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Alustamine
HOIATUS

Hoiatused ja muu oluline info on toodud tootekarbis olevas 
juhendis „Oluline ohutus- ja tooteinfo”.

Alpha süsteemi seadistamine
Enne Alpha süsteemi kasutamist tuleb seadmed seadistada. 
1 Laadige käsiseade (Käsiseadme laadimine, lk 2).
2 Laadige koerajälgimisseade (Koerajälgimisseadme 

laadimine, lk 2).
3 Lülitage seadmed sisse (Seadme sisselülitamine, lk 2).
4 Valige keel (Keele valimine, lk 2).
5 Vajadusel siduge koerajälgimisseade käsiseadmega
     (Koerajälgimisseadme lisamine käsiseadmele, lk 3).
6 Vajadusel kalibreerige käsiseadme kompass (Kompassi  

kalibreerimine, lk 12).

Seadme ülevaade
Alpha käsiseade

MÄRKUS
Vältige suure võimsusega raadio (üle 5 W) kasutamist 
käsiseadme vahetus läheduses. See võib käsiseadet 
pöördumatult kahjustada.

Satelliidi antenn

VHF raadio antenn

Kinnitusriba

microSD® mälukaardi pesa (aku all)

Akupesa D-rõngas

Mikro-USB-port (ilmastikukindla klapi all)

Alpha seadme klahvid

Toitenupp

Kohandatavad treeninguklahvid

Treeningunupp üleval

Treeningunupp all

Treeningu sisestamisnupp

SOS-klahv (kaitsekorgi all)

Koerajälgimisseade
MÄRKUS. Teie seadme välimus võib olla pildil kujutatust erinev.

VHF antenn

GPS antenn

Toitenupp

Oleku LED ja vilkuvad LED märgutuled

Akupaki paigaldamine
1 Pöörake D-rõngast vastupäeva ja katte eemaldamiseks 

tõmmake seda ülespoole.
2 Otsige üles liitiumioonaku otsa metallkontaktid. 
3 Sisestage aku pesasse, kontaktid eespool.

4 Vajutage aku oma kohale.
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5 Pange akupesa kate tagasi ja keerake D-rõngast päripäeva.

Käsiseadme laadimine
MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne arvutiga laadimist 
või ühendamist USB-port, ilmastikukindel klapp ja ümbritsev 
ala põhjalikult.

MÄRKUS. Seade ei lae väljaspool ettenähtud 
temperatuurivahemikku (Alpha käsiseadme tehnilised andmed, 
lk 15).
Enne seadme esmakordset kasutamist laadige aku korra täiesti 
täis. Tühja aku laadimine võtab aega umbes 4 tundi.
1 Tõstke ilmastikukindel kate      üles.

2 Ühendage toitekaabli väike ots seadme USB-porti     . 
3 Ühendage toitekaabli teine ots sobivasse toiteallikasse. 
Käsiseadme LCD-ekraan näitab aku praegust laetuse taset.

Koerajälgimisseadme laadimine
MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne laadimisklambri 
ühendamist kaelarihmal olevad kontaktid ja nende ümbrus 
põhjalikult.

MÄRKUS. Teie seadme välimus võib olla pildil kujutatust erinev.
Enne seadme esmakordset kasutamist laadige aku korra täiesti 
täis. Tühja aku laadimine võtab aega umbes viis tundi.
1 Kinnitage laadimisklamber      seadme      külge.

2 Ühendage toitekaabli väike ots laadimisklambri  
mini-USB-porti.

3 Ühendage toitekaabel toiteallikaga.
Oleku LED põleb pidevalt punaselt, kui kaelarihm laeb.

4 Kui oleku LED muutub püsivalt roheliseks, eemaldage  
laadimisklamber kaelarihma küljest.

Seadme sisselülitamine
• Vajutage käsiseadmel toitenuppu.
• Hoidke koerajälgimisseadmel toitenuppu all, kuni oleku 

LED vilgub ja kaelarihm piiksub.

Seadme väljalülitamine
• Hoidke käsiseadmel toitenuppu all, kuni LCD-ekraan välja 

lülitub.
• Hoidke koerajälgimisseadmel toitenuppu all, kuni oleku LED 

muutub punaseks.

Keele valimine
Seadme esmakordsel sisselülitamisel tuleb valida 
saadaolevate keelte loendist seadme keel. Keeleseadeid saate 
muuta jaotises „System settings“.
1 Valige peamenüüst Setup > System > Language.
2 Valige keel.

Puuteekraani kasutamine
• Menüü avamiseks valige     .
• Avakuvale naasmiseks valige     .
• Eelmisele lehele naasmiseks valige     .
• Kui olete avakuvast rohkem kui ühe menüü kaugusel, valige 

ja hoidke all      , et avakuvale naasta.
• Kui kerimisnupud on lubatud, valige     ja     kerimiseks 

(Juurdepääsetavuse sätted, lk 14).).

Olekulehe kasutamine
Olekulehel kuvatakse kellaaeg, teie GPS-signaali tugevus ja 
seadme aku tööiga. See võimaldab teil ka seadeid reguleerida 
ja otseteedele juurde pääseda. Olekulehe saate avada mis 
tahes muult lehelt, vajutades toitenuppu.
Screen brightness: Reguleerib ekraani heledust
Messages: Võimaldab saata inReach® sõnumeid ja vaadata  

vastuvõetud sõnumeid.
Lock Screen: Lukustab puuteekraani, et vältida ekraani 

tahtmatut puudutamist.
Lock Keys: Lukustab seadme klahvid, et vältida tahtmatut  

klahvivajutust.
My ID: Kuvab teie seadme ID ja võimaldab teil edastada oma 

seadme teavet ühilduvasse käsiseadmesse. Saate ka 
saatjat sisse ja välja lülitada.

Alerts: Kuvab lugemata hoiatused koera kohta.

Satelliidisignaalide tuvastamine
Nii kaelarihm kui ka käsiseade peavad enne koerale kaelarihma 
asetamist satelliidisignaalid tuvastama. Satelliidisignaalide 
tuvastamine võib võtta mõne minuti.
1 Minge õue avatud alale.
2 Lülitage mõlemad seadmed sisse (Seadme sisselülitamine, lk 2).

 olekuribal näitab satelliidi GPS-signaali tugevust.
Kui kaelarihm on tuvastanud satelliidisignaali, vilgub olekutuli 
roheliselt kaks või kolm korda.

Iridium® satelliidivõrk
Teie seade nõuab Iridium satelliidivõrgu kaudu sõnumite 
edastamiseks ja punktide jälgimiseks takistusteta taevalaotust. 
Ilma selge taevalaotuseta üritab seade saata teavet kuni 
satelliidisignaalide hankimiseni.
NÕUANNE. Parima ühenduse saavutamiseks satelliitidega 
hoidke seadet nii, et antenn oleks suunatud taeva poole.
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Seadme käivitamine
 HOIATUS

Enne oma inReach funktsioonide kasutamist Alpha 200i 
seadmega peate selle aktiveerima (inReach funktsioonid, lk 6).

1 Looge konto ja valige satelliidi tellimus saidil 
explore.garmin.com.

2 Lülitage seade sisse.
3 Valige Activate.
4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MÄRKUS. Aktiveerimise veebiosa lõpuleviimiseks peate 
enne välja minekut sisestama seadme IMEI numbri ja 
autoriseerimiskoodi.

5 Minge välja taevalaotusega avatud kohta ja suunake seadme  
antenn optimaalse toimimise saavutamiseks taeva poole.

6 Oodake, kuni seade tuvastab Iridium satelliidivõrgu. 
MÄRKUS. Seadme aktiveerimiseks võib kuluda kuni 20 
minutit. Seade peab saatma ja vastu võtma mitu sõnumit, 
mis võtab rohkem aega kui sõnumite saatmine tavapärase 
kasutuse ajal. Jääge välja, kuni aktiveerimine on lõppenud.

Koerajälgimisseadme seadistamine
Koerajälgimisseadme lisamine 
käsiseadmele
Kui ostsite koerajälgimisseadme ja käsiseadme eraldi, peate 
lisama koerajälgimisseadme käiseadmele. Ühele käsiseadmele 
saate lisada kuni 100 koerajälgimisseadet, kasutades MURS/
VHF-i, sisestades jälgimis- ja juhtimiskoodid või jagades 
juhtmevabalt ANT+® tehnoloogia abil. Korraga saab aktiveerida 
kuni 20 seadet.
MURS/VHF kasutamine: Võimaldab lisada koera-

jälgimisseadme pärast seda, kui olete toitenuppu vajutades 
lülitanud koerajälgimisseadme sidumisrežiimi.
See meetod on abiks, kui lisate kaelarihma lisaseadme 
süsteemile enne jahile minekut (Koera lisamine Alpha 
pihuarvutisse juhtmevaba sidumise abil, lk 3).

Koera andmete lisamine jälgimis- ja juhtimiskoodide abil  
Võimaldab lisada koerajälgimisseadme, mis teile ei kuulu ja 
mis ei asu selles piirkonnas. Koera omanik peab otsustama, 
kas saate koera ainult jälgida või saate jälgida ja kontrollida. 
See meetod nõuab, et koera omanik otsiks üles ja edastaks 
koodid isikule, kes lisab koerajälgimisseadme.
See meetod on abiks siis, kui soovite jahi ajal lisada 
koerajälgimiseadme, kuid te pole koera läheduses. Näiteks 
lisate oma käsiseadmesse teise oma jahiseltskonna koera 
jälgimisseadme, kuid see koerajälgimisseade ei kuulu teile 
(Koera lisamine jälgimis- ja juhtimiskoodide abil, lk 3).
MÄRKUS. See funktsioon sõltub koerajälgimisseadme 
tüübist ja funktsioonide saadavusest teie piirkonnas. Võite 
näha ainult jälgimiskoode või jälgimis- ja juhtimiskoode.

Juhtmevaba jagamine ANT+ juhtmevaba tehnoloogia abil: 
Võimaldab lisada koerajälgimisseadme, mis teile ei kuulu ja 
mis ei asu selles piirkonnas. Koera omanik peab otsustama, 
kas saate koera ainult jälgida või saate jälgida ja treenida. 
See meetod ei nõua, et koera omanik otsiks üles ja edastaks 
koodid isikule, kes lisab koerajälgimisseadme. See meetod 
lisab saatvast käsiseadmest teie seadmesse ka koera 
andmeid, nagu koera nimi, sideseaded ja algne asukoht. 
Andmete juhtmevabaks jagamiseks peavad kaks käsiseadet 
olema 3 m (10 jalga) raadiuses.

See meetod on abiks siis, kui soovite jahi ajal lisada 
koerajälgimiseadme, kuid te pole koera läheduses. Näiteks 
on koerad juba lahti lastud ja olete koeraomaniku 
läheduses, kes saab koera andmeid juhtmevabalt jagada 
(Koera andmete jagamine juhtmevabalt, lk 3).

Koera andmete lisamine Alpha käiseadmele 
juhtmevaba sidumisega
1 Kui koerajälgimisseade on sisse lülitatud, lülitage see välja 

(Seadme väljalülitamine, lk 2).
2 Hoidke koerajälgimisseadme toitenuppu all, kuni seadmest  

kostub kaks piiksude seeriat (umbes 2 sekundit), seejärel 
vabastage toitenupp.
Oleku LED-tuli vilgub kiiresti roheliselt. Koerajälgimisseade 
on nüüd valmis käsiseadmega ühendamiseks või 
sidumiseks.

3 Valige käsiseadmed Dog List > Add Dog.
4 Valige suvand:

• Kui olete koerajälgimisseadme lähedal, valige Pair Collar 
(Seo kaelarihm) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

• Koerajälgimisseadme sidumiseks, saades teavet teisest 
käsiseadmest, valige Receive from Handheld.
MÄRKUS. Seadme edukaks sidumiseks peab teine 
käsiseade jagama juhtmevabalt koerajälgimisseadme 
teavet (Koera andmete juhtmevaba jagamine, lk 3).

5 Pärast koerajälgimisseadme edukat lisamist sisestage koera  
nimi ja valige     .

Koera andmete jagamine juhtmevabalt
Enne kui saate ANT+ kaudu juhtmevabalt andmeid jagada, 
peate oma Alpha käsiseadme viima teisest käsiseadmest 3 m 
(10 jala) kaugusele.
1 Valige Dog List.
2 Valige jagamiseks koer.
3 Valige  > Share Wirelessly.
4 Valige suvand:

• Kui soovite lubada teisel isikul teie koera asukohta kaardi 
ja koera jälgimiskompassiga jälgida, valige Track Only.

• Kui soovite lubada teisel inimesel teie koera jälgida ja teie 
koera käitumist korrigeerida, valige Track and Train.

Koerajälgimisseadme edukaks jagamiseks peab teine 
käsiseade seadme andmed vastu võtma 
(Koera andmete lisamine Alpha käsiseadmesse juhtmevaba 
sidumise abil, lk 3).

Koera andmete lisamine jälgimis- ja juhtimiskoodide 
abil
MÄRKUS. See funktsioon sõltub koerajälgimisseadme tüübist 
ja funktsioonide saadavusest teie piirkonnas.
Enne koera lisamist jälgimis- ja juhtimiskoodide abil peab 
koeraomanik üles leidma jälgimis- ja juhtimiskoodid (Koera ID 
ning jälgimis- ja juhtimiskoodide leidmine, lk 4) ja need teile 
ütlema.
Saate kasutada jälgimis- ja juhtimiskoode, et volitada käsiseade 
teie koerajälgimisseadmega suhtlema. Kui te pole lisatava 
koera läheduses või te ei saa kaelarihma sidumisrežiimi panna, 
saate koera lisada jälgimis- ja juhtimiskoodide abil.
1 Valige Dog List > Add Dog.
2 Valige Enter Track or Control Code.
3 Sisestage kaelarihma jälgimis- või juhtimiskood ja valige .

