Alpha® 50 ar T5/T5 mini

Atbalsts un atjauninājumi
Garmin ExpressTM (www.garmin.lv/garmin-express/) nodrošina ar vieglu
piekļuvi šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:
•
produkta piereģistrēšana;
•
lietošanas pamācības;
•
programmatūras atjauninājumi;
•
karšu atjauninājumi (atkarībā no kartes un ierīces).
Garmin Express iestatīšana
1. Pievienojiet ierīci pie sava datora, izmantojot USB kabeli;
2. Dodieties uz www.garmin.lv/garmin-express/;
3. Sekojiet norādījumiem datora ekrānā.
Programmatūras atjaunināšana
Pirms jūs varat atjaunināt savas Alpha vai apkakles ierīces programmatūru,
jums ir jāpievieno sava Alpha vai apkakles ierīce pie datora. Programmatūras
atjaunināšana Alpha un apkakles ierīcei ir jāveic atsevišķi.
Piezīme: programmatūras atjaunināšana nedzēš jūsu veiktos iestatījumus vai
datus.
1. Apmeklējiet www.garmin.com/products/webupdater;
2. Sekojiet norādījumiem datora ekrānā.
Alpha 50 ierīces pārskats
Piezīme: izvairieties no Alpha ierīces izmantošanas augstas jaudas radio (virs 5
variem) tuvumā, lai izvairītos no Alpha ierīces neatgriezeniskas bojāšanas.

①
GPS antena
②
VHF antena
③
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
④
Ekrāns
⑤
Vadāmības pogas
⑥
USB ports (zem pretnokrišņu aizega)
⑦
microSD atmiņas kartes ieeja (zem bateriju aizsega)
⑧
Adapteris stiprinājumiem
⑨
D-veida fiksators bateriju aizsegam
Ierīces pogu nozīme

IN
OUT
MAP
MENU
ENTER
BACK
MARK
DOG

Nopiediet, lai pietuvinātu kartē.
Nospiediet, lai attālinātu kartē.
Nospiediet, lai aplūkotu karti.
Nospiediet, lai atvērtu aktīvās lapas izvēlni. Nospiediet
divreiz, lai atvētu galveno izvēlni.
Nospiediet, lai izvēlētos iespējas un akceptētu ziņojumus.
Nospiediet, lai atceltu datu ievadi vai atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē vai lapā.
Nospiediet, lai piefiksētu savu pašreizējo atrašanās vietu.
Nospiediet, lai aplūkotu lapu sekošanai sunim.
Nospiediet, lai aplūkotu vai pārvietotos iespējās vai
pārvietotu kursoru kartē.

Bateriju ievietošana
Alpha ierīce darbojas no divām, atsevišķi iegādājamām AA baterijām. Labāku rezultātu
iegūšanai, izmantojiet NiMH vai litija baterijas.
1. Pagrieziet D-veida fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un paceliet aizsegu,
lai to noņemtu;
2. Ievietojiet divas AA baterijas, ievērojot to polaritāti;

3. Uzlieciet vietā bateriju aizsegu un pagrieziet D-veida fiksatoru pulksteņa rādītāju
virzienā;
4. Pieturiet pogu ierīces labajā sānā;
5. Izvēlieties Setup > System > Battery Type (Bateriju veids);
6. Izvēlieties Alkaline (Cinka), Lithium (Litija) vai Rechargeable NiMH (Pārlādējamas
NiMH).
Ierīču ieslēgšana
• Pieturiet ieslēgšanas pogu uz savas Alpha ierīces, līdz tā ieslēdzas.
• Pieturiet ieslēgšanas pogu uz savas suņa apkakles ierīces, līdz iemirgojas statusa
LED indikators un apkakles ierīce izdod skaņas signālu.
Suņa apkakles ierīces pārskats
Piezīme: jūsu suņa apkakles ierīce var izskatīties citādāk, nekā atainots attēlā.

