YENİ DOĞAN KUZU/OĞLAK AĞIRLIĞI KAYIT TARTISI
KULLANIM KLAVUZU

1. Cihaz Hakkında genel Bilgiler
a. Yapısı sertleştirilmiş plastik hammadde olup yüksek ağırlık
ve darbelerde cihaz içeriğini korumaktadır.
b. 50kg ağırlığa kadar ölçümlerde plastik esnemesi
oluşturmamaktadır.
c. Soğuk ve sıcak hava şartlarına dayanımı yüksek
malzemeden üretilmiştir.
d. Cihaz kapak ve malzemeleri sıvı girişine müsaade
etmeyecek şekilde montaj edilmiştir.
e. Tutma bölgesi elle rahatlıkla kavranabilecek formda
tasarlanmıştır.
f. Tartı bölmesi ile elektronik devre arasında conta ile koruma
yapılmıştır.
g. Tartı alt bölgesinde bulunan kanca ile kuzu tartı bezi
rahatlıkla taşınabilmektedir.
h. Kuzu tartı bezi kopma veya yırtılmaları önlemek için çift
dikiş yapılmıştır.
i. Kuzu tartı bezi kuzunun sığabileceği formda üretilmiştir.
j. Cihaz 2dk boyunca kullanılmaz ise ekran titreyerek kapatma
uyarısı verir.
k. Ölçüm yapılırken ağırlık sabitlendiğinde değer ekranda kalır. C tuşu ile sıfırlanabilir.

2. Ön Panel Bilgileri
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Numerik tuş takımı ile sayı girişi ve menü seçimleri yapılabilir.
Dara tuşu ağırlık ölçüm ekranında iken ağırlığın sıfırlanmasını sağlar.
C tuşu menü ekranından ÇIKIŞ için kullanılır.
Geri tuşu ile veri silme gerçekleştirilir.
OK tuşu ile onay verilir.
Menü tuşu ile menülere giriş yapılır.
Yön tuşları ile veri giriş ekranında yön işlemleri yapılır.

Menüler
a. Ana Ekran Görüntüsü
i. Cihaz ilk açıldığında yandaki ekran
görülür.
ii. Üst kısımda yetiştirici Adı Soyadı görülür
iii. Alt kısımda tarih ve saat ekranı görülür.
iv. Mevcut kayıtlı veri sayısı 4. Satırda
görülür.
v.
vi.
vii.
viii.

Bu ekranda
Tuşuna basılırsa şifre
ekranı gelecektir.
Teknik personel şifre ile giriş yapar ve
“Menü Ekranı” na geçilir.
Şifreye 0000 ile girilirse yetiştirici için
Koyun No Ekleme ekranı gelecektir.
Bu ekranda
tuşuna basılırsa
“Kayıt Ekranı” na geçilir.

b. Menü ekranı
i.
1. Zaman Ayarı Menüsü – Tarih Saat
ayarlarını yapılır.
ii.
2. Kalibrasyon – Tartı ölçüm ayarları
yapılır.
iii.
3.RFID okuma – Elektronik küpeli
sistemlerin kullanım seçeneği
iv.
4.Koyun No Ekleme – Yetiştiricinin yeni
bir koyun (anne) numarasını hafızaya
alması sağlanır.
v.
Bu menüde numerik tuş takımı
kullanılır.
vi.
tuşuna basılırsa menünün diğer
bölümleri ekrana gelecektir.
c. Zaman Ayarı Menüsü
i. Menü Ekranında 1 tuşuna basılınca zaman
ayarlama menüsü ekrana gelir.
ii. Tarih Gün Ay ve Yıl olarak girilir.
iii. Gün maksimum 31, Ay maksimum 12
girilebilir. Yılın son iki hanesi girilir. Tarih
hanesinde iken numerik tuşlar kullanılarak
giriş yapılır.
iv. Gün girince ay hanesine otomatik geçer.
v. Ay girilince Yıl hanesine, yıl girilince gn
hanesine otomatik geçer.
vi. Saat hanesine inmek için
aşağı ok
tuşuna basılır. Tarih hanesine geçmek için
yukarı ok tuşuna basılır.
vii. Kayıt için
tuşuna basılır. Kayıt işlemi
bitince Ana ekrana otomatik geçer.
d. Kalibrasyon Menüsü
i.
Menü Ekranında 2 tuşuna basılınca
kalibrasyon ekranı gelir.
ii.
İlk ekran boş ağırlık ekranıdır.
iii.
Tartının alt kısmında çengelin boşta
olduğundan emin olunuz.
iv.
Kasılma veya sıkışma olmadığında emin
olunuz.
v.
vi.

vii.
viii.

Bu ekranda
tuşuna basarak
sonraki ekrana geçiniz
Ağırlığını bildiğiniz bir malzemenin gram
cinsinden değerini giriniz. 10Kg için 10000
giriniz.
Giriş yaptıktan sonra
tuşuna
basarak sonraki ekrana geçiniz.
Ağırlığı girilen malzemeyi çengele
bağlayınız ve cihazı tutma bölmesinden
yukarıya kaldırınız. Ağırlığın tam

kalktığından emin olduğunuzda
tuşuna basarak kaydedin. Ana ekrana
otomatik geçilir.
e. RFID OKUMA MENÜSÜ
i.
Elektronik küpe okuma yapılan
sistemlerde aktif edilmelidir.
ii.
0 ve 1 numerik tuşları kullanılarak giriş
yapılır.
iii.

tuşuna basılarak kayıt
geçekleştirilir.

f.