Koera jälgimiskood võimaldab teil koera jälgida. Koera 
juhtimiskood võimaldab koera jälgida ja juhtida.

4 Sisestage koera nimi ja valige .
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Koera ID ning jälgimis- ja juhtimiskoodide leidmine
Saate jagada koera jälgimiskoodi, et teine inimene saaks teie 
koera jälgida. Saate jagada koera juhtimikoodi, et teine 
inimene saaks teie koera jälgida ja treenida/juhtida.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.

Jälgimis- ja kontrollkood kuvatakse koera nime all.

VHF raadio teave
Seda toodet võib kasutada ainult kindlatel raadiosagedustel, 
mis sõltuvad kasutusriigist. Käsiseade ja koeraseade 
võimaldavad kasutajal paigaldada erineva antenni. Antenni 
vahetamine võib parandada raadio jõudlust ja anda suurema 
kiirgusvõimsuse. Seadet ei tohi kasutada kolmanda osapoole 
antenniga või antenniga, mida Garmin® pole heaks kiitnud. 
Minge aadressile www.garmin.com/tracking-legal kust leiate 
üksikasjalikku teavet selle toote jõudluse ja raadiosageduse, 
seaduslike tarvikute ja eri riikide võimsuspiirangute kohta.

Grupi haldamine
Enne grupi loomist peate oma käsiseadmega siduma ühe või 
mitu koerajälgimisseadet.
1 Valige Dog List.
2 Valige .
3 Vajadusel valige Create Group ja sisestage grupi nimi.
4 Valige grupp loendist.
5 Valige suvand:

• Grupi aktiveerimiseks valige Activate Group.
• Grupi desaktiveerimiseks valige Deactivate Group.
• Seadme lisamiseks grupile valige Manage Group >

Add Device.
• Grupi ümbernimetamiseks valige Rename, ja sisestage

uus nimi.
• Grupi kustutamiseks valige Delete Group.

Koera andmete muutmine
Koera andmete statistika ja jälgimise lähtestamine
Enne uut jahti saate koerte statistika ja teekonna andmed 
kustutada.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige  > Reset.

Koera nime muutmine
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige koera nimi.
4 Sisestage nimi ja valige    .

Koera teekonna värvi muutmine
Saate muuta koera teekonna värvi. Võimalusel on abiks, kui 
teekonna värv ühtib kaelarihma värviga.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige koera nime kõrval olev värviline ruut.
4 Valige värvus.

Koera tüübi muutmine
Enne koera tüübi muutmist peab kaelarihm olema sisse 
lülitatud ja käsiseadme levialas.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.

3 Valige  > Change Dog Type.
4 Valige koera tüüp.

Koera ID muutmine
Enne koera ID muutmist peab kaelarihm olema sisse lülitatud 
ja käsiseadme levialas.
Kui teised kaelarihmad või käsiseadmed tekitavad piirkonnas 
häiringuid, peate võib-olla muutma koera ID-d.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige  > Change ID.
4 Valige saadaolev ID.
Kui mõni teine käsiseade jälgib seda koera, eemaldage 
parimate tulemuste saavutamiseks koer seadmest ning 
kasutage koera uuesti lisamiseks jälgimis- ja juhtimiskoode 
(Koera lisamine jälgimis- ja juhtimiskoodide abil, lk 3).

Koera eemaldamine
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige  > Remove.

Kaelarihma paigaldamine koerale
TÄHELEPANU

Ärge pihustage seadet ega kaelarihma kangete kemikaalidega, 
sealhulgas kirbu- või puugitõrjevahendiga. Enne koerale 
kaelarihma panemist veenduge alati, et koerale kantud kirbu- 
või puugitõrjevahend oleks täiesti kuivanud. Ka väiksed 
kogused tugevaid kemikaale võivad kahjustada 
plastkomponente ja kaelarihma laminaati.

Enne kaelarihma koerale panemist peate siduma käsiseadme 
ja kaelarihma (Koera lisamine Alpha käsiseadmele juhtmevaba 
sidumise abil, lk 3), ja tuvastama satelliidisignaalid 
(Satelliidisignaalide tuvastamine, lk 2).
1 Asetage kaelarihm nii, et sideantenn oleks suunatud üles, 

GPS-antenn eesmise osaga ülespoole ja LED-id suunaga 
ettepoole.

2 Asetage kaelarihm koera kaela keskele.
3 Pingutage rihma nii, et see oleks tihedalt ümber koera kaela.

MÄRKUS. Kaelarihm peab tihedalt istuma ning ei tohi 
koera kaelal pöörelda ega libiseda. Koer peab suutma 
normaalselt toitu ja vett neelata. Peate jälgima oma koera 
käitumist ja veenduma, et kaelarihm ei ole liiga pingul.

4 Kui kaelarihm on liiga pikk, lõigake üleliigne osa ära, jättes 
vähemalt 7,62 cm (3 tolli) varuks. 

Kaelarihmaga loodav side
Parima sidesignaali saamiseks peate hoidma käsiseadme ja 
koerajälgimisseadme vahel takistusteta vaatevälja. Parima 
vaatevälja saavutamiseks liikuge oma piirkonna kõrgeimasse 
punkti (näiteks künka otsa).

4 Koerajälgimisseadme seadistamine

http://www.garmin.com/tracking-legal


Parim

Hea

Kehv

Puhkerežiimi sisenemine
MÄRKUS. See funktsioon ei ole kõigi mudelite puhul saadaval.
Enne puhkerežiimi sisenemist peate jälgima oma koera 
asukohta, kasutades ühilduvat koerajälgimisseadet.
Käsiseadmega ühendatuna saab koerajälgimisseadme aku 
säästmiseks puhkerežiimi lülitada, kui te oma koera parasjagu 
aktiivselt ei jälgi.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige  > Adjust Collar Sleep Mode > Sleep.

Puhkerežiimist väljumine
MÄRKUS. See funktsioon ei ole kõigi mudelite puhul saadaval.
Saate ühilduva koerajälgimisseadmes puhkerežiimist väljuda ka 
siis, kui te ei jälgi koera aktiivselt.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige  > Adjust Collar Sleep Mode > Wake.

Koera jälgimine
Käsiseade võimaldab teil jälgida oma koera või mitut koera 
jälgimiskompassi või kaardi abil. Kaardil kuvatakse teie asukoht 
ja teie koera asukoht ja teekonnad. Kompassi osuti näitab koera 
praeguse asukoha suunda.

Koera teekonna jälgimine kaardil
Enne koera jälgimist kaardil peate lisama koera käsiseadmesse 
(Koera lisamine Alpha käsiseadmesse juhtmevaba sidumise 
abil, lk 3).
Saate vaadata koera asukohta kaardil.
1 Valige avakuval .

2 Kaardi suumimiseks ja vähendamiseks valige      ja     .
NÕUANNE. Saate valida     , et jälgida koera jälgimiskompassi 
abil (Koera jälgimiskompass, lk 5).

Koera olekuikoonid
Istub
Jookseb
Osutab
Puu all
Teadmata1

Koera jälgimiskompass
Koera jälgimiskompassi avamiseks valige     .

Saate kasutada koera jälgimiskompassi, et vaadata suunda ja 
kaugust oma koera, sõiduki ja kõigi seotud seadmeteni. Koera 
jälgimiskompass näitab ka koera olekut, näiteks kas ta jookseb 
või osutab millelegi (Koera olekuikoonid, lk 5). Kursori värv 
vastab teekonna värvile.
Koera jälgimiskompass on kõige täpsem, kui koer, sõiduk või 
seotud seade asub kaugemal kui 9,1 m (30 jalga). Kui koer, 
sõiduk või seotud seade on vähem kui 9,1 m (30 jala) kaugusel, 
kuvatakse teade „Near“ (Lähedal).
NÕUANNE. Saate avada kompassi alternatiivse vaate,
valides     > Pro View.

Navigeerimine koera juurde
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige  > Go.
4 Järgige koerani viivat värvilist joont.

Koera teekonna pikkuse muutmine
Saate reguleerida koera teekonna kaardil kuvamise aega. 
Teekonna kuvamise kestuse vähendamine aitab vähendada 
kaardil tekkida võivat segadust. Kaardi muutmine ei mõjuta 
käsiseadmesse salvestatud teekondi.
1 Valige Setup > Map > Tracked Devices > Dog Tracks on 

Map.
2 Valige ajavahemik.

Asukoha hoiatused
Asukoha hoiatused teavitavad teid, kui teie koerad sisenevad 
teatud asukohta või väljuvad sellest. Saate luua kohandatud 
geotara või kasutada raadiust oma praeguse asukoha ümber.
Geotara on piirkonna ümber olev nähtamatu piir, mis luuakse 
kaardil olevate punktide abil. Geotara virtuaalsete piiride täpsus 
on umbes 3 m (10 jalga). Geotarad toimivad kõige paremini, kui 
nende suurus katab ala, mis hõlmab keskmise suurusega 
tagaaeda (umbes ¼ aakrit).

Asukoha hoiatuste seadistamine
1 Valige Location Alerts > Add Alert.

1 „Teadmata“ olekuikoon tähendab, et kaelarihma GPS-signaal puudub ja 
käsiseade ei suuda koera asukohta tuvastada.
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2 Valige suvand:
• Geotara hoiatuse loomiseks valige Geofence, valige

geotara esimese nurga punkt, valige Use ja siis valige
täiendavad punktid geotara piiri määramiseks.
Geotara hoiatuse loomiseks peate valima vähemalt 3
punkti.

• Raadiuse hoiatuse loomiseks valige Radius, valige
mõõtühik ja sisestage raadiuse kaugus.

Asukoha hoiatuste muutmine
1 Valige Location Alerts.
2 Valige hoiatus.
3 Valige suvand:

• Selle hoiatuse märguannete väljalülitamiseks valige
Disable.

• Valige Set Alert Type, et määrata viis, kuidas seade teid
sellest hoiatusest teavitab.b

• Valige Set Alert Mode, et määrata märguanne
väljumisel, sisenemisel või mõlemal juhul.

• Geotara kuvamiseks kaardil valige View Map.
MÄRKUS. See funktsioon ei ole raadiuse hoiatuse tüübi
jaoks saadaval.

• Hoiatuse eemaldamiseks valige Delete.

Koera andmete edastamise keelamine
Vaikimisi edastab käsiseade koera andmeid ühilduvatesse 
seadmetesse. Saate keelata andmeedastuse, et teie andmeid 
teistes ühilduvates seadmetes ei kuvataks. Lisateabe saamiseks 
vaadake oma käsiseadme koerajälgimisseadme kasutusjuhendit.

Valige Setup > System > Broadcast Dog Data > Off.

Koera treenimine
MÄRKUS

Peaksite uurima ja tutvuma, millised on teie koerale ja teie 
vajadustele kõige sobivamad treenimismeetodeid. See juhend 
annab mõned põhijuhised treenimiseks, kuid igal koeral on 
unikaalsed treeninguvajadused.
Õige kasutamise korral on Alpha treeningsüsteem väga tõhus 
treeningvahend, mis aitab teie koeral oma potentsiaali täielikult 
ära kasutada. Treeningsüsteemi kasutamine peaks olema osa 
üldisest treeningprogrammist.

Alustage oma koera treenimist rihma otsas, ilma Alpha treening-
süsteemita. Peate oma koera treenima, kuidas teie juures käia, 
istuda ja teie juurde tulla. Kui koer mõistab neid kolme 
põhikäsku, võite alustada treenimist koerajälgimisseadme ja 
jalutusrihmaga. Lõpuks, kui koer järgib järjekindlalt jalutusrihma 
ja koerajälgimisseadme abil antud käsklusi, võite jalutusrihma 
eemaldada ja treenida koera ainult koerajälgimisseadmega.

Treenimismeetodid
MÄRKUS. Treeningfunktsioonid ei ole jälgimisseadmetes 
kõigis piirkondades saadaval.
Tone: Aktiveerib helisignaali treeningnuppu vajutamise ajal.

Treeningunuppude kohandamine
Saate treeningnupule määrata rakenduse, seadme toimingu 
või utiliidi. Kui ühilduv koera kaelarihm on seotud, saate 
treeningnupule lisada ka koera treeningkäskluse. Saate 
lisada mitu lehekülge treeningnupu seadeid. Sellest on kasu 
näiteks mitme koera treenimisel.
MÄRKUS. See funktsioon ei ole kõigi mudelite puhul 
saadaval.
1 Valige Training Setup > Training Keys.

