
FX Pet Scan II návod k použití 

Gratulujeme, stali jste se majiteli čtečky mikročipů FX Pet Scan II. Tato čtečka umí přečíst všechny FDX-B & HDX 
(ISO 11784/85), FDX-A (Destron/FECAVA, Avid/FECAVA) a EM H4102 mikročipy. Před prvním použitím přístroj 
nabijte připojením k USB konektoru ve vašem PC, popř. jiném zařízení. Postupujte dle instrukcí v kapitole Dobíjení 
baterie. 

 

Zapnutí/vypnutí přístroje 
Stiskněte tlačítko on/off pro zapnutí přístroje. 
Přidržte tlačítko on/off po dobu 3 sekund pro vypnutí přístroje. V případě nečinnosti se přístroj vypne po 3 
minutách automaticky. 

Čtení kódu mikročipu 
Přístroj je zapnutý. Na displeji se objevil text „Scan“. Stiskněte potvrzující tlačítko pro start čtení kódu mikročipu. 
Na displeji se objeví text „Reading“. Přiložte přístroj na povrch těla zvířete, do oblasti, kde je dle předpokladů 
implantován mikročip (obvykle levá strana krku) a pohybujte s ním v kruhovém poli. V okamžiku, kdy čtečka 
detekujte mikročip, jeho číslo se objeví na displeji. V případě, že čtečka mikročip nedetekuje, tato informace se 
rovněž objeví na displeji. 

Dobíjení baterie 
Prostřednictvím přiloženého kabelu připojte čtečku konektorem mikro USB ke konektoru USB v počítači nebo 
v jiném zařízení. Červená dioda signalizuje, že probíhá nabíjení. Plně nabité zařízení indikuje zelená dioda. Úroveň 
nabití baterie signalizuje symbol vpravo nahoře na displeji zařízení. 
 
Volba jazyka 
Zapněte čtečku. Použijte posunovací tlačítka pro výběr změny jazyka v menu – „Language“. Zmáčkněte potvrzující 
tlačítko a použijte posunovací tlačítka pro výběr jazyka. Dostupné jazyky jsou angličtina, francouzština, 
španělština, italština, portugalština, němčina a polština. Po výběru znovu stiskněte potvrzující tlačítko. 

Paměť přístroje 
Do paměti lze uložit až 1000 kódů mikročipů. Pro aktivaci paměti zapněte přístroj, posunujícím tlačítkem vyberte 
„Memory“, stiskněte potvrzující tlačítko a posunovacími tlačítky vyberte Enable(zapnutá)/Disable(vypnutá) 
paměť. Potvrzujícím tlačítkem vyberete jednu z možností. Jakmile je paměť zapnutá a přečtete kód mikročipu, 
nelze paměť deaktivovat bez přenosu dat.  Pro přenos dat znovu stiskněte „Memory“ a na displeji se objeví 
možnost pro přenos dat „Send“. Stiskněte potvrzující tlačítko a po přenosu dat stiskněte možnost vymazat 
„Erase“. Nyní, po stisknutí potvrzujícího tlačítka a tím vymazání dat, lze paměť deaktivovat. 

Stažení dat 
Data s čísly přečtených mikročipů lze zjistit pouze s odpovídajícím softwarem, který Vám na přání poskytneme. 
Stačí nás kontaktovat na mail: info@naturalpet.cz nebo tel. 606 900 428. 

Varování 
Přístroj není vodotěsný, mrazu ani horku vzdorný. Používejte v teplotách 0 – 40 °C.  

Dotazy směřujte na vašeho prodejce: 

Naturalpet.cz 
info@naturalpet.cz 
tel. 606 900 428 
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