KOYUN NO EKLEME MENUSU
i.
12 Haneye kadar koyun küpe numarası
girilebilir, 12 haneden küçük ise çift haneli
olacak şekilde girilir. Örneğin 10001 5
haneli olduğu için hata verecektir, bunun
yerine 010001 6 haneli girilebilir.

g. Ağırlık Kaydetme Ekranı
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.

vii.

Ana Ekranda iken
tuşuna basılırsa
bu ekrana geçilir.
Koyun no: Annenin kulak küpe
numarasıdır. Numerik tuş takımı kullanılır.
tuşa basılırsa Kuzu No ya geçilir.
Numerik tuş takımı kullanılır
tuşa basılırsa Tip hanesine geçilir.
Numerik tuşlardan 1-2-3 ve 4 seçilir. Tek
çift üçüz ve dördüz olma durumları
seçilmiş olur. Tuşa basılınca otomatik Cins
hanesine geçilir.
Cins hanesinde numerik tuşlardan 7
basılırsa ERKEK, 8 basılırsa Dişi seçilir.
Ekranda E veya D görülür.
Ağırlık değeri ekranın alt kısmında
otomatik olarak görülür. Kuzu tartıya
alındığında değer sabitlenince kayıt işlemi
gerçekleştirilir.
Kayıt için

tuşuna basılır.

Bilgisayar Programı
Programı çalıştırmadan önce cihazın USB kablosunun cihazla ve bilgisayar arasında bağlı olmasına dikkat ediniz. Cihazın açık
olduğundan emin olunuz. Cihazın ekranında USB Bağlantısı Yapıldı diye uyarı görülür. Bundan sonra programı çalıştırabilirsiniz.
Cihazın programla haberleşebilmesi için Aygıt Sürücüsünün yüklenmesi gerekmektedir. Bunun için
aygıt yöneticisinde CD içerisindeki kurulum videosundaki işlemleri yapınız.
Program klasöründe kuzuTart.exe programını yönetici olarak
çalıştırınız. Ekrana Şifre girişi gelecektir. Eğer şifre değiştirilmemişse
küçük harflerle “admin” yazılır ve OK butonuna basılır.

Veri Oku butonuna basıldığında veriler sırayla okunur ve ekranda görülür. Veri alma işlemi tamamlandığında programın
sol alt köşesinde “Veri Alma TAMAMLADI ”uyarısı görülür. Cihaz bağlı değil ise ekrana veriler gelmez ve sol alt köşede
USB CİHAZI BAĞLI DEĞİL uyarısı görülür. Cihaz bağlı çalışır halde fakat veri alma gerçekleştirilemiyorsa aygıt sürücüsünün
yüklü olduğundan emin olunuz. CD içerisindeki Kurulum Videosunda olası problem ve sorunlar da anlatılmıştır.
Sıfırla Butonu ile Kayıt sayısı sıfırlanır böylece yeni kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Butona basılınca “emin misiniz?” uyarısı
ekrana gelecektir. Yanlışlıkla basılmış ise Cancel butonu tıklanıp iptal edebilirsiniz.
Excel butonu ile veriler yetiştirici adı + tarih+ saat ismiyle excel formatında kaydedilir.
Başlık değiştir butonu ile Cihazın üst kısmında yazan yetiştirici adı değiştirilebilir. Bu alana en fazla 20 adet karakter
girilebilir. Türkçe karakterler cihaz tarafından algılanmayacağı için büyük harflerle İ,Ç,Ö,Ğ,Ü harfleri girmeyiniz.

Program şifresi butonuna
basıldığında program açılış
şifresi değiştirilir.
Koyun-Kuzu seçimi veya
Keçi-Oğlak seçimi buradan
yapılır.
Bu
değişiklik
olduğunda
bilgisayar
programında
koyun-kuzu
yazılı yerler keçi-oğlak ile
değişir. Aynı şekilde cihazda
da bu değişiklikler yapılmış
olur.
Cihazın yetkili personel
harici menülere erişimi
korumak için cihaz şifresi
bölümünü kullanınız.
Şifrenin unutulması halinde
buradan
güncelleme
yapabilirsiniz.
Excel dosyasından koyun
numaralarını çekmek için
dosya aç butonu ile ilgili dosyayı program içerisine yükleyin. Daha sonra Cihaza Yükle butonu aktif olacaktır. Cihaza yükle
butonuna basınca sağ tarafındaki gösterge sona ulaşana kadar bekleyin. Sona ulaşınca veri yükleme tamamlandı diye
uyarı göreceksiniz.
Bu işlemden sonra yetiştirici yeni doğan kuzu tartımı yaparken tüm verileri girdikten sonra
butonuna basınca
ekranda BEKLEYIN ifadesini göreceksiniz. Bu esnada hafızadaki koyun numaraları ile karşılaştırır, eğer bu koyun numarası
var ise kayıt gerçekleştirilir, yok ise ilk satırda Kyn No: tekrar girmenizi ister. Bu aşamada kuzuyu tekrar tartmaya gerek
yoktur.
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