2 Valige kohandatava tühja nupu alt Add Item Here.
3 Valige käskluse kategooria.
4 Valige käsklus või kui valite treenimiskäskluse, valige 

käsutatava koera nimi.
5 Kui valite koera treenimiskäskluse, valige toon (T) või tuli 

(L).
6 Kui soovite kohandada rohkem kui kolme nuppu, kasutage

täiendavaid ridu, et lisada veel üks 

Kõvaklahvide kasutamine treeningu 
kohandamiseks
Enne selle funktsiooni kasutamist peate kohandama oma 
treeningnupud koera treenimiskäsklustega (Treeningnuppude 
kohandamine, lk 6).
Treeningkäsklustele pääsete juurde ja neid saate reguleerida 
seadme kõvaklahvide abil.
1 Vajutage mis tahes ekraanil treeningu üles ja alla klahve, 

kuni kuvatakse käskluste leht, mida soovite kohandada.
2 Käskluste lehe valimiseks vajutage treeningu sisestusklahvi.
3 Kasutage treeningu üles ja alla klahve, et tõsta esile

treenimiskäsklus, mida soovite muuta, ja vajutage treeningu 
sisestusklahvi.

4  Valige käskluse režiim ja vajutage treeningu sisestusklahvi.
5 Vajadusel kasutage käskluste seadete reguleerimiseks 

treeningu üles ja alla klahve.
6 Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage treeningu 

Treeningu vaikeseaded
Valige peamenüüst Training Setup > Training Defaults.
Add When Paired: Uue koera kaelarihma sidumisel määrab 
     automaatselt iga nupu jaoks vaikimisi treeningrežiimid.
Vasakpoolne nupp: Määrab vasakpoolse treeningnupu jaoks 

vaikimisi treeningrežiimi.
Keskmine nuup: Määrab keskmise treeningnupu jaoks 

vaikimisi treeningrežiimi.
Parempoolne nuup: Määrab parempoolse treeningnupu jaoks 

vaikimisi treeningrežiimi.

inReach funktsioonid
HOIATUS

Sõnumid, jälgimine ja SOS-funktsioonid nõuavad aktiivset 
satelliiditellimust. Katsetage oma seadet alati enne 
välistingimustes kasutamist.
Enne sõnumite saatmist, jälgimise ja SOS-funktsioonide 
kasutamist veenduge, et teil oleks selge taevalaotus, kuna 
nende funktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks on vaja 
satelliidisignaali.

Seadme maksimaalseks kasutamiseks peate selle aktiveerima. 
Seadme aktiveerimine võimaldab teil kasutada inReachi 
funktsioone, sealhulgas sõnumsidet, SOS-funktsioone, jälgimist 
ja inReach ilmateabe funktsiooni.

Sõnumid
Teie Alpha 200i seade saadab ja võtab vastu tekstsõnumeid 
Iridium satelliidivõrgu kaudu. Saate saata sõnumeid SMS-i 
telefoninumbrile, e-posti aadressile või muule seadmele, mis 
kasutab inReach tehnoloogiat. Iga teie saadetud sõnum 
sisaldab teie asukoha üksikasju, kui see on lubatud.

6 Koera treenimine
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Eelseadistatud sõnumi saatmine
Eelseadistatud sõnumid on sõnumid, mille te koostasite 
aadressil explore.garmin.com. Eelseadistatud sõnumitel on 
eelnevalt määratletud tekst ja saajad.
1 Valige inReach > Messages > Send Preset.
2 Valige eelseadistatud sõnum ja seejärel valige Send Preset.

Tekstsõnumi saatmine
1 Valige inReach > Messages > New Message.
2 Valige suvand:

• Eelnevalt valmis kirjutatud sõnumi saatmise alustamiseks 
valige Send Quick Text.
MÄRKUS. Kiireid tekstsõnumeid saate lisada ja muuta  
Garmin Explore™ veebilehel.

• Kohandatud sõnumi kirjutamiseks valige Type Message.
3 Valige oma kontaktide loendist saaja või sisestage tema  

kontaktteave.
4 Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, valige Send 

Message.

Sõnumile vastamine
1 Valige inReach > Messages.
2 Valige vestlus.
3 Valige Reply.
4 Valige suvand:

• Kohandatud sõnumi kirjutamiseks valige Type Message.
• Eelnevalt valmis kirjutatud sõnumi saatmise alustamiseks 

valige Send Quick Text ja seejärel valige sõnum.
5 Kui olete sõnumi kirjutamise lõpetanud, valige Send 

Message.

Sõnumite kontrollimine
Sõnumi saatmisel kuulab seade vastuseid 10 minutit. Samuti 
kontrollib seade iga tunni tagant uusi sõnumeid. Kui kasutate 
inReachi jälgimisfunktsiooni, kontrollib seade teie 
jälgimisintervalli järel automaatselt sõnumeid.
MÄRKUS. Sõnumite vastuvõtmiseks peab teie seadme kohal 
olema vastuvõetud sõnumite kuulamiseks selge taevalaotus.
Saate sõnumeid kontrollida, saata sõnumeid ja rajapunkti saata 
ka käsitsi. Kontrollimise ajal loob teie seade ühenduse 
satelliitidega ja võtab vastu seadmesse saatmist ootavaid 
sõnumeid.

Valige inReach > inReach Utilities > Mail Check > 
Check Mailbox.

Sõnumi andmete vaatamine
1 Valige inReach > Messages.
2 Valige vestlus.
3 Valige sõnum.
4 Valige vaheleht.

Sõnumi asukohta navigeerimine
Kui saate sõnumi teisest inReach-tehnoloogiaga seadmest, 
võib see sisaldada asukohateavet. Nende sõnumite puhul saate 
navigeerida asukohta, kust sõnum saadeti.
1 Valige inReach > Messages.
2 Valige asukohateabega vestlus.
3 Valige kaardi vaheleht.
4 Valige Go.

Asukohakoordinaatide lisamine sõnumisse
Kui saadate sõnumi adressaadile, kellel ei pruugi olla 
internetiühendust, saate sõnumisse lisada oma 
asukohakoordinaadid. Näiteks kui teie sõnumi saajal on vanem 
mobiiltelefoni mudel, mis ei toeta kaartide vaatamist või asub 

väljaspool mobiilse andmeside leviala, ja ta ei saa veebilehte 
vaadata.
1 Valige inReach > Messages > New Message > Send 

Location.
2 Sisestage üks või mitu saajat.
3 Vajadusel sisestage sõnum.
4 Valige Send Message.

Sõnumite kustutamine
1 Valige inReach > Messages.
2 Valige vestlus.
3 Valige  > Delete Thread.

Sõnumite seaded
Valige Setup > Messages.
Ring Until Read: Seadistab seadme helisema, kuni loete uut 

sõnumit. See funktsioon on kasulik mürarikkas 
keskkonnas.

Notifications: Teavitab sissetulevatest inReach-sõnumitest.
Show On Map: Kuvab kaardil inReach sõnumid.

Jälgimine
Jälgimisfunktsiooni abil saate salvestada teekonnapunkte ja 
edastada need Iridium satelliidivõrgu kaudu määratud 
saatmisintervalliga.

Jälgimise alustamine
Valige inReach > Tracking > Start Tracking.

Jälgimise peatamine
Valige inReach > Tracking > Stop Tracking.

MapShare™ veebilehe jagamine
MapShare'i saate aktiveerida veebilehel explore.garmin.com.
Saate oma MapShare'i veebilehe linki teiste inimestega jagada. 
Süsteem lisab teie sõnumi lõppu automaatselt teksti, 
sealhulgas lingiteabe.
1 Valige inReach > Tracking > Send MapShare > Share.
2 Valige oma kontaktide loendist saaja või sisestage tema 

kontaktteave.
3 Valige Send Message.

inReach jälgimise seaded
Valige Setup > Tracking.
Auto Track: Seadistab seadme jälgimist alustama siis, kui 

seadme sisse lülitate.
Moving Interval: Määrab sageduse, millega seade salvestab 

teekonnapunkti ja edastab selle satelliidivõrgu kaudu, kui 
te liigute. Kui teil on profiplaan, saate täpsustada intervalli, 
kui olete paigal.

SOS
Hädaolukorras saate oma Alpha 200i seadmega abi saamiseks 
pöörduda Garmini rahvusvahelise hädaabikeskuse (IERCC) 
poole. SOS-nupu vajutamine saadab teate päästetööde 
koordineerimiskeskusele ja nad teavitavad vastavaid 
päästetöötajaid teie olukorrast. Hädaolukorra ajal abi saabumist 
oodates saate suhelda päästetööde koordineerimiskeskusega. 
SOS-funktsiooni peaksite kasutama ainult reaalses 
hädaolukorras.

SOS-päästeoperatsiooni käivitamine
MÄRKUS. SOS-režiimis ei saa seadet välja lülitada.
1 Tõstke kaitsekate     SOS-nupult     üles.
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2 Hoidke SOS-nuppu all.
3 Oodake SOS-i stardiloendust.

Seade saadab päästeteenistusele vaiketeate koos teie 
asukoha andmetega.

4 Vastake päästeteenistuselt saadud kinnitussõnumile. 
Teie vastus annab päästeteenistusele teada, et olete 
võimeline nendega päästmise ajal suhtlema. Kui te ei vasta, 
siis päästeteenistus käivitab sellegipoolest 
päästeoperatsiooni.

Teie päästmise esimese 10 minuti jooksul saadetakse 
päästeteenistusele iga minut ajakohastatud asukohateave. Aku 
säästmiseks pärast esimest 10 minutit saadetakse liikumise 
ajal iga 10 minuti järel ja statsionaarselt iga 30 minuti järel 
värskendatud asukohateave.

Kohandatud SOS-sõnumi saatmine
Pärast SOS-nupu vajutamist saate SOS-lehel vastata 
kohandatud sõnumiga.
1 Valige inReach > SOS > Reply.
2 Kohandatud SOS-sõnumi koostamiseks valige Type 
     Message.
3 Valige Send Message.
Teie vastus annab päästeteenistusele teada, et olete võimeline 
nendega päästmise ajal suhtlema.

SOS-päästeoperatsiooni tühistamine
Kui te ei vaja enam abi, saate SOS-päästeoperatsiooni pärast 
teate saatmist päästeteenistusele ka tühistada.
1 Tõstke kaitsekate üles ja hoidke SOS-nuppu all.
2 Valige Cancel SOS.
3 Kui teil palutakse tühistamistaotlust kinnitada, valige 

Cancel SOS.
Teie seade edastab tühistamistaotluse. Kui saate 
päästeteenistusest kinnituskirja, naaseb seade 
tavapärasesse töörežiimi.

Ilm
Teie seade võtab vastu ilmateavet.
inReach Weather: Saate inReachi tellimuse kaudu ilmateadet. 

Teie seade saab saata inReach-sõnumi põhi-, preemium- või 
mereilmateate küsimuseks. Võite saada ilmateateid oma 
praeguse asukoha, teekonnapunkti, GPS-koordinaatide või 
kaardil valitud asukoha jaoks.

InReach ilmateate taotlemine
Parimate tulemuste saamiseks peate tagama, et teie seadet 
saab suunata selge taevalaotuse poole, kui taotlete inReachi 
ilmateadet.
Teie seade saab teie inReachi tellimuse abil saata sõnumi 
põhi-, preemium- või mereilmateate taotlemiseks. Võite saada 
ilmateateid oma praeguse asukoha, teekonnapunkti, GPS-
koordinaatide või kaardil valitud asukoha jaoks. Ilmateadetega 

kaasnevad teie inReachi tellimuse andmesidetasud või 
lisatasud.
1 Valige inReach > inReach Weather > New Forecast.
2 Vajadusel valige Forecast Type ja valige Basic või 

Premium ilmateade.
3 Vajadusel valige Location ja seejärel valige asukoht.

Vaikimisi taotleb seade teie praeguse asukoha 
ilmateadet.

4 Vajadusel valige mereilmateate saamiseks Marine. 
MÄRKUS. Parimate tulemuste saamiseks peaksite küsima 
mereilmateadet ainult kaldast eemal ja suurel veekogul 
asudes. Mereilmateated ei ole maismaal ega sisemaa 
järvedel kättesaadavad.

5 Valige Get Forecast.
Seade saadab ilmateate päringu. Ilmateate andmete saamiseks 
võib kuluda mitu minutit.
Kui seade on andmete allalaadimise lõpetanud, saate 
ilmateadet igal ajal vaadata kuni kõik ilmeteates olev teave on 
aegunud. Samuti saate ilmateadet igal ajal uuendada.

InReach ilmateate uuendamine
Saate uuendada inReachi ilmateadet, mis on aegunud või 
sisaldab vananenud teavet. Ilmateate uuendamisele kehtivad 
samad andmesidetasusid või lisatasusid nagu ilmateate 
taotlemisele.
1 Valige inReach > inReach Weather.
2 Valige aegunud ilmateatega asukoht.
3 Valige Update Forecast.
Seade taotleb uuendatud ilmateadet. Kui uuendate My Location 
ilmateadet, taotleb seade teie praeguse asukoha uuendatud 
ilmateadet. Ilmateate andmete uuendamiseks võib kuluda mitu 
minutit.

InReach ilmateate kustutamine
Võite kustutada aegunud ilmateate või vastava asukoha 
ilmateate, mida te enam ei vaja.
1 Valige inReach > inReach Weather.
2 Valige ilmateate asukoht.

MÄRKUS. My Location ilmateadet ei saa kustutada.
3 Valige  > Delete.

Seadme katsetamine
 TÄHELEPANU

Enne reisil kasutamist peate seadet õues katsetama, et 
veenduda, et teie satelliiditellimus on aktiivne.

Valige inReach > inReach Utilities > > Test.
Oodake, kuni seade saadab testisõnumi. Kui saate 
kinnitusteate, on teie seade kasutamiseks valmis.

