GEBRUIKSAANWIJZING FOALSTART ONE

Inhoud verpakking:

Verpakking zender

FOALSTART ONE

3 extra magneet - lussen

QR-code voor registratie

Waarschuwing :
Magneet-lus buiten bereik van kinderen houden, de magneet -lus is een kleine goudkleurige
magneet en is aantrekkelijk voor kinderen.

Het gebruik :
Op het moment dat u de zender gaat gebruiken is het aan te bevelen de zender tijdig te laten
inzetten door de dierenarts. Ons advies is de zender 2 weken voor de veulen-datum in te zetten.
De instructie video op de FOALSTART website laat zien op welke manier dit dient te worden gedaan.
Meldingen :
De volgende meldingen kunt u ontvangen, dit is afhankelijk van de keuze die u hebt aangekruist
tijden het registreren van de zender. Als u na het registreren de magneet lus eruit haalt, krijgt u een
melding.
Wanneer de dierenarts de zender heeft ingezet, is een controle melding door het eruit halen van de
magneet het teken dat de zender werkt.

De “heartbeat” controle zendt dagelijks een signaal naar de FOALSTART Cloud, dit geeft de zekerheid
dat de zender goed werkt. Komt er geen “heartbeat” signaal binnen, dan geeft de zender een
melding dat er iets aan de hand is.
Melding van begin van de geboorte van het veulen.

Bewaren en opslag :
Bewaren van de FOALSTART ONE zender, in de daarvoor bestemde verpakking. Wanneer de zender
niet wordt gebruikt en in de originele verpakking zit, wordt de controle “heatbeat” uitgeschakeld en
op het moment dat de zender weer wordt gebruikt gaat deze weer zijn controle signalen dagelijks
uitzenden. Door de zender in de originele verpakking te bewaren is het eenvoudig te controleren of
alles compleet is.

Schoonmaken na gebruik
Nadat het veulen is geboren wordt de zender en magneet-lus losgeknipt.
De zender en magneet-lus zitten onder de mest, het is belangrijk deze goed schoon te maken.
Het schoonmaken kunt u het beste doen met wat lauw water en afwasmiddel, na het schoonmaken
goed afdrogen en opbergen in de verpakking.
Zorg dat de magneet in de uitsparing zit, wanneer deze terug in de verpakking wordt gedaan.

