
FXPETII SCANNER - UŽIVATELSKÝ PRŮVODCE 
 

1) ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 

Čtečku (skener) zapnete stisknutím 

tlačítka Zap / Vyp (On / Off )-(1). 

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 

tří vteřin. 

2) VOLBA JAZYKA 

Zapněte skener. Pomocí tlačítek pro 

posun (8) přejděte na možnost 

Jazyková nabídka. Stiskněte tlačítko 

Přijmout – Accept (3) a pomocí 

tlačítek pro posun (8) vyberte správný 

jazyk. Dostupné jazyky jsou: 

angličtina, francouzština, španělština, 

italština, portugalština, němčina a 

polština. Znovu stiskněte tlačítko 

Přijmout (3). Tyto předvolby 

zůstávají zaznamenány ve skeneru i 

pokud ho vypnete. 

3) POUŽITÍ 

Zapněte skener. Na obrazovce (6) se zobrazí zpráva „Scan“ (Skenovat), stiskněte tlačítko 

Accept (Přijmout) tlačítko (3) pro skenování. Na obrazovce se ukáže (6) následující zpráva:  

 

 

Nasměrujte anténu skeneru (4) směrem k čipu nebo do implantační oblasti. Skener čte 

následující čipy: FDX-B & HDX (ISO 11784/85), FDX-A (Destron / FECAVA, Avid / 

FECAVA) a EM H4102. Při skenování vyhovujícího ISO čipu, obrazovka (6) zobrazí: 

 

 

 

 

 

Toto zobrazení odpovídá čtení FDX-B čipu, který splňuje normu ISO 11784/11785: 

první tři číslice představují kód výrobce, ale může také představovat kód země (země, kde bylo 

zvíře identifikováno). Pokud skener nemůže najít čip, na obrazovce (6) se zobrazí zpráva. 

Jakmile skener přečte čip, bude automaticky vypnut po 3 minutách. Jakmile se čtečka vypne, 

nebude možné zobrazit poslední naskenovaný čip. 

 

4) PAMĚŤ 

Do paměti skeneru můžete uložit až 1000 kódů. Pro povolení / zakázání paměti zapněte a 

pomocí tlačítek pro posun (8) přejděte na možnost „Paměť“, stiskněte tlačítko Přijmout (3) a 

poté pomocí tlačítek pro posun (8) přejděte na položku Povolit / Zakázat možnosti, můžete 

použít tlačítko Přijmout (3) pro volbu jednoho z obou režimů. Jakmile zapnete paměť a budete 

načítat čip, nebudete moci zakázat paměť pokud data nepřenesete. Pro přenos dat použijte 

volbu menu „Paměť“, ale v tomto případě se na obrazovce zobrazí zpráva „Odeslat“, stiskněte 

tlačítko Přijmout, po odeslání dat se zobrazí nová zpráva s nápisem „Vymazat“. 

Pokud stisknete tlačítko Přijmout, budou data vymazána a vy budete moci paměť vypnout.  

 



5) PŘIPOJENÍ SKENERA K POČÍTAČI 

Pro připojení k počítači je přiložen kabel USB. Ovládací software Datatransfer stahujte z  

http://www.felixcan.com/eng/Microchip_Reader.html#FX-PETII 
 

6) NABÍJENÍ BATERIE 

Čtečka je napájena dobíjecí baterií s výdrží několik tisíc operací čtení. Může být dobíjena 

připojením k Mini USB (2) dodávaným s kabelem. Pevná červená LED (5) znamená, že 

probíhá dobíjení a zelená LED (5) označuje, že je plně nabitá. Úroveň nabití baterie je 

zobrazena na Indikátoru umístěném na pravé straně zobrazení (5). Když je nabití příliš nízké, 

čtečka na to upozorní.  

 

7) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 

• Zamezte pádu z výšky nebo na tvrdý povrch. 

• Nevystavujte skener nadměrné vlhkosti. 

• Zamezte kontaktu s kapalinami 

• Nepokládejte na skener nic, co by mohlo nepřetržitě stlačovat spínač a vybíjet tak baterii. 

• Nevystavujte skener teplotám nad 50 ° C. 

• V případě poruchy zkontrolujte, než budete řešit servis, zda není baterie vybitá  

• Nepokoušejte se skener opravit sami. 

 

8) TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Rozměry: 150 x 80 x 35 mm 

Hmotnost: 150 g 

Provozní teplota: 0 ° C až 45 ° C 

Úložný prostor teplota:  -10 ° C až 60 ° C 

Baterie: 3,7 V 1400 mA dobíjecí baterie 

Vzdálenost čtení: - FDX-B až 100 mm 

- FDX-A / FECAVA do 65 mm 

- HDX až 250 mm 

Přenos frekvence: 134,2 kHz 

Rozhraní: USB, BLUETOOTH 

Příslušenství: kabel USB 

Vyhovuje normám CE: CE, FCC, ISO 11784, 11785 

 

Výrobce: DATAMARS IBÉRICA, S.L., Polígono Industrial Romica, calle 1, 

 Parcela 200 02080 ALBACETE (Španělsko) 

 

Distributor: WERFFT, spol. s r.o., Kotlářská 53, 60200 Brno, info@werfft.cz  
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