Ühendatud funktsioonid
Ühendatud funktsioonid on teie Alpha seadmel saadaval, kui 
ühendate seadme Bluetooth® tehnoloogia abil traadita võrgu või 
ühilduva nutitelefoniga. Mõne funktsiooni jaoks peate installima 
nutitelefoni Garmin Explore rakenduse. Lisateabe saamiseks 
minge lehele garmin.com/apps.
BirdsEye imagery: Lubab teil WiFi® võrguga ühenduse korral 

laadida alla BirdsEye satelliidipildid otse teie seadmesse.
Garmin Explore: Rakendus Garmin Explore sünkroonib ja jagab

teie seadmega teekonnapunkte, radu ja teekondi. Samuti 
saate võrguühenduseta juurdepääsemiseks kaarte 
nutitelefoni alla laadida.
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Tracking: Võimaldab registreerida teekonnapunkte ja edastada 
neid Iridium satelliidivõrgu kaudu. Saate kutsuda oma 
kontakte, saates neile väljas olles inReach-sõnumi. See 
funktsioon võimaldab teie kontaktidel vaadata teie reaalajas 
andmeid MapShare'i jälgimislehel, kasutades teie Garmin 
Explore'i kontot.

Software Updates: Võimaldab teil oma seadme tarkvara 
    värskendusi saada, kui olete ühendatud WiFi-võrguga.

Nutitelefoni sidumine seadmega
1 Viige ühilduv nutitelefon oma seadmest 10 m (33 jala) 

raadiusesse.
2 Valige seadme peamenüüst Setup > Bluetooth.
3 Lubage ühilduvas nutitelefonis Bluetooth-tehnoloogia ja 

 avage rakendus Garmin Explore.
4 Garmin Explore rakenduses valige Devices > Pair Device.
5 Seadme sidumiseks järgige rakenduses Garmin Explore

ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Traadita võrguga ühenduse loomine
1 Valige Setup > Wi-Fi.
2 Kui vaja, valige Wi-Fi tehnoloogia lubamiseks lüliti. 

3 Valige Add Network.
4 Valige loendist traadita võrk ja kui vaja, sisestage parool.
Seade salvestab võrguteabe ja loob ühenduse, kui naasete 
sellesse asukohta.

Garmin Explore
Garmin Explore veebileht ja mobiilirakendus võimaldavad teil 
planeerida reise ja kasutada pilvemälu oma teekonnapunktide, 
teekondade ja radade jaoks. Need pakuvad täpsemat 
planeerimist nii võrgus kui ka väljaspool, võimaldades teil 
andmeid ühilduva Garmini seadmega jagada ja sünkroonida. 
Mobiilirakenduse abil saate võrguühenduseta juurdepääsuks 
kaarte alla laadida ja seejärel navigeerida kõikjal, kasutades 
oma mobiilsideteenust.
Garmin Explore rakenduse saate alla laadida nutitelefoni 
rakenduste poest või saidilt explore.garmin.com.

InReach andmete sünkroonimine
Te saate Garmin Explore'i kontolt andmeid seadmesse 
sünkroonida, kasutades rakendust Garmin Explore. Pärast 
andmete muutmist, nagu kontaktid, eelseadistatud sõnumid või 
kiirsõnumid, peate need mobiilirakenduse abil oma seadmega 
sünkroonima.

Avage rakendus Garmin Explore.
Andmetes nagu kogud, teekonnapunktid, teekonnad ja 
rajad tehtud muudatused värskendatakse automaatselt.

Nüüd saate oma andmed sünkroonida oma Alpha seadmega.

Kontaktide jälgimine
Saate jälgida teisi jahimehi, et teada, kus nad alati on. Samuti 
saate saata sõnumeid oma kontaktidele. Üks Alpha käsiseade 
suudab jälgida kuni 20 seadet, sealhulgas ühilduvaid 
koerajälgimisseadmeid ja Alpha käsiseadmeid.

Saatja sisse- ja väljalülitamine
Enne kontakti lisamist või hädaabihoiatuse aktiveerimist peate 
veenduma, et saatja on lubatud.
MÄRKUS. Madala temperatuuri korral võib seade välja lülituda, 
kui aku on tühjaks saanud.
1 Olekulehe avamiseks vajutage    .

2 Valige My ID > Transmitting.

Kontakti lisamine käsiseadmele
MURS/VHF kasutamine: Võimaldab teil lisada käsiseadme 

kontakti pärast seda, kui olete oma käsiseadme 
sidumisrežiimi lülitanud. 
See meetod on abiks, kui lisate uue seadme süsteemile 
enne jahile minekut (Kontakti lisamine Alpha 
käsiseadmesse juhtmevaba sidumise abil, lk 9).

Seadme ID sisestamine: Võimaldab lisada käsiseadme 
kontakti, mis ei ole hetkel piirkonnas. See meetod nõuab, et 
kontakt otsiks oma käsiseadme koodi ja edastaks selle 
isikule, kes lisab seadme kontakti.
See meetod on abiks siis, kui soovite jahi ajal lisada 
käsiseadme kontakti, kuid te pole seadme läheduses. 
Näiteks kui lisate oma käsiseadmesse veel ühe oma 
jahiseltskonna liikme, kuid seade ei kuulu teile (Kontakti 
lisamine kontakti ID abil, lk 9).

Juhtmevaba jagamine ANT+ juhtmevaba tehnoloogia abil:
Võimaldab teil lisada käsiseadme, mis ei ole teie kontaktide 
hulgas. See meetod ei nõua, et kontakt otsiks oma seadme 
koodi ja edastaks selle isikule, kes lisab kontakti. Andmete 
juhtmevabaks jagamiseks peavad kaks käsiseadet olema 3 
m (10 jalga) raadiuses.
See meetod on abiks, kui soovite jahi ajal lisada käsiseadme 
ilma seadme ID-d sisestamata (Kontakti lisamine 
juhtmevaba sidumise abil, lk 9).

Kontakti lisamine juhtmevaba sidumise abil
Enne kontakti juhtmevabalt lisamist peate olema kontakti 
käsiseadme läheduses.
1 Valige Dog List > .
2 Valige suvand:

• Valige oma käsiseadmes Add > Pair Handheld ja
järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

• Kontakti lisamiseks kontakti käsiseadmest teabe
vastuvõtmise teel valige Add > Receive from
Handheld.

3 Pärast kontakti edukat lisamist sisestage kontakti nimi ja 
valige  .

Kontakt lisatakse teie käsiseadmesse.
Saate seda protseduuri korrata mõne teise jahimehe 
käsiseadmega, et lisada sellele seadmele oma kontakti ID.

Kontakti lisamine kontakti ID abil
Enne jahimehe lisamist kontakti ID abil peab jahimees leidma 
kontakti ID (Kontakti ID leidmine, lk 10) ja saatma selle teile.
Kui te pole lisatava jahimehe läheduses, saate jahimehe lisada 
kontakti ID abil.

1 Valige käsiseadmes Dog List > > Add > Enter ID.
2 Valige lisatava kontakti ID.
3 Sisestage kontakti nimi ja valige    .
Kontakt lisatakse teie käsiseadmesse.
Saate seda protseduuri korrata mõne teise jahimehe 
käsiseadmega, et lisada sellele seadmele oma kontakti ID.

Hädaabiteate saatmine
Enne hädaabiteate saatmist peate saatja sisse lülitama (Saatja 
sisse- ja väljalülitamine, lk 9).
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Enne kui keegi saab teie hädaabiteadet vastu võtta, peab 
keegi teid lisama kontaktina (Kontakti lisamine juhtmevaba 
sidumise abil, lk 9).
Saate kasutada hädaabiteadet, kui vajate viivitamatut abi ja 
olete oma grupist eemal.

Valige Dog List > > > Yes.
Kui teie kontakt võtab teie hädaabiteate taotluse vastu, 
kuvab seade teate, mis näitab, et teie kontakt on 
alustanud teie asukohta navigeerimist.

Pärast märguande saamist saavad teie kontaktid teie asukohta 
navigeerida.

Sõnumi saatmine oma kontaktidele
Enne oma kontaktidele sõnumi saatmist peate saatja sisse 
lülitama (Saatja sisse- ja väljalülitamine, lk 9).
Saate saata ja vastu võtta automaatseid sõnumeid. Saate 
valida 18 sõnumi vahel, näiteks „Help“ ja „I’m coming".

> Message.1 Valige Dog List > 
2 Valige sõnum.
Sõnum saadetakse teie kontaktidele koos teie nimega enne 
sõnumit. Kõik, kes jälgivad teie käsiseadet, saavad sõnumi.

Kontakti jälgimine
Saate kaardi abil jälgida kontaktide asukohti.

Valige .

Kontakti ID leidmine
Olekulehe avamiseks vajutage    .
Teie käsiseadme kontakti ID on toodud valiku My ID all.

Kontakti ID muutmine
Kui teised kaelarihmad või käsiseadmed tekitavad piirkonnas 
häiringuid, peate võib-olla oma käsiseadme kontakti ID-d 
muutma.
1 Olekulehe avamiseks vajutage    .
2 Valige My ID > ID.
3 Valige kontakti ID, mis pole antud piirkonnas veel mõnele 

teisele seadmele määratud. 
 kord, kui kontakt muudab oma kontakti ID-d, peate uuendama 
oma käsiseadmes kontakti ID-d (Kontakti ID uuendamine, lk 
10).

Kontakti ID uuendamine
Kui kontakt on muutnud oma kontakti ID-d, saate seda kiiresti 
oma käsiseadmes uuendada.
1 Valige Dog List > .
2 Valige kontakt.
3 Valige  > Update ID.
4 Valige kontakti ID, mis vastab kontakti uuele kontakti ID-le.

Jahipidamine Alpha süsteemiga
Saate teha erinevaid tegevusi, mis võivad Alpha süsteemiga 
jahti pidades abiks olla.
• Märkida oma sõiduki asukoha (Sõiduki asukoha

märkimine, lk 10).
• Jälgida oma koeri (Koera jälgimine kaardil, lk 5).
• Jälgida oma kaasjahimehi (Kontakti jälgimine, lk 10).
• Märkida linnuparve asukoha (Linnuparve märkimine, lk

10).

• Vaadata oma aktiivse jahi mõõdikuid (Aktiivse jahi
mõõdikud, lk 10).

• Saata sõnumeid oma kaasjahimeestele (Sõnumi saatmine
kontaktidele, lk 10).

• Lülitada kaelarihma tule sisse (Kaelarihma tule
sisselülitamine, lk 10).

• Lülitada kaelarihma aku säästmiseks päästerežiimi
(Päästerežiimi sisselülitamine, lk 10).

• Peatada jälgimise koerte sõidutamise ajal (Koerte jälgimise
peatamine, lk 10).

Sõiduki asukoha märkimine
Saate märkida sõiduki asukoha, et saaksite pärast jahti tagasi 
oma sõiduki juurde navigeerida.
1 Valige Mark Waypoint > Truck.
2 Valige Save.

Linnuparve märkimine
Saate märkida parve hinnangulise suuruse ja kinnipüütud 
lindude arvu.
1 Valige Mark Waypoint > Covey.
2 Sisestage linnuparve suurus, kinnipüütud lindude arv ja 

valige OK.
3 Asukohateabe ülevaatamine ja muutmine (valikuline).
4 Valige Save.

Aktiivse jahi mõõdikud
Aktiivse jahi mõõdikute vaatamiseks saate valida peamenüüst 
Hunt. Aktiivse jahi mõõdikute leht kuvab teie käsiseadme ja iga 
seotud koera kaelaseadme aktiivse jahiaja ja läbitud vahemaa. 
See näitab ka koera olekut, näiteks osutab, puu all või haugub, 
kui see on saadaval. Kui valite End Hunt, peatatakse jahi 
taimer ja läbitud vahemaa salvestamine.

Kaelarihma valgustuse sisselülitamine
Saate öösel sisse lülitada kaelarihma LED-tuled, mis aitavad 
koera asukohta kindlaks teha või hoiatada juhte, kui koer tee 
lähedal eksleb. Valgus on nähtav ligi 100 m kaugusele.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige Adjust Collar Light.
4 Valige Continuous, Blink Slow või Blink Fast.

NÕUANNE. Valige iga koera jaoks erinev valguse seade, 
mis aitab teil väljas olevaid koeri tuvastada.

Päästerežiimi sisselülitamine
Saate sisse lülitada päästerežiimi, et säästa akut pika 
jahiajamise lõpus või kui teie koer võib levialast välja sattuda.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige  > Rescue Mode.
Pärast päästerežiimi sisselülitamist jääb see sisselülitatuks, 
kuni selle välja lülitate.
Kui kaelarihma aku laetuse tase langeb alla 25%, uuendatakse 
kaelarihma andmeid ainult üks kord iga 2 minuti järel.

Koera jälgimise peatamine
Saate peatada üksiku koera jälgimise jahi ajal. See võib olla 
kasulik, kui koer teeb pausi.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Kasutage jälgimise sisse- ja väljalülitamiseks lülitit Active.
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Teekonnapunktid, teekonnad ja rajad
Teekonnapunktid
Teekonnapunktid on teie poolt seadmes salvestatud ja 
hoitavad asukohad. Teekonnapunktid võivad tähistada seda, 
kus te olete, kuhu lähete või kus olete käinud. Saate lisada 
üksikasju asukoha, näiteks nime, kõrguse ja sügavuse kohta.
Saate lisada .gpx-faili, mis sisaldab teekonnapunkte, 
teisaldades faili GPX-kausta (Käsiseadme ühendamine 
arvutiga, lk 17).