①
VHF antena
②
GPS antena
③
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
④
Statusa LED indikators un mirgojoši atrašanās vietas LED gaismekļi
Suņa apkakles ierīces uzlāde
Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi notīriet kontaktus uz apkakles un laukumu ap
tiem, pirms pievienojiet ierīci pie uzlādes kabeļa.
Piezīme: jūsu suņa apkakles ierīce var izskatīties citādāk, nekā atainots attēlā.
Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes, jums būtu pilnībā jāuzlādē tās akumulators.
Pilnībā izlādēta akumulatora uzlāde var aizņemt aptuveni piecas stundas.
1. Uzspiediet uzlādes klipsi ① uz ierīces ②;

2. Ievietojiet uzlādes kabeļa mazāko galu uzlādes klipša kabeļa mini-USB portā;
3. Pievienojiet uzlādes kabeli pie strāvas avota. Kad apkakles ierīce lādējas, tās statusa
LED indikators deg pastāvīgi sarkanā krāsā;
4. Kad statusa LED indikators sāk degt pastāvīgi zaļā krāsā, atvienojiet uzlādes klipsi no
apkakles.
Satelītu signālu iegūšana
Gan apkakles ierīcei, gan Alpha ierīcei ir nepieciešams atrast satelītu signālus, pirms
jūs varat uzvilkt apkakli savam sunim. Satelītu signālu atrašana var aizņemt vairākas
minūtes.
1. Dodieties ārpus telpām, atklātā vietā;
2. Ieslēdziet abas ierīces;
3. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz Alpha ierīces.
uzrāda GPS signāla spēcīgumu. Kad apkakle ir ieguvusi signālus, statusa LED
iemirgojas divreiz vai trīsreiz zaļā krāsā.
Ierīces virtuālās klaviatūras izmantošana
• Izvēlieties
, lai pārslēgtos starp
Virtuālā klaviatūra uzrādās, kad ierīcē
lielajiem
un
mazajiem
burtiem.
ievadāt tekstu.
• Nospiediet IN vai OUT, lai nomainītu
• Nospiediet ,
, un , lai
simbolu režīmu klaviatūrā.
izvēlētos simbolu un nospiediet
• Izvēlieties Done, lai saglabātu tekstu
ENTER.
un aizvērtu klaviatūru.
• Izvēlieties
, lai dzēstu.

Apkakles uzvilkšana jūsu sunim
Uzmanību: neuzklājiet uz ierīces vai apkakles spēcīgas ķīmiskās vielas, ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar līdzekļiem pret blusām vai ērcēm. Vienmēr pārliecinieties, ka
līdzekļi, kas ir bijuši izsmidzināti uz suņa, ir pilnībā nožuvuši, pirms uzvelciet uz sava
suņa apkakli. Pat neliels spēcīgu ķīmisko līdzekļu daudzums var bojāt ierīču
plastmasas daļas un apkakles lamināta materiālu.
Pirms jūs varat savam sunim uzvilkt apkakles ierīci, jums savā starpā ir jāsapāro
Alpha ierīce ar apkakles ierīci un jāiegūst signāli no satelītiem.
1. Nopozicionējiet apkakles ierīci ar tās VHF antenu vērstu augšup, GPS antenu
vērstu augšup un LED gaismekļiem vērstiem uz priekšu;
2. Aplieciet apkakli ap suņa kakla vidusdaļu;
3. Savelciet apkakli, lai tā ērti apvietotos ap suņa kaklu;
Piezīme: apkaklei būtu jābūt apliktai pietiekami cieši, lai tā nevarētu griezties ap savu
asi un slīdēt pa suņa kaklu. Sunim ir jābūt spējīgam normāli norīt ēdienu un ūdeni.
Jums būtu jānovēro suņa uzvedība, lai noteiktu, vai apkakle nav uzvilkta pārāk cieši.

