
Alpha® 100 ar TT™ 15
Īsa  pamācība

 BRĪDINĀJUMS!
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto 
ceļvedi Svarīga informācija par 
drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci 
attiecināmos brīdinājumus un citu 
svarīgu informāciju.
Ierīces pārskats
Alpha 100 rokas ierīce

IEVĒROJIET
Neizmantojiet jaudīgas radio ierīces 
(jaudīgākas par 5 vatiem) tiešā rokas 
ierīces tuvumā. Tas var radīt ierīcei 
neatgriezeniskus bojājumus.

(1)GPS antena
(2)VHF radio antena
(3)Treniņu pogas
(4)Jaudas poga
(5)Stiprinājums
(6)microSD™ atmiņas kartes slots 

(zem baterijas)
(7)Baterijas vāka D-gredzens
(8)Mini-USB ports (zem aizsargvāciņa)



TT 15 Suņa kakla siksniņas ierīce

(1) VHF antena
(2) GPS antena
(3) Jaudas poga
(4) Kontaktpunkti
(5)Statusa LED un mirgojošas 

signāllampiņas 

Lietošanas pamācības
Jaunākās lietošanas pamācības 

pieejamas tīmeklī:
1 Skat. www.garmin.com/support.
2 Izvēlieties Manuals.

3 Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai izvēlētos
savu produktu.

Darba sākšana 
Ierīces ieslēgšana 
• Uz rokas ierīces turiet jaudas

pogu, līdz ieslēdzas LCD displejs. 

• Uz suņa kakla siksniņas turiet jaudas
pogu, līdz  statusa LED gaismiņa sāk
mirgot un kakla siksniņa pīkst.

Ierīču izslēgšana
• Uz rokas ierīces turiet jaudas

pogu, līdz  LCD displejs izslēdzas.

• Uz suņa kakla siksniņas turiet jaudas
pogu, līdz  statusa LED gaismiņa sāk
mirgot un kakla siksniņa pīkst.

Baterijas ievietošana

 BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu 
akumulators. Lai novērstu personu 
traumas vai ierīces bojājumu, ko 
izraisa karstuma ietekme uz 
akumulatoru,
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neglabājiet akumulatoru tiešos 
saules staros.

1 Pagrieziet  D-gredzenu pretēji pulksteņ-
rādītāja virzienam un noņemiet vāku.

2 Atrodiet metāla kontaktus litija jonu
baterijas galā.

3 Ievietojiet bateriju nodalījumā ar
 kontaktiem pa priekšu. 

4 Ievietojiet bateriju vietā.
5 Uzlieciet bateriju vāku un pagrieziet

D-gredzenu pulksteņrādītāja virzienā.

Suņa siksniņas ierīces lādēšana

IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, 
rūpīgi nosusiniet kontaktus uz 
siksniņas un apkārt tiem esošo 
laukumu, pirms  lādēšanas klipša 
pievienošanas.

Pilnībā uzlādējiet bateriju, pirms lietojat  
ierīci pirmo reizi. Pilnībā izlādējušās  
baterijas uzlāde aizņem aptuveni piecas 
stundas. Ierīce netiks lādēta, ja 
atradīsies ārpus noteiktajām robežām - 
32° līdz 104° F (0° līdz 40°C).
1 Piestipriniet lādēšanas klipsi (1) pie

ierīces (2).

2 Pievienojiet komplektēto barošanas
 kabeli pie mini-USB porta, kas atrodas
 uz lādēšanas klipša vada.
3 Pievienojiet barošanas kabeli pie 
jaudas avota.

Statusa lampiņa deg sarkanā 
krāsā, ja siksniņa lādējas.
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4  Kad statusa lampiņa deg zaļā krāsā,
noņemiet lādēšanas klipsi no 
kakla siksniņas.

Programmatūras atjaunināšana
Pirms atjaunināt rokas ierīces vai  
siksniņas programmatūru, pievienojiet 
rokas ierīci vai siksniņu pie datora.  

Atjauniniet programmatūru uz rokas 
ierīces un siksniņas atsevišķi.
Ievērojiet!: Atjauninot programmatūru, 
netiek dzēsti dati vai iestatījumi.  

