
 

 

 

 

Ezi Weight 7 

 

Připojení indikátoru k jiným zařízením 

 

Indikátor Ezi Weight 7 může být použit v různých konfiguracích. Může být připojen k:  

- Tru – Test EID ruční čtečce nebe čtečce jiné značky pro čtení čipů EID pomocí 

bezdrátového připojení Bluetooth  

- Tru – Test load baru nebo jiným snímačům pro vážení  

- PC pro přenos ID zvířat z PC do indikátoru nebo přenosu zaznamenaných dat 

z indikátoru do PC 

- Tru – Test XRP panelové čtečce nebo jiné panelové čtečce pro čtení čipů EID 

 

Souhrn informací je k dispozici pouze pro připojení k Tru – Test produktů. Komplexní 

pokyny k instalaci naleznete v uživatelské příručce přístroje. Pokud máte potíže s připojením 

indikátoru na zařízení, viz odstraňování problémů / FAQ na straně 23.  

 

Připojení indikátoru k EID ruční čtečce pomocí bezdrátového připojení Bluetooth  

Pro vytvoření bezdrátového připojení Bluetooth mezi indikátorem a Tru – Test EID ruční 

čtečkou nebo jinou EID čtečkou vybavenou připojením Bluetooth, je třeba tyto dvě zařízení 

„spárovat“. Následující pokyny jsou určeny speciálně pro párování Tru – Test EID ruční 

čtečky. Pokud vaše Bluetooth EID čtečka není Tru – Test EID ruční čtečka, naleznete 

instrukce na párování v manuálu dané čtečky.  

 

Poznámka: Před započtením párování dvou zařízení zajistěte, že má ruční čtečka nastaveno 

Bluetooth na AUTO (AUTO je zobrazeno na LCD). Pokud ne, stiskněte a držte současně 

tlačítka ČTENÍ a POSUN pro vstup do menu čtečky. Opakovaně stiskněte tlačítko POSUN a 

zvolte Bluetooth. Stiskněte opakovaně tlačítko ČTENÍ, dokud se nezobrazí AUTO.  

 

Párování indikátoru s ruční čtečkou  

1. Místěte ruční čtečku a indikátor blízko sebe ve vypnutém stavu  

2. Zapněte indikátor tlačítkem  

3. Při propojování dvou zařízení musí být indikátor zapnut dříve než ruční čtečka 



4. Zapněte ruční čtečku tlačítkem ČTENÍ 

5. Zobrazí se rotující kolečko na displeji čtečky – indikace hledání Bluetooth zařízení  

6. Zhruba po jedné minutě je párování dokončeno a spojení navázáno  

Blesk se objeví na displeji ruční čtečky (viz níže), na indikátoru svítí modrá LED a zobrazí se 

malá šipka v pravém horním roku pro zobrazení aktivního bezdrátového připojení.  

 

 

Nyní je spárování dokončeno, následná propojení jsou okamžitá.  

 

Poradce při potížích   

- V případě, že se ruční čtečka automaticky připojí k jinému Bluetooth zařízení  namísto 

k indikátoru, vypněte jiný přístroj a začněte znovu s procedurou párování.  

- Spárování může selhat, pokud existuje příliš mnoho aktivovaných Bluetooth zařízení 

v okolí. Jakmile ruční čtečka najde 10 zařízení, ukončí vyhledávání.  

- Pokud vaše EID čtečka není Tru – Test EID ruční čtečka, musí být schopna fungovat 

jako MASTER Bluetooth zařízení. Indikátor funguje pouze jako SLAVE zařízení  

 

Testování spojení  

1. Umístěte ruční čtečku a indikátor blízko sebe ve vypnutém stavu. 

2. Zapněte indikátor tlačítkem  

3. Zapněte ruční čtečku tlačítkem ČTENÍ 

4. Po pár vteřinách, se blesk objeví na displeji ruční čtečky, na indikátoru se rozsvítí 

modrá LED a zobrazí se malá šipka v pravém horním rohu pro zobrazení aktivního 

bezdrátového připojení.  

5. Načtěte EID čip pomocí ruční čtečky (přibližte čtečku k čipu, stiskněte krátce tlačítko 

ČTENÍ) číslo EID čipu se objeví na displeji indikátoru.  

 

Připojení indikátoru k loadbarům pomocí kabelů loadbarů nebo adaptéru loadbarů 

Indikátor lze připojit k Tru – Test loadbarům pomocí kabelů jež jsou součástí loadbarů, při 

použití loadbarů jiných značek lze připojit kabely přímo nebo s použitím adaptéru.  

Připojení indikátoru k loadbarům: 

Připojte konektor kabelu loadbaru do konektoru na indikátoru  

Ověřte bezpečné propojení kabelů  

  
  
 

  
    



Připojení indikátoru k PC pomocí USB kabelu  

Je možné připojit indikátor k EID ruční čtečce pomocí USB kabelu, dodaného s indikátorem 

Ezi Weight 7. Před připojením indikátoru k PC nainstalujte Ezi Link software dodaný spolu 

s indikátorem. Instrukce pro instalaci Ezi Link naleznete na straně 15. 

1. Připojte indikátor k PC pomocí USB kabelu. Zasuňte napájecí / komunikační 

koncovku do napájecího / komunikačního konektoru a dotáhněte převlečenou matici. 

Připojte USB koncovku do volného USB portu na PC.  

2. Klikněte 2x na ikonku Ezi link pro spuštění aplikace. Indikátor zobrazí na displeji 

USB connected a Ezi Link zobrazí v levém spodním rohu okna Ezi Weight 7 

connected. Tímto ověříte úspěšné propojení PC a indikátoru.  

 

 


