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Fölmanual

Innehållsförteckning

Fölvakten från Videquus är framställd som ett hjälpmedel för att kunna
förutspå när ett sto ska föla. Systemet ska ses som ett komplement till
manuellt vak. Det finns inga garantier som sträcker sig utanför denna
beskrivning av produkten.
Artificiell Intelligens baserar slutsatser på fakta och data, men kan inte känna
in stoets sinnesstämning på samma sätt som det mänskliga ögat.
Videquus ansvarar inte för egendomsskada, personskada, hästskada eller
ekonomisk förlust orsakad av denna produkt.
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Starta fölvakten. 

När kameran är installerad i boxen och kamerans ID och Kod kopplat till appen
är det dags att starta fölvakten. 
När du använder Fölvakten har du också appen Hästvakten. Se Fölvakten som
ett tillägg som är mer detaljerat och fokuserat på fölning. Hästvakten finns i
bakgrunden med bra funktioner att använda även vid och framför allt efter
fölning, tex morgonrapport och händelselogg. 

Fölvakten nås genom att klicka symbolen med två hästar och Hästvakten
genom att klicka symbolen med en häst i bottenmenyn. 

När du besöker Fölvakten för första
gången kommer du ombes att fylla i
inseminationsdatum och förväntat
földatum. Detta hjälper dig räkna ner
till fölningen. Insemineringsdatum är
valfritt att fylla i, beräknat földatum är
obligatoriskt att fylla i. 

Här finns valet ”kortare inlärningstid”.
Detta finns att läsa om på sidan 7.
Använd endast denna inställning om
ditt sto troligen ska föla inom 10 dagar. 
När du fyllt i datum och gått vidare
kommer du se Fölvaktens startsida
med live, statistik och nedräkning till
beräknad fölningsdag.
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Klicka inte på verifiera knappen förrän du är nöjd med monteringen och sett en
natt med stoet i boxen. 
Följ instruktionerna i formuläret som du tas till när du klickar på verifiera kamera-
knappen och besvara frågorna sanningsenligt. 
Videquus personal kontrollerar, om allt ser bra ut godkänns kameran och du får
ett mail att allt är klart. 
Om det inte ser bra ut, sänder vi dig tips på mail om hur du kan justera kameran
för att den ska prestera bättre. 

Verifiera kamera 

Nästa steg är att verifiera kamerans position. I detta steg hjälper ett frågeformulär och
Videquus personal dig att säkerställa att du monterat på ett sådant sätt att kameran
kan se hela hästen och boxen, både dag och nattetid. 

Varför behöver kameran verifieras? 
Verifieringen betyder att ingen felaktig data räknas in i algoritmen som räknar på
hästens beteende. 
Dålig data = sämre resultat. Dålig data är när kamerans position hindrar
bildigenkänningen att se vad din häst gör. 

För att få så träffsäkra föllarm som möjligt är följande steg viktiga.

1.

2.

3.

4.

Om du klickar verifiera kamera-knappen utan häst i boxen, på ett annat ställe än i en
box eller med föl i boxen, kommer din förfrågan avböjas och du skickar en ny
förfrågan när du är redo att börja fölvaka. 

Vad händer om jag inte verifierar kamerans position? 
Om kameran inte verifieras kommer inte heller föllarmen att genereras. Detta för att
dålig data ska exkluderas och inlärningsperioden på 10 dagar ska fyllas med bra data. 
Efter 10 dagar med bra data vet kameran tillräckligt om hästens normala beteende för
att ge relevanta larm. 

