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Øremærkescanner UHF - Varenr. 9057019 
Øremærkescanner LF     - Varenr. 9057020 
 
Beskrivelse: Øremærkescannere. 
 
Anvendelsesområder: Til scanning af øremærker.  Med android styresystem og 
dermed integrerbar med Cloudfarms. Cloudfarms kan downloades i Play Store. Kan 
også bruges som telefon, da der både kan isættes simkort eller datakort. Inklusiv 
oplader, batteri, strømkabel og USB kabel. 
 
Tilsigtet brug: Må kun anvendes som beskrevet. Al anden anvendelse betragtes som 
forkert. 
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Obs: USB stik og opladerstik kan ikke benyttes samtidig – Det kan 
derfor ikke lade sig gøre at oplade scanneren samtidig med at der 

overføres data.  
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Tekniske specifikationer 
 

   
Dimensioner 170 x 85 x 23 mm  

Skærm 5” panserglas  
Skærmopløsning 720 x 1280 dpi   

Netværk WIFI, 4G, 3G  
Batteri 4.500 mAh  

 
 
Sikkerhed og vedligeholdelse 
 

• Læs manualen grundigt inden udstyret tages i brug. 
• Anvend kun det af leveringen omfattede tilbehør; batteri, oplader og kabler. 
• Anvend ikke opløsningsmidler ved rengøring af udstyret – brug alene en blød klud. 
• Når ledningen skal tages ud af scanneren efter opladning, træk da ikke i ledningen, 

men tag fat i stikket. 
• Hold altid udstyret uden for børns rækkevidde. 
• Hold batteriet og dets poler rene. Anvend ikke beskadigede eller udtjente batterier, 

men udskift dem. Opbevar ikke batterier i direkte sollys, eller i støvede eller snavsede 
omgivelser eller i omgivelser med meget fugt. Udsæt ikke batterier for 
omgivelsestemperaturer over 50oC eller under 10oC. Brænd ikke batterier. Nedsænk 
ikke batterier i vand. Batterier må kun oplades med den medfølgende lader. 

• Anvend ikke opladeren sammen med beskadigede ledninger, dette kan medføre 
elektrisk stød, forårsage brand og beskadige opladeren. Rør ikke ved opladeren med 
våde hænder og sluk udstyret hvos opladeren kommer i berøring med vand eller 
anden væske. Opladeren er ikke vandtæt. Anvend ikke opladeren i nærheden af 
tv/radio-udstyr. 

• Sigt aldrig på øjne med laseren, det kan medføre skader på øjnene. 
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Overblik over udstyret 
 
Forside: 
 

 
  

Stik til høretelefoner 

USB-stik og DC-
stik 

Programmerbar 
knap 

Tænd/sluk-knap 

Tilbage/return 

Programmerbar knap F2 

Pil til højre 

Pile op og 
ned 

Pil til venstre 
 

Programmerbar knap 

Volumen 

Home 

Menu 

Programmerbar knap F1 
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Bagside: 

 
 
 
Beskrivelse af funktionerne 
 
Knap Beskrivelse af funktion 
Tænd/sluk-knap Ved tændt scanner: Et kort tryk vil sætte scanneren i 

dvalefunktion og et langt tryk vil slukke scanneren. 
Ved slukket scanner: Et langt tryk vil tænde 
scanneren. 

Menu-knappen Tryk på knappen for at tilgå menuen. 
Home-knappen Tryk kort på knappen for at sætte scanneren i 

standby-funktion – et langt tryk vil fremkalde 
skærmbilledet for den sidst aktive app. 
Knappen bruges også som funktions-knap inde i 
applikationerne (scan, aflæs kort etc.). 

Tilbage/return-knappen Tryk for at vende tilbage til sidste skærmbillede. 
Volumen Lydstyrken justeres op eller ned. 

 
 
  

Afflæsningsområde 

Lås til batteridæksel Lås til batteridæksel 

Holder til håndledsstrop 

Højttaler 

Kamera 
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Installation og opladning 
 
Isætning af batteri: 
Sørg altid for at slukke scanneren før batteriet tages ud. Lågen åbnes ved at dreje de 
to låsetapper nedad – herefter tages lågen af. Når lågen skal sættes på igen, sættes 
den først fast i bunden, trykkes ned mod batteriet og de to låse drejes opad igen.  
 
Opladning af batteri: 
Sæt opladerens ledning i stikkontakten og herefter opladeren i scannerens DC-stik. 
Sørg for altid at tage stikkene ud ved at tage fat i stikket – træk aldrig i selve ledningen, 
det kan beskadige stik, ledninger og selve scanneren. Batterier skal altid lades helt op 
inden det tages i brug. Tag ikke batteriet ud af scanneren mens det oplades. 
Scanneren slukker automatisk hvis batteriet er afladt. 
 
Isætning af memory card: 
Kortet er placeret under batteriet: 
Tag batterilågen af som beskrevet ovenfor og tag batteriet ud. Sørg altid for at kortet 
sidder korrekt jf. retningsangivelserne.  
Sørg altid for at slukke scanneren inden kortet tages ud hhv. sættes i, da man ellers 
kan risikere at miste dokumenter eller beskadige udstyret. 
 
Tænding og slukning af scanneren: 
Tænd og sluk kun for scanneren når batteriet er installeret. Hold tænd/sluk-knappen 
inde indtil skærmen enten tændes eller slukkes. 
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Fejlfinding 
 
Fejl Løsning 
Batteriet lader ikke Opladeren er defekt. 

Omgivelsestemperatur enten for høj 
eller for lav. 
Stikkene ikke sat korrekt i enten oplader 
eller scanner. 

Scanneren kan ikke tændes Tjek batteriet – mangler det strøm? 
Sidder det korrekt? 

Scanneren kan ikke scanne Tjek at scanner og øremærke stemmer 
overens (LF hhv. UHF).  
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EU Overensstemmelseserklæring 

 
 
 
 

 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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