1    Skat. www.garmin.com/products
 

2 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

Satelīta signālu uztveršana
Gan siksniņai, gan rokas ierīcei 
jāuztver signāls, pirms uzliekat 
siksniņu sunim.  Satelītu uztveršana 
vai aizņemt dažas minūtes.
1 Izejiet ārpus telpām.
2 Ieslēdziet abas ierīces (2.lpp.).
3 Izvēlieties jaudas pogu uz rokas

ierīces.
 rāda GPS signāla spēku.

Kad siksniņa ir uztvērusi satelīta signālu, 
statusa LED gaismiņa mirgo zaļā krāsā ar 
divkāršu vai trīskāršu signālu.  
Suņa pievienošana ar MURS/VHF

1 Ja suņa kakla siksniņas ierīce ir ieslēgta,
izslēdziet suņa siksniņas ierīci  (2.lpp.).

2Turiet     , līdz suņa siksniņas ierīce pārraida
divas pīkstienu sērijas  (ap 
2 sekundēm), tad atladiet 
Statusa LEDgaismiņa ātri mirgo  zaļā 
krāsā. Tagad suņa kakla siksniņas 
ierīce ir gatava savienošanai vai 
sapārošanai ar rokas ierīci.  

3 Uz rokas ierīces izvēlieties Dog
List > Add Dog.

4 Novietojiet suņa kakla siksniņas ierīci pie 
rokas ierīces, tad izvēlieties  Yes.

5 Kad suņa kakla ierīce ir pievienota,
ievadiet suņa nosaukumu, tad 
izvēlieties             > OK.

Siksniņas uzlikšana sunim  
  Pirms uzliekat sunim kakla 
siksniņu, sapārojiet rokas ierīci un  
siksniņu (4.lpp.) un uztveriet 
satelīta signālus   (4.lpp.).
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1   Novietojiet siksniņu ar VHF
antenu uz augšu,  GPS antenu 
uz augšu un LED lampiņām - uz 
priekšu.

2 Aplieciet siksniņu ap suņa kakla vidus
daļu.

3 Pievelciet siksniņu, lai tā cieši turas 
 ap suņa kaklu. 

Ievērojiet!: Siksniņai jāturas cieši; 
tā nedrīkst griezties apkārt vai 
slīdēt uz suņa kakla. Sunim 
normālā veidā jāspēj norīt ēdiens 
un ūdens. Novērojiet suņa 
uzvedību, lai pārliecinātos par to, 
ka kakla siksniņa turas pietiekami 
cieši.

4 Ja siksniņa ir pārāk gara, nogrieziet 
atlikušo daļu, atstājot brīvas 
3 collas (7.62 cm) .

Suņa izsekošana
Šī rokas ierīce ļauj sekot līdzi sunim, 
izmantojot kompasu vai karti. Kartē 
tiek parādīta Jūsu lokācija un suņa 
lokācija, kā arī trase. Kompasa atzīme 
norāda uz suņa pašreizējās atrašanās 
vietas virzienu.

Kompasa kalibrēšana

IEVĒROJIET
Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus 
telpām. Lai uzlabotu precizitāti,  nestāviet 
blakus objektiem,  kas ietekmē magnētiskos 
laukus, piemēram, transporta līdzekļiem, 
ēkām un augstsprieguma līnijām. 

Kalibrējiet kompasu pēc  garu 
distanču veikšanas, temperatūras 
maiņām  vai baterijas izņemšanas.

1Spiediet  > Compass >  >
Calibrate Compass > Start.

2 Sekojiet ekrāna instrukcijām.
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Komunikācija ar kakla siksniņu 
Nodrošiniet skaidru redzamību 
(neaizsegtu skatu) starp rokas ierīci un 
kakla siksniņu, lai nodrošinātu 
iespējami labāko komunikācijas 
signālu. Lai nodrošinātu labākos 
uztveršanas apstākļus, pārvietojieties 
uz augstāko pacēluma punktu 
attiecīgajā vietā (piemēram, kalna galā).