Oma praeguse asukoha märkimine
1 Valige Mark Waypoint.
2 Valige suvand:

• Valige New.
• Valige asukoha vaikenimi, näiteks Truck või Camp.

3 Muutke asukohateavet (valikuline).
4 Valige Save.

Teekonnapunkti märkimine kaardi abil
1 Valige .
2 Valige asukoht kaardil.
3 Valige inforiba ekraani ülaosas.
4 Valige  > OK.

Teekonnapunkti muutmine
Enne teekonnapunkti muutmist peate teekonnapunkti looma.
1 Valige peamenüüst Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige muudetav element, näiteks nimi.
4 Sisestage uus teave.

Teekonnapunkti ümberpaigutamine praegusesse 
asukohta
Te saate muuta teekonnapunkti asukohta. Näiteks kui liigutate 
oma sõidukit, saate muuta asukoha vastavaks oma 
käesolevale asukohale.
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige  > Reposition Here.
Teie praegune asukoht on nüüd teekonnapunkti asukoht.

Teekonnapunkti liigutamine kaardil
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige  > Move Waypoint.
4 Valige kaardil uus asukoht.
5 Valige Move.

Teekonnapunkti asukoha täpsuse suurendamine
Saate teekonnapunkti asukoha täpsust suurendada. 
Keskmistamisel võtab seade sama asukoha erinevad näidud ja 
kasutab nende keskmist väärtust täpsema asukoha 
määramiseks.
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige  > Average Location.
4 Liikuge teekonnapunkti asukohta.
5 Valige Start.
6 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
7 Kui usaldusväärsuse olekuriba näitab 100%, valige Save.
Parima tulemuse saavutamiseks koguge 4 kuni 8 
teekonnapunkti näitu, jättes näitude vahele vähemalt 90 minutit.

Teekonnapunkti projitseerimine
Saate luua uue asukoha, kui projitseerite vahemaa ja kursi 
märgistatud asukohast uude asukohta.
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige  > Project Waypoint.
4 Sisestage suund ja valige .
5 Valige mõõtühik.
6 Sisestage vahemaa ja valige .
7 Valige Save.

Teekonnapunkti kustutamine
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige  > Delete > Delete.

Teekonnad
Teekonna moodustavad järjestikku asuvad teekonnapunktid, mis 
juhivad teid sihtpunkti.

Teekonna loomine
1 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point. 
2 Valige kategooria.
3 Valige esimene teekonnapunkt.
4 Valige Use > Select Next Point.
5 Valige punkt.
6 Kõigi teekonnapunktide lisamiseks korrake samme 3 kuni 5.

Teekonna nime muutmine
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Change Name.
4 Sisestage nimi ja valige  .

Salvestatud teekonna navigeerimine
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige View Map > Go.

Teekonna muutmine
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Edit Route.
4 Valige punkt.
5 Valige suvand:

• Punkti vaatamiseks kaardil valige Review.
• Teekonnapunktide järjekorra muutmiseks valige Move

Up või Move Down.
• Täiendava punkti lisamiseks teekonnale valige Insert.

Täiendav punkt lisatakse enne muudetavat punkti.
• Punkti eemaldamiseks teekonnalt valige Remove.

Teekonna ümberpööramine
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Reverse Route.

Aktiivse teekonna vaatamine
1 Valige Active Route.
2 Täiendavate detailsete andmete vaatamiseks 
     valige teekonnapunkt.
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Teekonna kustutamine
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Delete Route.

Salvestused
Teie seade salvestab teie tee tegevusena. Tegevused 
sisaldavad informatsiooni teie salvestatud teel olevate punktide 
kohta, sh aega, asukohta ja iga punkti kõrgust.

Rajalogide salvestamine
Vaikimisi hakkab seade teie teed automaatselt rajana 
salvestama, kui see on sisse lülitatud ja satelliidisignaalid 
tuvastanud. Saate salvestamist peatada ja alustada käsitsi.
1 Valige Track Manager > My Track.
2 Valige suvand:

• Praeguse raja salvestuse juhtimiseks valige praeguse raja
vahekaart.

• Raja andmeväljade vaatamiseks valige info vahekaart.
• Praeguse raja vaatamiseks kaardil valige kaardi vahekaart.
• Praeguse raja kõrgusgraafiku vaatamiseks valige

kõrgusgraafiku vahekaart.

Raja detailse info vaatamine
1 Valige Track Manager.
2 Valige rada.
3 Valige .

Raja algus ja lõpp on tähistatud lippudega.
4 Valige inforiba ekraani ülaosas.

Kuvatakse raja info.

Raja kõrgusgraafiku vaatamine
1 Valige Track Manager.
2 Valige rada.
3 Valige .

Navigeerimine raja algusesse
Saate navigeerida tagasi raja algusesse. Sellest võib abi olla, 
kui soovite leida teed tagasi laagrisse või raja algusesse.
1 Valige Track Manager > My Track > .
2 Valige TracBack.

Rajajoone värvuse muutmine
1 Valige Track Manager.
2 Valige rada.
3 Valige  > Color.
4 Valige värvus.

Käesoleva raja salvestamine
1 Valige peamenüüst Track Manager.
2 Valige My Track > Save.

Käesoleva raja tühjendamine
Valige Track Manager > My Track > Discard.

Raja kustutamine
1 Valige Track Manager.
2 Valige rada.
3 Valige  > Delete.

Navigeerimine
Te saate navigeerida mööda teekonda ja rada, 
teekonnapunktini, geopeituse punktini või mis tahes seadmes 
salvestatud asukohani. Sihtpunkti navigeerimiseks võite 
kasutada kaarti või kompassi.

Kaart
 tähistab teie asukohta kaardil. Reisi kulgedes ikoon liigub ja 

kaob rajalogist. Teekonnapunktide nimed ja sümbolid 
kuvatakse kaardil. Sihtkohta navigeerimisel tähistatakse teie 
teekond kaardil joonega.
Kui kaardi orientatsioon on Track Up, näivad objektid kaardil 
pöörlevat ümber teie asukoha. Reisimise ajal orienteerub kogu 
kaart teie vastassuunas ümber. Saate objekte stabiliseerida, 
määrates orientatsiooniks North Up (Kaardi seaded, lk 14).

Kaardi avamiseks valige .

Kauguse mõõtmine kaardil
Te saate mõõta kahe asukoha vahelist kaugust.
1 Valige kaardil asukoht.
2 Valige  > Measure Distance > Use.
3 Liigutage märgistusnõel kaardil teise asukohta.

Kompass
Käsiseadmel on 3-teljeline kaldekompensatsiooniga kompass.
Sihtpunkti navigeerimiseks saate kasutada suunanäitaja või 
kursiosutit.

Kompassi kalibreerimine
MÄRKUS

Kalibreerige elektroonilist kompassi õues. Suuna täpsuse 
parandamiseks ärge seiske magnetvälju mõjutavate objektide, 
nagu sõidukite, hoonete ja õhuliinide läheduses.

Kompassi tuleb kalibreerida pärast pika vahemaa läbimist, 
äärmuslikke temperatuurimuutusi ning aku eemaldamist.
1 Valige Compass > > Calibrate Compass > Start.
2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

Navigeerimine peilingunäituriga
Sihtpunkti navigeerimisel osutab teie sihtpunktile, olenemata 
teie liikumise suunast.
1 Sihtkohta navigeerimisel valige Compass.
2 Pöörake kuni  osutab kompassi ülaosa suunas, ja jätkake 

liikumist selles suunas, kuni jõuate sihtpunkti.

Where To? Menüü
Where to? menüüd saate kasutada sihtpunkti leidmiseks, 
kuhu soovite navigeerida. Kõik Where To? kategooriad ei 
ole kõikides piirkondades ja kõikidel kaartidel kasutatavad.

 > Spell 
Teekonnapunkti leidmine nime järgi
1 Valige Navigation > Where To? > Waypoints > 

Search.
2 Sisestage nimi.
3 Valige .

Sight 'N Go abil navigeerimine
Võite suunata seadme eemal asuvale objektile, lukustada 
suuna ja seejärel navigeerida objektini.

Sight 'N Go.1 Valige Navigation > Compass >  > 
2 Suunake seade objektile.
3 Valige Lock Direction > Set Course.

Kõrgusgraafik
Vaikimisi näitab kõrgusgraafik kõrgust möödunud aja jooksul.
Kõrgusgraafiku avamiseks valige Track Manager > My Track > 

.
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Baromeetrilise altimeetri kalibreerimine
Saate baromeetrilise altimeetri kalibreerida käsitsi, kui teate 
õiget kõrgust või baromeetrilist rõhku.
1 Minge sellisesse kohta, kus kõrgus või baromeetriline rõhk 

on teada.
> > Altimeter2 Valige Track Manager > My Track > 

     Setup > Calibrate Altimeter.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Graafikul oleva punktini navigeerimine
1 Valige Track Manager > My Track > .
2 Valige graafikul individuaalne punkt.
3 Valige  > View Map.
4 Valige Go.

Graafiku tüübi muutmine
Kõrgusgraafikut saab muuta nii, et see näitaks rõhku ja 
kõrgust teatud ajahetkel või teatud vahemaa tagant.

> > Altimeter1 Valige Track Manager > My Track > 
     Setup > Plot Type.
2 Valige suvand.

Kõrgusgraafiku lähtestamine
Valige Track Manager > My Track > > > Reset.

Reisiarvuti
Reisiarvuti kuvab teie praeguse kiiruse, keskmise kiiruse, 
maksimaalse kiiruse, reisi odomeetri ja muu kasuliku statistika. 
Saate kohandada reisiarvuti paigutust, armatuurlauda ja 
andmevälju (Reisiarvuti andmeväljade kohandamine, lk 13).
Reisiarvuti avamiseks valige Trip Computer.

Reisiarvuti andmeväljade kohandamine
1 Valige Navigation > Trip Computer.
2 Valige kohandatav andmeväli.
3 Valige kategooria või valige All Categories.
4 Valige uus andmeväli.

Andmeväljade kirjeldusi vaadake (Andmevälja 
valikud, lk 19).

Reisiarvuti lähtestamine
Täpsema teabe saamiseks lähtestage reisiarvuti enne 
reisi alustamist.

Valige Navigation > Trip Computer >  > Reset Trip.

Rakendused
Seadme lisafunktsioonid leiate rakendustest. Saate kohandada 
peamenüüd täiendavate rakenduste kuvamiseks (Peamenüü 
kohandamine, lk 14).

Lähedusalarmi seadistamine
Lähedusalarm hoiatab teid, kui te olete või teie koerad on 
teatud asukoha kindlaks määratud raadiuses. Määratud 
raadiusesse sisenemisel kõlab helisignaal.
1 Valige Proximity Alarms.
2 Valige Create Alarm.
3 Valige kategooria.
4 Valige asukoht.
5 Valige Use.
6 Sisestage raadius.
Kui sisenete lähedusalarmi piirkonda, siis annab seade sellest 
helisignaaliga märku.

Pindala arvutamine
1 Valige Area Calculation > Start.
2 Kõndige ümber selle ala perimeetri, mille pindala soovite 
     arvutada.
3 Kui olete lõpetanud, valige Calculate.

Äratuskella seadmine
1 Valige Alarm Clock.
2 Kellaaja määramiseks valige      ja     .
3 Valige Turn Alarm On.
Äratuskell hakkab tööle valitud ajal. Juhul kui seade on 
äratuskella aktiveerumise ajal välja lülitatud, siis lülitub 
seade automaatselt sisse ning äratuskell hakkab tööle.

Võistlustaimeri kasutamine
1 Valige Competition Timer.
2 Valige suvand:

• Valige  võistlustaimeri käivitamiseks ja peatamiseks.
• Valige  võistlustaimeri lähtestamiseks.
• Valige  võistlustaimeri kestuse ja hoiatuste

määramiseks.
• Valige loendist     , et luua kohandatud taimer, mis

loendab nullist ülespoole.

Satelliidi lehekülg
Satelliidileht näitab teie hetkeasukohta, GPS-i täpsust, satelliidi 
asukohti ja signaali tugevust.

Satelliidivaate muutmine
Vaikimisi on satelliidivaade põhjakaarega üleval. Saate muuta 
satelliitide vaadet nii, et need oleksid teie praeguse rajaga 
ekraani ülaosa suunas.

> Track Up.

> Satellite Setup > Demo Mode.

     Valige Satellite > 

GPS-i väljalülitamine
     Valige Satellite > 

Asukoha simuleerimine
1 Valige Satellite >  > Demo Mode.
2 Valige  > Set Location On Map.
3 Valige asukoht.
4 Valige Use.

BirdsEye piltide allalaadimine
Enne BirdsEye piltide otse seadmesse allalaadimist peate 
looma ühenduse traadita võrguga (Ühendamine traadita 
võrguga, lk 9).
1 Valige BirdsEye Direct > Download Imagery.
2 Valige suvand:

• Kindla asukoha või piirkonna jaoks BirdsEye pildifailide
allalaadimiseks valige Location ja seejärel valige
kategooria.
MÄRKUS. Vaikimisi on asukoht teie praegune asukoht.

• Allalaaditud pildifailide nime muutmiseks valige Name.
• Pildikvaliteedi suvandi valimiseks valige Detail.
• Allalaaditud pildifailides kuvatava ala suuruse

määramiseks valige Radius ja sisestage kaugus valitud
asukohast.