Undantag är om du väljer kortare inlärningstid. Då kommer du få föllarm även om
kameran inte verifierats. Läs mer om kortare inlärningstid på sidan 7. 
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Verifiera kamera 

Klicka på den markerade röda texten när du är nöjd med kamerans position och
stoet spenderat en natt i boxen. Då tas du till formuläret. Om du inte kan svara på
formuläret direkt, så gör det ingenting. Du har också fått ett mail med en länk till
formuläret om du vill nå det senare.
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Föllarmet och hur det fungerar 

Fölvaktens teknologi bygger på bildigenkänning. Därför är kamerans placering
viktig och steget med verifieringen avgörande för prestationen. Flera olika
algoritmer räknar på stoets rörelser i boxen. När en av dessa algoritmer upptäcker
att beteendet avviker från det normala, triggas ett föllarm som kommer som ett
telefonsamtal till din mobil. 

Algoritmerna vet också när stoet brukar vara mer eller mindre aktiv och detta
påverkar också föllarmet. Därför kan du få falsklarm när stoet är i boxen vid
tidpunkter den annars brukar vara tom. Om algoritmen vet att boxen brukar vara
tom mitt på dagen och stoet tas in i boxen, ökar aktiviteten markant från det
normala för den tiden. Därav kan falsklarm vid sådana händelser förekomma. 
 

Fölvakten behöver 10 dagars inlärning från
verifieringen. De första 10 dagarna från
verifiering får du alltså inga föllarm.
Obsevera att det kan ta mer än 10 dagar
från montering av kameran att få föllarm
om din kamera behöver justeras och inte
kan verifieras direkt. 

Efter att ett föllarm gått har larmet en 4 h
och 45 min paus, detta för att inte larma
oavbrutet på avvikande beteende. Denna
tid efter ett föllarm triggats vakar man
manuellt. 

Att aktivera ligglarmet gör att du kan få ett
nytt larm inom dessa 4 h och 45 min, när
kameran upptäcker att stoet lägger sig ner
(läs mer på sidan 6 ).

När fölet är fött, klicka på knappen "Mitt föl
är här". 
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Föllarmet och hur det fungerar 

Fölvakten ringer upp din mobiltelefon och/eller de telefonnummer som angivits i
inställningar (mer om inställningar på sidan 8.)  när den upptäckt ett beteende
som avviker från det normala och tyder på att stoet möjligen ska föla.
 
Svara på samtalet så berättar en automatisk svarare att "NAMN" ska troligen föla,
kolla appen nu för att se om det är dags.
Har du fler än en kamera är detta hur du vet vilken av dina kameror som genererat
larmet.

Ligglarmet är valbart som SMS eller samtal. Om du väljer samtal behöver du
besvara samtalet för att höra hästens namn.

videquus.se 5.



Ligglarmet 

Ligglarmet i fölvakten är ett extra inställning till det vanliga föllarmet. Detta är
avaktiverat tills användaren själv aktiverar det och väljer en önskad tid.  

Larmet slås på i inställningar och tidsgräns för “ligga ner-tid" anges i minuter. Välj
från 1 minut och uppåt. 
Larmet är valbart att ha som sms eller samtal.  

Detta larm utlöser ett ligglarm, endast när stoet lägger sig ner efter att ett vanligt
föllarm gått. Ligglarmet kommer alltså inte larma varje gång stoet lägger sig ner.
Detta larm utlöses även under tiden som det vanliga larmet pausas.  
 

Dessa inställningar gäller
Hästvakten, de påverkar inte
Föllarmet över huvud taget

Dessa inställningar gäller
Hästvakten, de påverkar inte
Föllarmet över huvud taget
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Kortare inlärningstid 

Inställningen aktivera kortare inlärningstid innebär att du får föllarm från dygn 2. 
Dessa larm är inte baserade på stoets individuella beteende från dag 2. Första
dygnet bestämmer sig AIn för vilken beteendeprofil som stoets beteende mest
liknar. Dessa profiler är baserade på vanliga beteenden ston har inför fölning.
Fölvakten kommer alltså larma på dessa insikter. Detta kan innebära fler falsklarm
för användaren. Men användaren kan å andra sidan använda samma kamera även
till ston som fölar tätt efter varandra.  