Labākais

Labs

Slikts

Glābšanas režīma ieslēgšana
 Ieslēdziet glābšanas režīmu, lai taupītu 
baterijas jaudu garu medību noslēguma 
posmā vai arī ja suns pazūd no redzes 
loka. 
1 Izvēlieties Dog List.
2 Izvēlieties suni.
3Spiediet Show Info >  > Rescue

Mode.
Kad glābšanas režīms ieslēgts, tas 
paliek aktīvs, līdz to izslēdzat.

Kad siksniņas baterijas jauda 
nokrītas zem 25%, siksniņas datu 
atjaunināšana notiek tikai ik pēc 2 
minūtēm.  

Suņa apmācība
Meklējiet un izpētiet piemērotākās 
metodes Jums, Jūsu sunim, atbilstoši 
vajadzībām. Šī rokasgrāmata 
nodrošina vadlīnijas šādiem 
treniņiem, taču jāņem vērā, ka 
katram sunim ir atšķirīgas vajadzības. 

Pareizi izmantojot, Alpha treniņu 
sistēma ir ļoti efektīvs treniņu rīks, 
kas palīdz sunim sasniegt pilnu 
potenciālu.Treniņu sistēmas 
izmantošanai jābūt daļai no kopējās 
treniņu programmas. 

Sāciet trenēt suni pie saitītes, bez  
Alpha treniņu sistēmas. Trenējiet suni 
sekot, sēdēt, nākt pie Jums. Kad suns 
ir apguvis pamatkomandas, sāciet 
treniņus ar suņa kakla ierīci un saitīti. 
Visbeidzot, kad suns konstanti 
paklausa komandām, izmantojot 
siksniņu un saiti, mēģiniet noņemt 
saiti un trenēt suni tikai ar kakla 
siksniņu.  
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Kontaktpunktu izvēle un 
uzstādīšana
Lai iegūtu pēc iespējas labākus rezultātus, 
izvēlieties pareizus kontaktpunktus:

1 Izvēlieties kontaktpunktu garumu  
atbilstoši suņa kažokam.

• Suņiem ar biezāku kažoku
izvēlieties garākus kontaktpunktus.

• Suņiem ar īsāku kažoku
izvēlieties īsākus kontaktpunktus.

atslēgu, lai atvienotu kontaktpunktus. 
3 Pievienojiet kontaktpunktus kakla siksnai.
4 Pievelciet ar pievienoto atslēgu;

nepievelciet pārāk cieši.
Uzliekot sunim siksniņu, pārliecinieties 
par to, ka  kontaktpunkti ir pietiekami 
labi pievienoti siksnai. 

Kontaktpunktu atvienošana 
Ja trenējat suni, izmantojot teniņu 
pogas, atvienojiet kontaktpunktus. 

1 Izmantojiet pievienoto atslēgu, 
lai atvienotu abus kontaktpunktus.

2 Uzlieciet aizsargvāciņu uz kontaktpunktu 
atverēm.

Treniņa pogu pielāgošana 
Pirms izmantojat treniņu pogas, 
pievienojiet suni rokas ierīcei. 
(4.lpp.).
Izvēlieties konkrētu suņa intensitātes 
pakāpi un stimulācijas režīmu katrai treniņa 
pogai. Jūs varat pievienot vairākas treniņa  
pogu iestatījumu lapas. Šis režīms

2 Ja nepieciešams, izmantojiet pievienoto

būtu uzstādīt tikai intensitātes pakāpi. 
1Izvēlieties  Setup > Training > Training

Buttons > Change Mode.
2Spiediet      zem pogas, kuru vēlaties

pielāgo.
3 Izvēlieties suni, kuru vēlaties trenēt

ar šo pogu.
4Spiediet    vai     , lai izvēlētos  intensitātes 

pakāpi.
5 Ja izmantojat standarta stimulācijas

režīmu,spiediet LOW,  MED vai  HI.
6 Izvēlieties tūlītēju (M) , nepārtrauktu

(C) , toni (T)  vai vibrāciju (V) .
7 Atkārtojiet 3.-6. soli visām trim pogām.
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 ir piemērots vairāku suņu trenēšanai.
Ja vēlaties trenēt vienu suni, lietderīgāk 



8 Ja nepieciešams trenēt ar vairāk kā 
trīs pogām, spiediet t  > Insert Page, 
un programmas papildus pogas.
9 Spiediet    .

Informācija par ierīci
Fona apgaismojuma spilgtuma 
pielāgošana Bieža fona apgaismojuma 
izmantošana var ievērojami saīsināt 
baterijas mūžu. Regulējiet 
apgaismojumu, lai paildzinātu baterijas 
mūžu.  
Ievērojiet: Fona apgaismojuma spilgtums 
ir ierobežots, ja baterijas jauda ir zema.
1Spiediet .
2  Izmantojiet slīdjoslu, lai regulētu fona
 apgaismojuma  spilgtumu.
Ierīce var uzsilt, ja fona apgaismojums 
ir intensīvs. 

VHF Radio informācija
Šis produkts ir izmantojams tikai ar 
īpašām radio frekvencēm, kas atšķiras 
atkarībā no valsts.  
Šī rokas ierīce un suņa ierīce ļauj 
lietotājam uzstādīt citu antenu. 
Antenas nomainīšana var uzlabot 
radio veiktspēju un jaudu. Nelietojiet

radio ar trešās puses antenām vai 
antenām, kuras nav apstiprinājis     
Garmin®.Skat.  www.garmin.com
/tracking-legal ,lai saņemtu detalizētu 
informāciju par šī produkta radio 
frekvenci, aksesuāriem un 
ierobežojumiem dažādās valstīs.

Alpha 100 rokas ierīces 
specifikācijas
Baterijas tips Lādējama, nomaināma 

litija jonu
Baterijas mūžs Līdz 20 h
Darbības  tempera-
tūras diapazons

  No -4° līdz 140°F 
(no -20° līdz 60°C)

Lādēšanas tempera-
tūras diapazons

  No 32° līdz 104°F 
(no 0° līdz 40°C)

Ilgtermiņa uzgla-
bāšanas temp.

No 32° līdz 77°F 
(no 0° līdz 25°C)

VHF bezvadu
diapazons

Līdz 9 jūdzēm

ANT+™ zemas 
jaudas bezvadu diapazons

Ap10 ft. (3 m)

Ūdens izturība IEC 60529 IPX7*

*Šī ierīce spēj izturēt gadījuma rakstura
pakļaušanu ūdens iedarbībai līdz
1 m dziļumam uz  30 min.
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TT 15 Suņa kakla siksnas 
ierīces specifikācijas 
Baterijas tips Lādējama, nomaināma 

litija jonu
Baterijas mūžs 20 līdz 40 h.

Baterijas darbība ir 
atkarīga no rokas ierīces 
izmantošanas veida

Darbības 
temperatūras 
diapazons

No -4° līdz 140°F
 (no -20° līdz 60°C)

Lādēšanas 
temperatūras
diapazons

No 32° līdz 104°F
 (no 0° līdz 40°C)

Īstermiņa
uzglabāšanas
temperatūras
diapazons

No -4° līdz 104°F 
(no -20°līdz 40°C)

Ilgtermiņa
uzglabāšanas
temperatūras
diapazons

No -4° līdz 77°F 
(no -20° līdz 25°C)

Ūdens izturība 1 ATM*

*Ierīce spēj izturēt spiedienu, kas
atbilst līdz10 m dziļumam.

Traucējummeklēšana
Mana suņa kakla siksniņas ierīce 
konfliktē ar ID Katra suņa izsekošanas 
vajadzībām ir savs ID numurs. Ja diviem 
suņiem vienas rokas ierīces uztveršanas 
zonā ir vienādi ID numuri, rokas ierīce 
brīdina par konfliktējošu ID signālu. 
Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai novērstu 
šo konfliktu.

Kad vien iespējams, ļaujiet rokas 
ierīcei automātiski piešķirt ID 
numuru. Ja nepieciešams, manuāli 
piešķiriet sunim jaunu ID numuru.
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Garmin®, Garmin logo un Alpha® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.   
ANT+™ un TT™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez iepriekšējas 
atļaujas saņemšanas no armin.
microSD™ un  microSD logo ir SD-3C, LLC preču zīmes.
Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
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