Valitud pildikvaliteedi ja raadiuse jaoks kuvatakse eeldatav 
faili suurus. Peate kontrollima, kas teie seadmes on pildifaili 
jaoks piisavalt vaba ruumi.

3 Valige Download.
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Seadme kohandamine
Peamenüü kohandamine
1 Valige peamenüüst Setup > Main Menu.
2 Valige suvand:

• Menüüelemendi teisaldamiseks valige menüüelement ja
valige uus asukoht.

• Menüüelemendi loendist kustutamiseks valige
menüüelement ja seejärel valige Remove.

• Uue menüüelemendi lisamiseks loendisse või elemendi
lisamiseks loendisse pärast selle eemaldamist valige Add
Item Here.

• Menüü kõigi elementide järjekorra lähtestamiseks valige
> Restore Defaults.

Andmeväljade kohandamine
Saate kohandada kaardi, kompassi, kõrgusgraafiku ja 
reisiarvuti andmevälju ja näidikuekraane.
1 Avage leht, mille andmevälju soovite muuta.
2 Valige kohandatav andmeväli.
3 Valige uus andmeväli.

Andmeväljade kirjeldusi vt Andmevälja valikud, lk 19.

Süsteemi seaded
Valige Setup > System.
Satellite: Seab satelliidisüsteemi valikud ja lubab või keelab 

Wide Area Augmentation System / European Geostationary 
Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS) kasutamise.

Language: Määrab seadme tekstide keele.
MÄRKUS. Tekstikeele muutmine ei muuda keelt, milles 
andmeid sisestatakse, samuti mitte kaardiandmete (nt 
tänavanimede) keelt.

Mass Storage Mode: Määrab, kas teie seade läheb arvutiga 
ühendamisel massmälurežiimi.

Broadcast Dog Data: Saadab koera andmed automaatselt 
ühilduvatesse seadmetesse.

Units: Määrab mõõtühikud.
Time: Määrab ajavööndi ja vormingu.

Ekraani seaded
Valige Setup > Display.
Backlight Timeout: Määrab aja, mille jooksul taustvalgus 

kustub. 
Battery Save: Säästab patareisid ja pikendab nende tööiga, 

ades ekraani välja, kui taustvalguse aeg saab otsa 
(Käsiseadme akusäästurežiimi sisselülitamine, lk 16).

Appearance: Määrab kuvatavad eristusvärvused päeval ja 
öösel. 

Screen Capture: Võimaldab salvestada seadme ekraanil 
oleva kujutise.

Accessibility: Lisab või muudab seadme funktsioone, et muuta 
 seade paremini juurdepääsetavaks (Juurdepääsetavuse 

     seaded, lk 14).

Juurdepääsetavuse seaded
Valige Setup > Display > Accessibility.
Touch Sensitivity: Seab puuteekraani tundlikkuse.
Review Text Size: Kohandab teksti suurust.
Scroll Controls: Kui menüü, loend või ruudustik on keritav, 

lisab ekraanile kerimisnooled.

Seadme helitoonide seadistamine
Sõnumite, nuppude, hoiatuste ja alarmide helitoone saab 
kohandada.
1 Valige Setup > Tones & Alerts.
2 Valige iga kuuldava tüübi jaoks toon.

Koera hoiatuste seadistamine
Saate reguleerida, kuidas käsiseade hoiatab teid koera teatud 
tegevustest.
1 Valige Setup > Tones & Alerts > Dog Alerts.
2 Valige tegevus.
3 Valige meetod, mida seade selle toimingu eest hoiatamiseks 
     kasutab.

Kaardi seaded
Valige Setup > Map.
Configure Maps: Lubab või keelab seadmesse laaditud 

kaardid. 
Tracked Devices: Avab jälgitavate seadmete kaardiseadete 

valikud (Jälgitavate seadmete kaardiseaded, lk 14).
Show Training Bar: Kuvab kaardil treenimisriba.
Show Data Fields: Kuvab kaardil konfigureeritavad 

andmeväljad.
Advanced: Avab täiendavad kaardiseaded (Täiendavad 

kaardiseaded, lk 14).

Jälgitavate seadmete kaardiseaded
Valige Setup > Map > Tracked Devices.
Auto Zoom: Võimaldab kaarti automaatselt välja suumida, nii 

et valitud seadmed kuvatakse alati kaardil.
Dog Tracks on Map: Määrab, kui suur osa jälgitava koera 

jälgimislogist kuvatakse kaardil.
Handheld Tracks on Map: Määrab, kui suur osa jälgitava 
     käsiseadme jälgimislogist kuvatakse kaardil.
Dog Display: Lubab ja keelab kaardil kuvatava koerateabe.
Show Offscreen Dogs: Lubab või keelab ekraanivälise koera 

näidiku kaardil.

Täpsemad kaardiseaded
Valige Setup > Map > Advanced.
Orientation: Kohandab kaardi kuvamist lehel. North Up näitab 

põhjasuunda lehe ülaosas. Track Up näitab teie praegust 
liikumissuunda lehe ülaosa suunas. Automotive Mode 
näitab liikumise perspektiivi reisisuunaga ülespoole.

Shaded Relief: Näitab detailset reljeefi kaardil (kui see on 
saadaval) või lülitab varjutamise välja.

Map Pointer: Kuvab kaardil suunakursori.
Show inReach Messages: Kuvab kaardil inReach sõnumid.
Text Size: Määrab kaardielementide teksti suuruse.

Rajaseaded
Valige Setup > Tracks.
Record Method: Määrab, kuidas seade salvestab rajaandmeid.

Smart salvestusvalik võimaldab teha pikemaid 
rajasalvestusi. Every Second salvestusvalik pakub 
üksikasjalikumaid rajasalvestusi, kuid ei pruugi salvestada 
terveid radu, mis kestavad pikemat aega.

Teekonna seaded
Saadaolevad teekonna seaded varieeruvad sõltuvalt 
sellest, kas otseteekonna loomine on lubatud või keelatud.
Valige Setup > Routing.
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Direct Routing: Lubab või keelab otseteekonna loomise.  
Otseteekonna loomisel arvutab seade kõige lühema 
teekonna sihtpunkti.

Activity: Määrab teekonna loomisel tegevuse. Seade arvutab 
     teekonnad, mis on optimeeritud vastavalt teie tegevuse 
     tüübile.
Calculation Method: Määrab teekonna arvutamiseks 

kasutatava meetodi.
Lock On Road: Lukustab kaardil teie asukohta tähistava  

sinise kolmnurga lähimale teele. See on eriti kasulik 
teedel sõites või navigeerides.

Off Route Recalculation: Määrab ümberarvutamise eelistused,  
kui navigeerite aktiivsest teekonnast eemale.

Avoidance Setup: Määrab teede tüübid, maastiku ja  
     transpordiviisid, mida navigeerimisel vältida.
Route Transitions: Määrab, kuidas seade teekonnal ühest  

punktist teise liigub. See funktsioon on saadaval ainult teatud 
tegevuste jaoks. Vahemaa funktsioon suunab teid teekonna 
järgmisesse punkti, kui olete praegusest punktist teatud 
kaugusel.

Andurite seaded
Valige Setup > Sensors.
Tempe Sensor: Võimaldab siduda tempe™-anduri ja lülitada  

seotud temperatuurianduri sisse ja välja.
Xero: Võimaldab lubada või keelata oleku jagamist ja muuta  

jagamise avalikuks või privaatseks.
MÄRKUS. Saate oma asukohta ühilduvast Xero® seadmest 
jagada.

inReach Remote: Võimaldab lubada või keelata teie seadme  
inReach kaugfunktsiooni ja seadme kinnitamise.
MÄRKUS. Saate siduda ühilduva Garmini seadme ja seda 
kasutada Alpha seadmest eemal sõnumite saatmiseks.

Mõõtühikute muutmine
Saate kohandada kauguse, kiiruse, kõrguse ja temperatuuri 
mõõtühikuid.
1 Valige Setup > System > Units.
2 Valige mõõtmistüüp.
3 Valige seade jaoks mõõtühik.

Asukoha formaadi seaded
MÄRKUS. Te ei tohiks muuta asukoha formaati ega kaardi 
tugipunkti koordinaatide süsteemi, kui te ei kasuta kaarti või 
diagrammi, mis määrab muu asukoha formaadi.
Valige Setup > System > Units > Position Format.
Position Format: Määrab asukoha formaadi, milles 

kuvatakse asukoha näidud.
Map Datum: Määrab koordinaatide süsteemi, mille alusel 

kaart koostatakse.
Map Spheroid: Näitab seadme kasutatavat 

koordinaatsüsteemi. Vaikimisi on koordinaatide süsteem 
WGS 84.

Teave seadme kohta
E-märgise regulatiivse ja vastavusteabe 
vaatamine
Selle seadme märgis esitatakse elektrooniliselt. E-märgis võib 
anda regulatiivset teavet nagu näiteks FCC pakutavad 
identifitseerimisnumbrid või piirkondlikud vastavusmärgised, 
samuti asjakohast teavet toote ja litsentside kohta.
1 Valige Setup. 
2 Valige About.

Tugi ja värskendused
• Garmin Express™ abil saate uuendada oma käsiseadme ja 

mini-koerajälgimisseadme tarkvara ja kaarte.
• Saate uuendada oma koerajälgimisseadme tarkvara Garmin 

WebUpdateri abil.

Tooteuuendused
Installige arvutisse Garmin Express (www.garmin.com
/express).
See tagab Garmini seadmetele lihtsa juurdepääsu järgmistele 
teenustele:
• Tarkvarauuendused
• Kaardi värskendused
• Toote registreerimine

Koerajälgimisseadme tarkvara uuendamine
Enne koerajälgimisseadme tarkvara värskendamist peate 
ühendama koerajälgimisseadme arvutiga 
(Koerajälgimisseadme ühendamine arvutiga, lk 17).
MÄRKUS. Ainult arvuti. Tarkvara uuendamine ei kustuta teie 
andmeid ega seadeid.
1 Minge aadressile www.garmin.com/products/webupdater.
2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme hooldus
MÄRKUS

Ärge hoidke seadet kohas, kus see võib pikaajaliselt kokku 
puutuda äärmuslike temperatuuridega, sest see võib 
põhjustada seadmele püsivaid kahjustusi.
Ärge kasutage puutetundliku ekraani käsitsemiseks mitte 
kunagi kõva ega teravat eset, sest see võib ekraani kahjustada.
Vältige keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjevahendeid, 
mis võivad kahjustada plastkomponente ja viimistlust.
USB-pordi kahjustuste vältimiseks hoidke ilmastikukindel 
klapp tihedalt suletud.
Vältige äärmuslikke lööke ja hooletut käitlemist, sest see 
võib seadme tööiga lühendada.

Seadme puhastamine
1 Puhastage seadet õrnatoimelise pesuvahendi lahuses 

niisutatud lapiga.
2 Kuivatage seade lapiga.
Pärast puhastamist laske seadmel täielikult kuivada.

Puuteekraani puhastamine
1 Kasutage pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisutage lappi kergelt veega.
3 Niisutatud lapi kasutamisel lülitage seade välja ja ühendage 

vooluvõrgust lahti.
4 Pühkige ekraani õrnalt lapiga.

Tehnilised andmed
Alpha käsiseadme tehnilised andmed
Aku tüüp Laetav, vahetatav liitiumioonaku
Aku tööiga Kuni 20 tundi.
Töötemperatuuri 
vahemik

-20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F)

Laadimistemperatuuri 
vahemik

0–45 °C (32–113 °F)

Pikaajalise hoiulepaneku 
temperatuurivahemik

-0 °C kuni 25 °C (-32 °F kuni 77 °F)

VHF juhtmevaba leviala Kuni 14,5 km (9 miili)
ANT+ väikese võimsusega 
juhtmevaba leviala

Umbes 3 m (10 jalga)

Teave seadme kohta 15

http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/products/webupdater


Traadivabad sagedused/
protokollid

152–169 MHz @ 32,5 dBm nominaalne, 
2,4 GHz @ 14,8 dBm nimi, 1,6 GHz @ 
31,7 dBm nimi

Veekindlus IEC 60529 IPX71

Koerajälgimisseadme tehnilised andmed
Aku tüüp Sisemine laetav liitiumioonaku
Aku tööiga 20 kuni 40 tundi.
Töötemperatuuri 
vahemik

-20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F)

Laadimistemperatuuri 
vahemik

0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F)

ANT® juhtmevaba leviala Umbes 10 m (32.8 jalga)
VHF raadiolevi ulatus Kuni 14,48 km (9 miili)
Traadivabad sagedused/
protokollid

,6 GHz @ 31,7 dBm nominaalne, 152–
155 MHz @ 31,6 dBm nominaalne, 2,4 
GHz @ 23,1 dBm nominaalne

Veekindlus 1 ATM2

Väikese koerajälgimisseadme tehnilised andmed
Aku tüüp Laetav, vahetatav liitiumioonaku
Aku tööiga Kuni 16-30 tundi, tüüpiline kasutus
Töötemperatuuri 
vahemik

-20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F)

Laadimistemperatuuri 
vahemik

5° kuni 40°C (41° kuni 104°F)

ANT juhtmevaba leviala Umbes 5 m (16.4 jalga)
VHF raadiolevi ulatus Kuni 6,44 km (4 miili)
Traadivabad sagedused/
protokollid

1,6 GHz @ 31,7 dBm nominaalne, 152–155 
MHz @ 31,6 dBm nominaalne, 2,4 GHz @ 
23,1 dBm nominaalne

Veekindlus 1 ATM2

Teave aku kohta
HOIATUS

See toode sisaldab liitiumioonakut. Selleks, et vältida 
kehavigastusi või toote kahjustamist, mida põhjustab aku 
äärmine kuumus, hoidke seadet otsese päikesevalguse eest 
kaitstult.
Ärge kasutage aku eemaldamiseks teravat eset.

