














Od: MOOCALL

Zařízení “MCA012345” 
(“Jednotka 1”): Vysoká 
aktivita krávy poslední 1 
hodinu! Úroveň baterie: 
72 %!

První varování

Od: MOOCALL

Zařízení “MCA012345” 
(“Jednotka 1”): Vysoká 
aktivita krávy poslední 2 
hodiny! Úroveň baterie: 
72 %!

Druhé varování

Od: MOOCALL

Čas na přestávku! 
Doporučujeme odstranit 
“MCA012345” na dobu 
asi 4 hodin. Úroveň 
baterie: 65 %!

Varování týkající 
se přestávky

Od: MOOCALL

Zařízení “MCA012345” 
(“Jednotka 1”): Nízká 
úroveň baterie! Úroveň 
baterie: 12 %

Varování týkající 
se baterie

Od: MOOCALL

Toto je textová zpráva 
od Moocall oznamující, 
že vaše telefonní číslo je 
správně spojeno s vaším 
senzorem Moocall

Zpráva o
testování

SMS upozornění Moocall
Toto jsou SMS upozornění, které vám senzor telení

Moocall pošle na váš telefon.

Od: MOOCALL

Toto je zpráva od 
Moocall informující o 
tom, že váš senzor telení 
“MCA012345” (“Jedno-
ta 1”) není v současné 
době na ocase. Úroveň 
baterie: 100 %

Zpráva o tom, 
že senzor spadl 

z ocasu



Aplikace Moocall Breedmanager je k dispozici pro zařízení Android a 
iOS. Hledejte “Moocall” ve své prodejně aplikací a nainstalujte si ho. 
Přihlaste se do aplikace pomocí stejného uživatelského jména a hesla, 
které používáte k přístupu do svého ovládacího panelu MyMoocall.

Aplikace vám poskytuje přístup ke stejným funkcím, ke kterým máte 
přístup pomocí ovládacího panelu MyMoocall, a mnohem více: nástroj 
na řízení stáda, oznámení pomocí vyzváněcího tónu, kdy kromě přijetí 
textové zprávy také zazvoní váš telefon, fóra s otázkami a odpověďmi, 
a ještě více. A vše se provádí přes WiFi, pokud je mobilní signál 
ve vašem okolí slabý či žádný, čímž se zajistí, že oznámení nikdy 
nezmeškáte.

Ovládací 
panel
MyMoocall
Po registraci senzoru Moocall 
si vyberete uživatelské jméno a 
heslo pro ovládací panel MyMoocall. Zde vidíte stav všech svých
senzorů v levém okně a všechna upozornění z nich odeslaná v
prostředním okně. Můžete spravovat svá telefonní čísla v pravém okně 
a svá upozornění e-mailem, nastavení časové zóny a jazyka v
rozbalovacím menu ze svého uživatelského jména vpravo nahoře. 

Přístup do ovládacího panelu MyMoocall přes www.mymoocall.com





DŮLEŽITÉ!

Senzor Moocall je navržen tak, aby nabízel farmářům cennou pomoc během 
sezóny telení. Není zaručeno, že bude předvídat každé jednotlivé telení!

Během období telení by se měli být krávy pod přímým či kamerovým 
dohledem.

Doporučuje se, aby farmáři využívali vlastní zkušenosti a znalosti svého stáda 
k zajištění nejlepšího výkonu. Pokud je například senzor připevněn ke staré 
krávě nebo pokud kráva nemá před porodem normální těžkosti či
porodní bolesti, senzor nemusí poslat upozornění ve formě textové zprávy 
na farmářův mobilní telefon.

Utáhněte, prosím, senzor pouze do takové míry, aby to bylo bezpečné a aby 
nespadl z ocasu; pokud je senzor příliš utažený, může začít zvířeti vadit, a to 
může vést k falešným textovým upozorněním.

Pokud kráva neporodí během čtyř dnů od připevnění senzoru k ohonu, 
odstraňte, prosím, přístroj z ocasu na dobu 3-4 hodin a pak ho znovu
připevněte, abyste zabránili nepohodlí zvířete.

Senzory Moocall jsou schopné včas zjistit porodní bolesti, které ještě nemusí 
být pro farmáře patrné. Po obdržení textové zprávy, prosím, krávu pravidelně 
kontrolujte a dohlížejte na ni.

Chování se u každé krávy velmi liší. Očekává se, že senzory Moocall budou 
předpovídat velmi vysoké procento telení (zhruba 95 %). Společnost Moocall 
Ltd nepřebírá odpovědnost za zvířata, která uhynula v důsledku toho, že byl 
doručen krátký či žádný text oznámení.

Viz www.moocall.com/user-guide - videa a informace

Další informace o senzoru

Senzor telení Moocall je určen pouze pro skot. Senzor, prosím, nepoužívejte 
u jiných zvířat.





Senzory telení
MyMoocall

Zapište si čísla senzorů Moocall MC- a IMEI zde:

MC-číslo: IMEI-číslo:

Přihlášení do MyMoocall
Zapište si přihlašovací údaje do MyMoocall zde:

Uživatelské jméno:

Heslo:

www.mymoocall.com



POZNÁMKY:






