
2 Задръжте клавиша за захранване,

1 Ако е нужно, изключете каишката, 
като задържите бутона на 
захранването, докато светодиодът
 се оцвети в червено- около 3 сек.

3 На устройството изберете  
Dog List > Add Dog.

5 Въведете името на кучето и 
избор    > OK. 

1 На вашето устройство  > 
Contacts > Add. 

4 Дръжте устройството 
близо и изберете Yes. 

2 Дръжте устройствата близо 
едно до друго и изберете 
Yes.

3  На  устройството  на  ловеца 
избор      > Contacts > Pair.

1 Изберете опция:

Alpha™ 100 и 
T™ 5 

Бързо ръководство

Едно Alpha 100 устройство може да

 ВНИМАНИЕ
Вижте Важно за продукта и 
безопасността и Информация за 
продукта в кутията на за предупр. и 
друга важна информация.

Добавяне на куче 
към устройството

 добавя до двадесет устройства   ( 
T 5 каишки и Alpha 100 ръчни 
устройства).

 докато каишката излъчи звукови  
сигнали- около 2 секунди.
Индикаторът за състоянието 
започва да мига бързо. Каишката
 е готова да бъде свързана, или  
сдвоена с  устройство.

Добавя се кучето и 
идентификационен номер  случайно 
назначен. Ако номерът се намесва с 
друга каишка в района, можете да го
 промените.

Добавяне на друг ловец 
към вашето устройство

4 На вашата Alpha въведете 
името на ловеца и изберете 

 > OK.
5 Ако искате да добавите към 
устройство на ловец, повторете тази
 процедура с използването на 
преносимото устройства на ловеца.
Намиране на ID-то и 
кодовете на каишката 
Може да се наложи да споделите  
ID-то и кодовете за вашето куче 
или устройство.

• За да видите кодовете и 
ID-то,  изберете Dog List,
 и изберете кучето.

• За да видите ID,изберете > 
Contacts, и изберете

контакта.
2 Изберете Show info.
Ако споделяте кода на кучето, другият
 ловецът може да видите мястото на 
кучето ви на картата. Ако споделяте 
кода за тренировка на кучето, другият 
ловец може да следи кучето ви  и да 
го обучава.



Rescue Mode > On.
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Настройка на бутоните 
за обучение
Можете да персонализирате 
клавишите за обучение, които да 
отговарят на вашите изисквания.
1 Избор Setup > Training >

 Training Buttons.
2 Ако е необходимо изберете 

3 Изберете горната част на 
екрана, точно под бутона, на 
който ще персонализирате.

непрекъсната, или T за тонове.
7 Повторете за всички бутони.

8 Ако искате да тренирате с
повече от 3 бутона изберете 
insert Page, и програмирайте 
останалите бутони.

9 Избор .

1 Избор Setup > Dogs > Dog

Промяна на цвета на 
следата на кучето

2 Изберете куче.
3 Избор Show info.
4 Изберете цвят до

 името на кучето.

5 Изберете цвят.

Промяна на честотата 
на обновяване
Можете да изберете по-дълъг срок 
за скоростта на обновяване, за да 
пестите енергията на батерията.
1 Избор Dog List.
2 Изберете куче.
3 Избор Show info >  > 

Change Update Rate.
4 Изберете честота на обновяване.

Включване на Rescue Mode
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Избор Show info >  > 

Когато животът на батерия на 
каишката достигне под 25%, 
процентът на актуализация 
автоматично се променя до 
веднъж на всеки 2 минути.

Garmin ® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin или нейните филиали, регистрирани в  
САЩ и други страни. Alpha ™ и TT ™ са търговски марки на Garmin ООД или неговите дъщерни 
дружества. Тези търговски марки не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на Garmin.

Change Mode да програмирате
 всеки бутон за различни нива 
на стимулация.

4 Ако е нужно изберете куче.

 5 Изберете  +  и  -  да  изберете 
новото на интензовност. 
6 Изберете M за моментна, C за 

Промяна на дължината 
на следите
Можете да регулирате дължината 
на следите, които са показват на  
картата. 

 Track on Map.
2 Изберете опция за показване на 
повече или по-малко следи на картата.

Можете да промените цвета на 
следата на картата, за да 
съответства на каишката .
1 Избор Dog List.
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