 TÄHELEPANU
Aku nõuetekohaseks ringlussevõtuks pöörduge kohaliku 
jäätmekäitlusosakonna poole.

Pikaajaline hoiulepanek
MÄRKUS

Kokkupuude kõrge temperatuuriga võib kiirendada liitium-
ioonakude normaalset pikema aja jooksul tekkivat laadimisvõime 
langust. Täislaetud seadme hoidmine kohas, mille temperatuur 
on väljaspool pikaajalise säilitamise temperatuurivahemikku, võib 
oluliselt vähendada selle laadimisvõimet.

Kui te ei kavatse käsiseadet mitme kuu jooksul kasutada, tuleb 
aku eemaldada. Salvestatud andmed ei lähe aku 
eemaldamisel kaotsi.
Kui te ei kavatse kaelarihma mitu kuud kasutada, tuleks aku 
laadida umbes 50%-ni. Hoidke seadet jahedas ja kuivas 
kohas, kus temperatuur on samasugune nagu tavalistes 
olmeruumides. Uuesti kasutusele võtmisel tuleb kaelarihm 
enne kasutamist täielikult laadida.

1 Seade talub kuni 1 m sügavusel juhuslikku kokkupuudet veega kuni 30 min. 
Lisateabe saamiseks minge lehele www.garmin.com/waterrating.
2 Seade talub survet, mis vastab 10 m sügavusele. Lisateabe saamiseks minge 
aadressile www.garmin.com/waterrating.

Aku maksimaalse tööea tagamine
Käsiseadmes ja kaelarihmas olevate akude tööiga saab 
pikendada mitmel viisil.
•

•

•
•

•

•

Vähendage taustvalgustuse eredust (Taustvalgustuse 
ereduse reguleerimine, lk 16).
Vähendage taustvalgustuse väljalülitusaega 
(Taustvalgustuse väljalülitusaja reguleerimine, lk 16).
Lülitage saatja välja (Saatja sisse- ja väljalülitamine, lk 9).
Kasutage akusäästurežiimi (Akusäästurežiimi sisselülitamine, 
lk 16).
Kaelarihma aku säästmiseks lülitage koerajälgimisseade 
päästerežiimi (Päästerežiimi sisselülitamine, lk 10).
Kaelarihma aku säästmiseks pikendage kaelarihma 
uuendussageduse kestust (Koerajälgimisseadme 
värskendussageduse muutmine, lk 16).

Taustavalguse ereduse reguleerimine
Liiga ereda taustvalgustuse pikaaegne kasutamine võib oluliselt 
vähendada aku tööaega. Aku tööea maksimeerimiseks saate 
taustvalgustuse eredust reguleerida.
MÄRKUS. Kui aku hakkab tühjaks saama, võib taustvalguse 
eredust piirata.
1 Valige .
2 Kasutage taustvalgustuse ereduse reguleerimiseks 
     liugurriba.
Kui taustvalguse eredus on seatud maksimaalseks, võib seade 
soojeneda.

Taustvalguse väljalülitusaja reguleerimine
Aku tööea maksimeerimiseks saate taustvalgustuse 
väljalülitusaega vähendada.
1 Valige Setup > Display > Backlight Timeout.
2 Valige suvand.

Koerajälgimisseadme värskendussageduse muutmine
Enne koerajälgimisseadme värskendussageduse muutmist 
peab kaelarihm olema sisse lülitatud ja käsiseadme levialas.
Aku säästmiseks saate valida värskendussageduse pikema 
kestuse.
1 Valige Dog List.
2 Valige koer.
3 Valige Update Rate.
4 Valige suvand.

Käsiseadme akusäästurežiimi sisselülitamine
Aku tööea pikendamiseks saate kasutada akusäästurežiimi.

Valige Setup > Display > Battery Save > On.
Akusäästurežiimis lülitub ekraan välja, kui taustvalguse aeg läbi 
saab.

Energia säästmine seadme laadimise ajal
Laadimise ajal saate seadme ekraani ja kõik muud funktsioonid 
välja lülitada.
1 Ühendage seade välise toiteallikaga.

Ekraanile ilmub aku järelejäänud maht.
2 Hoidke toitenuppu 4–5 sekundit all.

Ekraan lülitub välja ja seade lülitub vähese energiatarbega 
laadimisrežiimi.

3 Laadige seade täielikult täis.

Andmehaldus
Täiendavaks andmete salvestamiseks on seadmel 
mälukaardipesa.
MÄRKUS. Seade ühildub operatsioonisüsteemidega 
Windows® 7 ja uuemad ning Mac® OS 10.4 ja uuemad.
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Mälukaardi paigaldamine

HOIATUS
Ärge kasutage aku eemaldamiseks teravat eset.

Täiendava salvestusruumi või eellaaditud kaartide jaoks saate 
käsiseadmesse installida microSD-mälukaardi.
1 Pöörake D-rõngast vastupäeva ja katte eemaldamiseks 

tõmmake seda ülespoole. 
2 Eemaldage aku.
3 Lükake kaardihoidik vasakule ja tõstke üles.

4 Paigutage mälukaart kuldsete kontaktidega allapoole. 
5 Sulgege kaardihoidik.
6 Slide the card holder to the right to lock it.
7 Replace the battery and cover.

Käsiseadme ühendamine arvutiga
MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne arvutiga laadimist või 
ühendamist USB-port, ilmastikukindel klapp ja ümbritsev ala 
põhjalikult.

1 Tõstke ilmastikukindel kate üles .

2 Ühendage USB-kaabli väiksem ots seadme 
mini-USB-ühendusse    .

3 Ühendage USB-kaabli teine ots arvuti vabasse USB-porti. 
Teie seade ja mälukaart (valikuline) kuvatakse Windows 
süsteemiga arvutite kaustas My Computer eemaldatavate 
draividena ja Mac-arvutites ühendatud andmekogudena.

Kaelarihmaseadme ühendamine arvutiga
MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne laadimisklambri 
ühendamist kaelarihmal olevad kontaktid ja nende ümbrus 
põhjalikult.

1 Kinnitage laadimisklamber kaelarihma külge.
2 Ühendage USB-kaabli väiksem ots laadimisklambri kaabli 

mini-USB-porti. 
3 Ühendage USB-kaabli teine ots arvuti USB-porti. 

Koera radade ülekandmine BaseCamp™ rakendusse
Koera radade ülekandmine BaseCamp rakendusse
1 Ühendage koerajälgimisseade arvutiga (Kaelarihma 

ühendamine arvutiga, lk 17).
Koerajälgimisseade lülitub automaatselt sisse.
2 Valige koerajälgimisseadmes    .
3 Avage BaseCamp.

BaseCamp tunneb seadme ära.
4 Valige Device > Receive from Device.
5 Valige loendist koerajälgimisseade ja klõpsake nuppu OK.
BaseCamp loob ülekantud andmete kausta jaotises My 
Collection.

Failide kustutamine
MÄRKUS

Kui te ei tea faili eesmärki, ärge kustutage seda. Teie seadme 
mälu sisaldab olulisi süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.

1 Avage Garmini draiv või andmekogu.
2 Vajadusel avage kaust või andmekogu. 
3 Valige fail.
4 Vajutage klaviatuuril klahvi Delete.

MÄRKUS. Kui kasutate Apple®-arvutit, peate failide 
täielikuks eemaldamiseks tühjendama kausta Trash.

USB-kaabli lahtiühendamine
Kui teie seade on arvutiga ühendatud eemaldatava draivi või 
andmekoguga, peate andmete kaotamise vältimiseks seadme 
arvutist ohutult lahti ühendama. Kui teie seade on ühendatud 
Windows-süsteemiga arvutiga kaasaskantava seadmena, pole 
seadme ohutu lahtiühendamine vajalik.
1 Lõpetage toiming:

• Windows-süsteemiga arvutis valige süsteemiribal ikoon
Safely Remove Hardware (Eemalda ohutult riistvara)
ja valige seade.

• Apple'i arvutis valige seade ja valige File > Eject (Fail >
Välju)

2 Ühendage kaabel arvuti küljest lahti.

Andmete ja seadete lähtestamine
Seade pakub võimalusi kasutajaandmete kustutamiseks 
ja kõigi seadete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele.
1 Valige Setup > Reset.
2 Valige suvand:

• Kõigi sätete vaikeväärtustele lähtestamiseks ja kogu
kasutaja sisestatud teabe salvestamiseks valige Reset
All Settings (Lähtesta kõik seaded).

• Kõigi kasutajaandmete kustutamiseks ja kõigi seadete
lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele valige Delete All
(Kustuta kõik).

Lisa
Tarvikud ja varuosad
Tarvikute ostmine

Minge aadressile garmin.com/accessories.
Täiendavad kaardid
Selle seadmega saate kasutada täiendavaid kaarte nagu 
BirdsEye satelliidipilte, City Navigator® ja Garmin HuntView™ 
Plus detailseid kaarte. Detailsed kaardid võivad sisaldada 
täiendavaid huvipunkte nagu näiteks restoranid või 
merendusega seotud teenused. Lisateabe saamiseks minge 
veebilehele buy.garmin.com või pöörduge oma Garmini 
edasimüüja poole.
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tempe
tempe on ANT+ juhtmeta temperatuuriandur. Anduri saate 
kinnitada turvalisele rihmale või silmusesse, kus sellel on 
ümbritseva õhuga kontakt tänu millele see edastab pidevalt 
täpseid temperatuuriandmeid. Tempe temperatuuriandmete 
kuvamiseks peate tempe oma seadmega siduma.

Nõuandeid ANT+ lisaseadmete sidumiseks Garmini 
seadmega
• Verify that the ANT+ accessory is compatible with your 

Garmin device.
• Enne ANT+ lisaseadme sidumist Garmini seadmega liikuge 

10 m (33 jalga) teistest ANT+ lisaseadmetest eemale.
• Viige Garmini seade 3 m (10 jalga) raadiusesse ANT+ 

lisaseadmest.
• Pärast esmakordset sidumist tunneb Garmini seade ANT+ 

lisaseadme iga kord ära, kui see aktiveeritakse. See protsess 
toimub automaatselt, kui lülitate Garmini seadme sisse, ja 
võtab ainult mõne sekundi, kui lisaseadmed on aktiveeritud ja 
töötavad õigesti.

• Pärast sidumist saab Garmini seade andmeid ainult teie 
lisaseadmelt ja te võite minna jälle teiste lisaseadmete 
lähedale.

Koerajälgimisseadme aku vahetamise juhised
Koerajälgimisseadme komponendid

Back plate

Toitenupp

Aku pistik

Aku kate

Aku

Toitepistik

Vana aku eemaldamine
Enne aku vahetamist peate eemaldama seadmest kogu 
mustuse, vee ja prahi. Teil läheb vaja ka väikest 
ristpeakruvikeerajat.
1 Eemaldage tagaplaadi välisservadest kuus kruvi. 
     MÄRKUS. Jätke kaks sisemist kruvi oma kohale.
2 Pöörake tagaplaat eemale.
3 Ühendage lahti aku pistik ja toitepistik.
4 Eemaldage kruvid, mis kinnitavad aku katet.
5 Eemaldage aku kate ja aku.

Jätke meelde aku suund. Aku tuleb tagasi paigaldada täpselt 
samasse asendisse.

Pärast vana aku eemaldamist pöörduge aku nõuetekohaseks 
ringlussevõtuks kohaliku jäätmekäitlusosakonna poole.

Uue aku paigaldamine
Enne aku vahetamist peate eemaldama vana aku (Vana aku 
eemaldamine, lk 18). Teil läheb vaja ka väikest 
ristpeakruvikeerajat. Võimalik, et vajate ka väikest 
lamepeakruvikeerajat.
1 Paigaldage uus aku samasse asendisse nagu oli vana aku.

Ühendus     peaks olema suunatud toitenupule lähima otsa 
poole ja mügarik     , kus juhtmed akuga ühendatakse, peaks 
olema suunatud laadimisklambri kontaktidega külje poole.

2 Asetage aku kate tagasi.
3 Kinnitage aku kate kruvidega tagasi.
4 Ühendage aku pistik ja toitepistik.

Võimalik, et peate pistikute kinnitamiseks kasutama 
lamepeakruvikeerajat.

5 Ühenduste testimiseks valige toitenupp.
Kui see on korralikult ühendatud, kostub helisignaal ja 
oleku LED vilgub roheliselt.

6 Lülitage seade välja.
7 Veenduge, et alumise katte sees olev tihend oleks korralikult

paigas. 
8 Paigutage tagaplaat tagasi.
9 Kinnitage tagaplaat kruvidega.
Pärast uue aku paigaldamist laadige kaelarihm täielikult täis.

Väikese koerajälgimisseadme aku vahetamine
Enne aku vahetamist peate eemaldama seadmest kogu 
mustuse, vee ja prahi. Teil läheb vaja väikest 
ristpeakruvikeerajat ja akuvahetuskomplekti kuuluvat 
turvakruvikeerajat.
1 Eemaldage VHF-antenni L-kujulise katte kruvid.
2 Pöörake L-kujuline kate ära.
3 Eemaldage tagaplaadi välisservadest kruvid.
4 Pöörake tagaplaat eemale.
5 Haarake aku pistiku juhtmed pistiku lähedalt ja tõmmake 

pistik trükkplaadiga risti, et aku pistik seadmest lahti 
ühendada.