4. Ja apkakles siksniņa ir par garu, nogrieziet lieko daļu, bet atstājiet rezervei vismaz
7,62 cm garu posmu.
Suņa apkakles ierīces sapārošana ar Alpha ierīci
Pirms jūs varat sapārot savas ierīces, jūsu Alpha ierīcei ir jāatrodas pietiekami tuvu
apkakles ierīcei, lai tā varētu tai pieskarties.
Alpha ierīce var izsekot līdz 20 suņus ar suņu apkakles ierīcēm. Ja jūs iegādājaties
papildus suņu apkakļu ierīces, jūs varat tās savienot ar savu Alpha ierīci.
1. Nospiediet DOG;
2. Izvēlieties Add Dog (Pievienot suni);
3. Izslēdziet suņa apkakles ierīci;
4. Sekojiet norādījumiem Alpha ierīces ekrānā.
Pēc noklusējuma, pievienotais suns tiek nosaukts par “Dog” un tiek izveidots ID
numurs pēc nejaušības principa. Ja rodas konflikts ar cita suņa ID numuru, uzrādās
kļūdas atainojuma ziņojums.
Kad sapārošana ir pabeigta, jūs varat pievienot suņa apkakles ierīci citām rokas
ierīcēm, izmantojot suņa apkakles ierīces izsekošanas kodu un kontroles kodu.
Ierīces uzturēšana darba kārtībā

Izvairieties no ķīmiskajiem tīrītājiem, šķīdinātājiem un insektu atbaidītājiem,
kas var bojāt ierīces plastmasas daļas!
Neuzglabājiet ierīces, kur tās var tikt pakļautas izteikti augstām vai zemām
temperatūrām, jo tas var neatgriezeniski bojāt ierīci!
Alpha ierīces tīrīšana
1. Noslaukiet ierīci ar lupatiņu, kas ir bijusi iemērkta saudzīgā tīrīšanas līdzeklī;
2. Noslaukiet ierīci ar tīru lupatiņu.
Kad tīrīšana pabeigta, atstājiet ierīci nožūt pilnībā.
Alpha ierīces ekrāna tīrīšana
Lai notīrītu ierīces ekrānu, jums būtu jāsagatavo maiga, tīra lupatiņa ne no
vilnas auduma un ūdens, izopropilspirts vai briļļu tīrāmais līdzeklis.
Uzpiliniet šķidrumu uz lupatiņas un maigi noslaukiet ierīces ekrānu ar to.
Saziņa ar apkakles ierīci
Lai uzturētu vislabāko saziņas signālu starp apkakles ierīci un Alpha ierīci, jums būtu
jācenšas, lai starp tām nebūtu šķēršļu. Lai iegūtu vislabākos apstākļus ierīču saziņai, jums
būtu jācenšas atrasties visaugstākajā jūsu atrašanās vietas punktā (piemēram, uzkalniņa
augšpusē).