Om fölet inte föds inom 10 dagar tar AIn succesivt in stoets eget beteende mer i
beräkningen och profilen allt mindre, allt eftersom dagarna går. Efter den 10:e
dagen baseras larmet på stoets eget beteende även om kortare inlärningstid är
aktiverat.  

Denna inställning finner du både under inställningar och när du startar om
Fölvakten. Mer om att starta om Fölvakten på sidan 10.
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Inställningar

Gör inställningar under "larm"
enligt instruktioner på sidan 6 & 7
för att anpassa larmen till dina
behov. Under kontaktlista kan du
göra dessa inställningar.

Här kan du lägga in ett eller flera
telefonnummer. Om fler hjälps åt
att vaka ringer Videquus numren
som angivits samtidigt.

Här kan du även få ett test sms som
bekräftar att telefonnumret är rätt
inlagt och att systemet fungerar.

Spara numret som SMSet kommer
ifrån som kontakt.

Numret är: 076 519 40 04
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Stäng av föllarmet

När fölet är fött är det dags att trycka på knappen ”Mitt föl är här”. Denna knapp
stänger av föllarmen och låter dig ange fölets namn och födelsedag. 
 
När du bekräftar har du två val: Antingen lämna Fölvaktens sida och börja använda
Hästvakten efter fölning.
OBS! Ingenting stängs av förutom larmet, du kan nå live dygnet i repris och statistik
om ditt sto med föl under fliken med ett hästhuvud (Hästvakten)
Maila också oss att du vill byta abonnemang till Hästvakten /Stallvakten. Detta för
att ändra din betalningsplan från och med din nästa månadsbetalning.

Eller gå vidare och starta om fölvakten genom att ange insemineringsdatum och
beräknat földatum för ett nytt sto. 

Dessa steg kan du göra även om inget föl fötts, om du har angivit fel datum eller av
någon anledning behöver börja om fölvaket.

 

Maila oss på info@videquus.se för att byta
abonnemang till Hästvakten eller Stallvakten om du
inte ska fölvaka mer. Du kan också pausa ditt
abonnemang i upp till 3 månader per år.

Denna sida kan du
stöta på om du bytt
abonnemang, den
försvinner nästa gång
du loggar in.
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Starta om Fölvakten till ett nytt sto 

Om du startar om kameran till ett nytt sto genom att ange insemineringsdatum och
beräknat földatum på nytt finns också två checkboxar. 
Vill du aktivera kortare inlärningstid kan du göra det här, det rekommenderar vi om
ditt nästa sto beräknas inom 10 dagar. Läs mer om kortare inlärningstid på sidan 7. 
 
Du behöver också meddela om du flyttat på kameran, genom att kryssa i rutan som
markerats nedan. Då kommer vi verifiera din kameraposition på nytt. 

Om du bara bytt sto och inte flyttat på kameran, ska rutan vara urkryssad och din
kamera fortsätter vara verifierad.
Läs mer om verifiera kamera på sidan 2 & 3. 
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Byt format på statistiken

Live-bild

Se senaste dygnet i repris

Nedräkning till
förväntat földatum

Klicka här när fölet är fött*

*Detta avslutar inte ditt abonnemang, det stänger bara av föllarmet. Använd fliken till höger med ett enkelt hästhuvud efter
fölningen. Live, statistik, dygnet i repris mm finns där också.

Översikt av stoets beteende 
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Byt format på statistiken

Aktivitets %
Klicka i appen för mer info 

Vila per natt
Klicka i appen för mer info
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Byt format på statistiken

Liggstunder per natt
Klicka i appen för mer info
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Byt format på statistiken

Total tid liggande per natt
Klicka i appen för mer info

Längsta
sammanhängande
liggstunden per natt
Klicka i appen för mer info

videquus.se 14.



videquus.se

Om något inte fungerar som det ska, kontakta vår trevliga support
via chat-funktionen i appen. Du kan också maila eller ringa oss så
löser vi det tillsammans!

info@videquus.se
010-1263333