6 Haarake toitepistiku juhtmed pistiku lähedalt ja tõmmake     
     pistikut paralleelselt trükkplaadiga, et toitepistik seadme  
     küljest lahti ühendada.
7 Eemaldage kruvid akuplaadilt.
8 Eemaldage aku plaat.
9 Eemaldage aku.

Aku on tihedalt oma kohal. Aku väljakangutamiseks võite 
kasutada mitteteravat mittemetallist eset.

10Paigaldage uus aku eesmisse sektsiooni nii, et aku silt on 
ülespoole ja aku esiserv läheb seadme laadimiskontakti 
serva alla.

11Asetage aku plaat tagasi ning keerake kruvid uuesti kinni. 
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12Veenduge, et tihend poleks kahjustatud ja oleks korralikult  
soones.

13Ühendage aku pistik ja toitepistik seadmega. 
Kui pistikud on korralikult paigaldatud, klõpsavad pistikud 
portidesse.

14Asetage tagaplaat tagasi ning kinnitage see uuesti  
kruvidega.

15Asetage L-kujuline kate tagasi ning keerake L-kujulise plaadi 
kinnitamiseks kruvid tagasi ja keerake kinni.

16Veenduge, et tihend ei turritaks seadmest välja.

Kaelarihma vahetamine
Enne kaelarihma vahetamist peate eemaldama seadmest 
kogu mustuse, vee ja prahi (Seadme puhastamine, lk 15).
1 Tõmmake kaelarihm GPS-antennist, antennijuhikust ja 

koerajälgimisseadmest välja. 
Te peate võib-olla kaelarihma natuke edasi-tagasi 
tõmbama ja lükkama. Võimalik, et peate lahti keerama 
GPS-antenni korpuse kruvi, kuid ärge eemaldage kruvi.

2 Viige uus kaelarihm läbi koerajälgimisseadme, antennijuhiku  
ja GPS-antenni.

3 Vajadusel keerake kinni kruvid, mis kinnitavad GPS-antenni  
korpust.

VHF-antenni vahetamine koerajälgimisseadmes
MÄRKUS

Ärge painutage liigselt riba, mis ühendab põhiseadme korpust 
GPS-antenniga.
Kui L-kujuline kate on eemaldatud, ärge häirige VHF-antenni 
vastas olevat tihendit, kuna see võib kahjustada koera 
kaelarihma veekindlat tihendit.

Enne VHF antenni vahetamist peate eemaldama seadmest 
kogu mustuse, vee ja prahi (Seadme puhastamine, lk 15). Teil 
läheb vaja ka väikest ristpeakruvikeerajat.
1 Eemaldage 4 kruvi     VHF-antenni L-kujulise katte 

küljest.
     MÄRKUS. Peaksite ühe lühikese kruvi asukoha ära 
     märkima.
2 Pöörake L-kujuline kate ära.

3 Eemaldage kruvi     , mis kinnitab VHF-antenni tagaplaadi  
külge.

4 Tõmmake antenn kogupikkuses antennijuhikust välja. 
5 Keerake antennijuhik ümber kaelarihma ja keerake uus 

VHF-antenn läbi juhiku.
See aitab antenni ülespoole suunata.

6 Paigaldage kruvi, mis kinnitab VHF-antenni, tagasi tagaplaadi  
külge.

7 Asetage L-kujuline kate VHF-antenni kohale.
8 Asetage L-kujulise katte 4 kruvi tagasi, asetades lühikese 

kruvi õigesse kohta. 

Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
MÄRKUS

Kaitsme vahetamisel ärge kaotage ühtegi väikest osa ära ja 
veenduge, et need on õigesse asendisse tagasi pandud. 
Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see pole õigesti kokku 
pandud.

Kui teie seade teie sõidukis ei lae, peate võib-olla asendama 
sõiduki adapteri otsas oleva kaitsme.
1 Lukustusest vabastamiseks keerake otsadetaili     
     vastupäeva.

NÕUANNE. Võite kasutada otsaosa eemaldamiseks münti. 
2 Eemaldage otsaosa, hõbedane ots     ja kaitse     .
3 Sisestage uus kiirelt põlev kaitse, sama voolutugevusega, 

näiteks 1 A või 2 A.
4 Asetage hõbeots otsakomponenti.
5 Lükake otsakomponent sisse ja pöörake seda päripäeva,  

et lukustada see tagasi sõiduki toitekaablisse     .

Andmevälja valikud
24 hr. Max. Temperature: Viimase 24 tunni jooksul 

registreeritud maksimaalne temperatuur. 
24 hr. Min. Temperature: Viimase 24 tunni jooksul

registreeritud minimaalne temperatuur.
Accuracy of GPS: Teie täpse asukoha veamarginaal. Näiteks, 

teie GPS-asukoha täpsus antakse vahemikus +/-12 jalga. 
(3,65 m).

Alarm Timer: Taimeri hetkeaeg.
Ambient Pressure: Kalibreerimata ümbritseva keskkonna rõhk. 
Ascent - Average: Keskmine vertikaalne tõus pärast viimast 

lähtestamist. 
Ascent - Maximum: Maksimaalne tõus jalgades või meetrites 

minuti kohta pärast viimast lähtestamist.
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Ascent - Total: Kogu tõusu vahemaa pärast viimast 
lähtestamist.

Automotive Turn: Järgmise pöörde suund teekonnal.  
Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Average Lap: Keskmine ringiaeg käimasoleva tegevuse korral. 
Barometer: Kalibreeritud rõhk hetkel.
Battery Level: Aku laetuse tase.
Bearing: Suund teie praegusest asukohast sihtpunkti. 
     Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Calories: Põletatud kalorite summa.
Compass Heading: Teie liikumissuund vastavalt kompassile.
Course: Suund teie algsest asukohast sihtpunkti. Kurssi saab 

vaadata kavandatud või seadistatud teekonnana. Nende 
andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Current Lap: Käimasoleva ringi aeg stopperil.
Date: Käesolev päev, kuu ja aasta.
Descent - Average: Keskmine vertikaalne laskumine pärast 

viimast lähtestamist.
Descent - Maximum: Maksimaalne laskumine jalgades või

meetrites minuti kohta pärast viimast lähtestamist.
Descent - Total: Kogu laskumine vahemaa pärast viimast 

lähtestamist.
Distance to Dest.: Ülejäänud kaugus lõppsihtkohani. Nende  

andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Distance to Next: Ülejäänud vahemaa järgmise teekonna-
     punktini. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Elapsed Track Time: Kogu salvestatud aeg tegevuse jooksul. 

Näiteks kui käivitate taimeri ja jooksete 10 minutit, siis 
peatate taimeri 5 minutiks, seejärel käivitate taimeri ja 
jooksete 20 minutit, on teie salvestatud aeg 35 minutit.

Elevation: Teie praeguse asukoha kõrgus üle või alla 
merepinna.

Elevation Above Ground: Teie praeguse asukoha kõrgus 
maapinnast (kui kaardid sisaldavad piisavat 
kõrguseteavet).

Elevation - Maximum: Kõrgeim saavutatud kõrgus pärast 
viimast lähtestamist.

Elevation - Minimum: Madalaim saavutatud kõrgus pärast  
viimast lähtestamist.

ETA at Destination: Hinnanguline kellaaeg, millal jõuate 
lõppsihtkohta (kohandatud sihtpunkti kohaliku aja järgi). 
Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

ETA at Next: Hinnanguline kellaaeg, millal jõuate teekonnal  
järgmise teekonnapunktini (kohandatud teekonnapunkti 
kohaliku aja järgi). Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Glide Ratio: Läbitud horisontaalvahemaa suhe vertikaalse 
kauguse muutusesse (lauglemissuhe)..

Glide Ratio to Dest.: Teie praegusest asukohast 
sihtkõrguseni laskumiseks vajalik lauglemissuhe. Nende 
andmete kuvamiseks peate navigeerima.

GPS Elevation: Teie praeguse asukoha kõrgus GPS-i järgi. 
GPS Heading: Teie liikumissuund vastavalt GPS-ile.
GPS Signal Strength: GPS-satelliidi signaali tugevus.
Grade: Tõusu (kõrguse) arvutamine jooksu (vahemaa) kohta 

(lang). Näiteks kui te iga ronitud 10 jala (3 m) kohta 
liigute 200 jalga (60 m), siis on lang 5%.

Heading: Teie liikumissuund.
Lap Ascent: Vertikaalne tõusuvahemaa käimasoleval ringil. 
Lap Descent: Vertikaalne laskumisvahemaa käimasoleval 

ringil.
Lap Distance: Käimasoleval ringil läbitud vahemaa.

Laps: Käimasoleva tegevuse jooksul läbitud ringide arv.
Lap Speed: Käimasoleva ringi keskmine kiirus.
Last Lap Ascent: Vertikaalne tõusuvahemaa viimasel läbitud 

ringil. 
Last Lap Descent: Vertikaalne laskumisvahemaa viimasel 

läbitud ringil.
Last Lap Distance: Viimasel läbitud ringil läbitud vahemaa.
Last Lap Speed: Keskmine kiirus viimasel läbitud ringil.
Last Lap Time: Stopperiga mõõdetud aeg viimasel läbitud ringil. 
Location (lat/lon): Praegune asukoht laius- ja pikkuskraadides, 

olenemata valitud asukohaformaadi seadistusest.
Location (selected): Praegune asukoht, kasutades valitud 

asukohaformaadi seadistust.
Location of Dest.: Teie lõppsihtkoha asukoht. Nende andmete  

kuvamiseks peate navigeerima.
None: See on tühi andmeväli.
Odometer: Kõigi reiside peale läbitud vahemaa jooksev

arvestus. Reisiandmete lähtestamisel seda arvestust ei 
     kustutata.
Off Course: Kaugus vasakule või paremale, mille võrra olete 

esialgselt teerajalt kõrvale kaldunud. Nende andmete 
kuvamiseks peate navigeerima.

Pointer: Suunanool, mis osutab järgmise teekonnapunkti või 
     pöörde suunas. Nende andmete kuvamiseks peate 
     navigeerima.
Speed: Praegune liikumiskiirus.
Speed Limit: Teatatud piirkiirus antud teel. Ei ole saadaval  

kõigil kaartidel ega kõigis piirkondades. Tegelike kiiruse-
piirangute puhul tuginege alati tegelikele liiklusmärkidele.

Speed - Maximum: Suurim saavutatud kiirus pärast viimast 
lähtestamist.

Speed - Moving Avg.: Keskmine kiirus liikumisel pärast 
viimast lähtestamist.

Speed - Overall Avg.: Keskmine kiirus liikumisel ja 
seiskumisel pärast viimast lähtestamist.

Stopwatch Timer: Käimasoleva tegevuse aeg stopperil. 
Sunrise: Päikesetõusu aeg teie GPS-i põhjal.
Sunset: Päikeseloojangu aeg teie GPS-i põhjal. 
Temperature: Õhutemperatuur. Teie kehatemperatuur  

mõjutab temperatuuriandurit.
Time of Day: Praegune kellaaeg teie praeguse asukoha ja

ajaseadete (formaat, ajavöönd, suveaeg) põhjal.
Time to Destination: Eeldatav aeg, mis on jäänud sihtkohta 

jõudmiseni. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Time to Next: Eeldatav aeg, mis on jäänud teekonna järgmisse  

teekonnapunkti jõudmiseni. Nende andmete kuvamiseks 
peate navigeerima.

To Course: Kurss - suund, kuhu peate liikuma, et saada tagasi 
teekonnale. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Total Lap: Kõigi läbitud ringide stopperiga mõõdetud aeg.
Trip Odometer: Pärast viimast lähtestamist läbitud vahemaa  

jooksev arvestus.
Trip Time: Viimasest lähtestamisest alates liikumisele ja  

mitte-liikumisel kulunud aja jooksev arvestus.
Trip Time - Moving: Viimasest lähtestamisest alates 

liikumiseks kulunud aja jooksev arvestus.
Trip Time - Stopped: Viimasest lähtestamisest alates 

mitte-liikumisele kulunud aja jooksev arvestus.
Turn: Sihtkoha ja praeguse suuna vahelise erinevuse nurk  
     (kraadides) (pööre). L tähendab vasakpööret.
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R tähendab parempööret. Nende andmete kuvamiseks 
peate navigeerima.

Velocity Made Good: Kiirus, millega te teekonnal sihtpunktis 
lõpetate. Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Vertical Dist. to Dest.: Kõrgusvahemaa teie praeguse 
asukoha ja sihtpunkti vahel. Nende andmete 
kuvamiseks peate navigeerima.

Vertical Dist. to Next: Kõrgusvahemaa teie praeguse 
asukoha ja järgmise teekonnapunkti vahel. Nende andmete 
kuvamiseks peate navigeerima.

Vertical Speed: Tõusu või laskumise kiirus teatud aja jooksul.
Vertical Speed to Dest.: Tõusu või languse kiiruse suhe  

eelmääratud kõrgusesse. Nende andmete kuvamiseks 
peate navigeerima.

Waypoint at Dest.: Viimane punkt teekonnal enne sihtpunkti. 
     Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Waypoint at Next: Järgmine punkt teekonnal. Nende

andmete kuvamiseks peate navigeerima.
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