Vislabāk

Labi

Navigācija
Jūs varat naviģēt maršrutus un celiņus, līdz ceļa punktam, slēpnim, fotogrāfijai ar
koordinātām vai jebkurai lokācijai, kas ir saglabāta jūsu ierīcē. Lai naviģētu uz izvēlēto vietu,
jūs varat izmantot kompasu vai karti.
Karte
norāda uz jūsu atrašanās vietu kartē. Jums ceļojot, šī ikonas pārvietojās un atstāj aiz sevis
noietā ceļa pierakstu (taku). Kartē uzrādās arī ceļa punktu simboli un nosaukumi. Kad jūs
naviģējat uz galamērķi, jūsu maršruts kartē atainojas kā fuksīnkrāsas līnija. Kad kartes
novietojums ir “Track Up” režīmā, objekti kartē rotē ap jūsu atrašanās vietu. Jums ceļojot,
visa karte pārvietojas virzienā, pret kuru ir pavērsta ierīce. Jūs varat nofiksēt objektus,
izvēlotos kartes iestatījumu “North Up”.
Lai atvērtu karti, nospiediet pogu MAP.
Jūsu automašīnas atrašanās vietas atzīmēšana
Jūs varat atzīmēt savas automašīnas atrašanās vietu, lai varētu atgriezties pie tās, kad esat
pabeidzis medības.
1. Atrodoties galvenajā izvēlnē, nospiediet MARK;
2. Sekojiet norādījumiem ierīces ekrānā.
Jūsu pašreizējās atrašanās vietas atzīmēšana
1. Nospiediet pogu MARK;
2. Izvēlieties iespēju:
• izvēlieties New (Jauna);
• izvēlieties noklusējuma lokācijas nosaukumu, piemēram, Truck (Automašīna) vai
Camp (Nometne);
3. Ja nepieciešams, pielāgojiet lokācijas informāciju;
4. Izvēlieties Done.
Ceļa punkta uzmeklēšana pēc nosaukuma
1. Galvenajā izvēlnē, izvēlieties Tools > Find > Waypoints > MENU > Spell Search;
2. Ievadiet nosaukumu. Jums ievadot simbolus, atainojas atbilstoši piedāvājumi;
3. Izvēlieties ceļa punktu.
Sekošana jūsu sunim kartē
Pirms jūs varat sekot savam sunim kartē, jums viņa apkale ir jāpievieno savai Alpha ierīcei.
Jūs varat uzlūkot sava suņa atrašanās vietu kartē.
1. Nospiediet MAP;
2. Nospiediet IN vai OUT, lai pietuvinātu un attālinātu kartē.
Naviģēšana līdz jūsu sunim
1. Izvēlieties Dog List (Saraksts ar suņiem);
2. Izvēlieties suni;
3. Izvēlieties Show Info > Go. Atveras karte;
4. Sekojiet fuksīnkrāsas līnijai līdz savam sunim.
Jūsu suņa statusa aplūkošana
Jūs varat aplūkot sava suņa statusu, piemēram, virzienu un attālumu līdz sunim no Alpha ierīces.
Lai noteiktu, vai suns rej, jums sākumā ir jāieslēdz suņa rejas noteikšanas funkcija.
1. Atrodoties galvenajā izvēlē, nospiediet DOG, lai aplūkot suņa izsekošanas lapu;
2. Ja esat pievienojis vairākus suņus, pārlūkojiet sarakstu, lai atrastu suni. Ierīci vienlaicīgi var
izsekot līdz 20 suņiem;
3. Nospiediet ENTER.
Suņa statusa ikonas
Sēdošs
Skrienošs
Norādošs
Medījumu iedzenošs kokā
Nezināms. Nezināma statusa ikona norāda, ka apkakle nav atradusi satelīta
signālus un Alpha ierīce nevar noteikt suņa atrašanās vietu.
Suņa rejas noteicēja ieslēgšana
Piezīme: šī funkcija nav pieejama visu reģionu ierīcēs.
Izvēlieties Setup > Dogs > Bark Detection.

Alpha 50 ierīces tehniskie parametri
Ūdens izturības klase
Bateriju veids

Cinka bateriju darbības laiks
NiMH bateriju darbības laiks
ANT+ bezvadu diapazons
VHF radio diapazons (standarta
antena)
VHF radio diapazons
(pagarinātā antena)
Temperatūras diap. darbībai
Temperatūras diap. uzlādei

IEC 60529 IPX7
Divas 1.5 V AA baterijas (alkaline cinka, NiMH, vai
litija)
Līdz 15 h ar tipisku ierīces izmantošanu
Līdz 20 h ar tipisku ierīces izmantošanu
2 m vai tuvāk
Līdz 30 m
Līdz 50 m
No -20o līdz 70oC
No 0o līdz 50oC

T5/T5 mini suņa apkakles ierīces tehniskie parametri
Slikti

Akumulatora veids
Akumulatora darbības laiks
Ūdens izturības klase
ANT+ bezvadu diapazons
VHF radio diapazons
Temperatūras diap. darbībai
Temperatūras diap. uzlādei

Pārlādējams litija jonu akumulators
20 – 40 h (T5); 16 – 30 h (T5 mini) tipiskā darbībā
1 ATM (10 m)
Līdz 10 m (T5); līdz 5 m (T5 mini)
Līdz 14.48 km (T5); līdz 6.44 km (T5 mini)
No -20o līdz 60oC
No 0o līdz 40oC (T5); no 5o līdz 40oC (T5 mini)
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