuvattua liikekuviota.

Metalli saattaa häiritä lukijaa, suor¡ta skannaus kauempana isoista metalliesineistä, kuten
metalliset pöydät.

Ta rvitsetko edelleen a pua?

Lisåtukea tai yhteystietoja on osoitteessa: surepetcare.comfsuresense-support
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Lämpötilalukemaa e¡ näy: Jos tukija
näyttää vain mikrosirun numeron, saattaa
olla, että eläirnessä ei ole lämpôtilaa
mittaavaa sirua.

Näkyy, kun lukija etsii eläinren nrikrosirua.

Paristojen lataustason ilmaisin
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