
Garmin Alpha 100 + T 5 Paketti 
 

Kätevällä Alpha 100 -laitteella voit varmistaa metsästyskoirien optimaalisen suorituskyvyn. Se täydentää 
Garminin tunnetusti laadukasta seurantatekniikkaa uusilla toiminnoilla, joilla voit hallita koiraa entistä 
tehokkaammin. Helppokäyttöisellä Alpha-laitteella voit seurata koiria maastossa enintään 14,5 km:n päästä, 
ja niiden tarkka sijainti päivittyy 2,5 sekunnin välein. Alpha-laitteella voit nyt seurata jopa 
metsästyskumppaneitasi ja lähettää esimääritettyjä viestejä heidän Alpha-laitteisiinsa. 

Käyttämällä useita Alpha 100 -käsilaitteita ja T 5 -koiralaitteita voit osoittaa enintään 20 koiran tai 
metsästäjän tarkan sijainnin suuressa, käsinekäyttöön sopivassa näytössä, vaikka kohteet eivät olisi 
näkyvissäsi. Tunnet ympäristösi aina, koska Alpha 100 -laitteeseen on esiladattu Euroopan virkistyskartta. 

T 5 -paketti (Alpha 100 -käsilaite ja T 5 -koiralaite) 

 Alpha 100 -laite 
Ladattava litiumioniakku 
T 5 -koiralaite, jossa ladattava litiumioniakku 
2,5 cm:n keltainen kaulapanta 
Vyöpidike 
12,7 cm:n vakioantenni ja 33 cm:n pitkän kantaman antenni (Alpha) 
47 cm:n vakioantenni ja 57 cm:n pitkän kantaman antenni (T 5) 
Latauspidike 
Jaettu sovitinkaapeli 
Verkkolaite 
Ajoneuvon virtajohto 
USB-kaapeli 
Kestävä kenttälaukku 
Oppaat Takuu 24k 

Alpha 100 ja Astro 320 toimivat T 5 -lähetinkaulapantojen kanssa erikseen. T 5 -kaulapantoja EI voi seurata 
Alpha 100- ja Astro 320 -laitteilla samanaikaisesti. 

Uuden luokan seurantaa 
Voit tarkkailla kunkin koiran nopeutta, etäisyyttä ja kulkusuuntaa. Lisäksi saat ilmoituksen, kun koira juoksentelee ympäriinsä tai seisoo riistaa. Yhdellä Alpha 
100 -laitteella voi seurata enintään 20 koiraa tai metsästäjää enintään 14,5 km:n päästä käytettäessä lisäksi Alpha 100 -käsilaitteita tai T 5 -laitteita (Alpha ei ole 
yhteensopiva Astro-laitteiden kanssa)1. Saat tietoja nopeasti seuraamalla T 5 -koiralaitteita, joiden tiedot päivittyvät jopa 2,5 sekunnin välein. Päälle kiinnitettävä 
GPS-/GLONASS-antenni tekee paikannuksen nopeasti ja luotettavasti ja takaa parhaan seurantatarkkuuden vaativissakin ympäristöissä. 

Parempi hallinta 
Säilytä hallinta, vaikket seuraisikaan koirasi jokaista askelta.Alpha 100 säilyttää hallinnan sinulla metsästyksen aikana. Säilytä hallinta, vaikket seuraisikaan 
koirasi jokaista askelta. Geoaita- ja etäisyyshälytysten avulla voit ohjata koiran liikkeitä, ja lisäksi saat ilmoituksen, kun koira saapuu esimääritetylle alueelle tai 
poistuu siltä.  Alpha-laitteella voit pitää yhteyttä koiraan lähettämällä värinä- ja äänisignaaleja T 5 -koiralaitteeseen ja hallita siten hyvin koulutettuja koiria etäältä. 
Voit hyödyntää T 5 -koiralaitteen akunkestoa parhaiten vaihtamalla T 5 -koiralaitteen päivitystahdin Alpha-käsilaitteesta, jotta voit reagoida muuttuviin 
metsästysolosuhteisiin nopeasti. Voit tarkastella koiria ja muita metsästäjiä jopa kannettavan näytössä – käytä vain BaseCamp-ohjelmistoa (Garminin maksuton 
suunnitteluohjelmisto) BaseStation-tilassa Alpha-laitteen kanssa ja seuraa T 5 -laitetta ja muita Alpha-laitteita omasta hallintakeskuksestasi. Toinen näppärä 
lisäominaisuus on mahdollisuus käynnistää ja pysäyttää koiraan kiinnitetty VIRB-Actionkamera Alpha-käsilaitteesta T 5 -koiralaitteen kautta. 

Parempi turvallisuus 
Määrittämällä geoaitoja metsästyksen aikana voit pitää koiria poissa vaarallisilta alueilta, kuten teiltä tai kielekkeille. Geoaitojen avulla voit luoda rajoitettuja 
alueita ja määrittää hälytyksiä siltä varalta, että koira lähestyy kyseisiä alueita. Jos koira lähestyy tietä, voit parantaa koiran näkyvyyttä sytyttämällä T 5 -
koiralaitteen kirkkaat merkkivalot etäältä. T 5 -laitteen voi myös määrittää pelastustilaan, jossa radio pidentää päivitysväliä automaattisesti, kun akussa on virtaa 
jäljellä alle 25 % virtaa. Siten sinulla on vielä 12 tuntia aikaa löytää eksynyt koira. Alpha tehostaa metsästäjien välistä viestintää, koska siitä voi lähettää 
esimääritettyjä viestejä muihin Alpha-laitteisiin. Vaaratilanteessa laite voi lähettää kaikille yhteydessä oleville metsästäjille hätähälytyksen, josta näkyy henkilön 
todellinen sijainti ja jolla voi suunnitella välittömästi reitin kyseiseen sijaintiin. 

Suunnittele seuraava metsästysmatka 
Suunnittele seuraava metsästysmatkasi Garminin maksuttomalla BaseCamp-matkasuunnitteluohjelmistolla, jolla voit tarkastella ja järjestää karttoja, reittipisteitä, 
reittejä ja jälkiä. BaseCamp näyttää topografiset karttatiedot, kuten korkeuskäyrät ja -profiilit, tietokoneessa 2D- tai 3D-muodossa. Lisäksi sillä voi siirtää lähes 
rajattoman määrän satelliittikuvia laitteeseen, kun hankit BirdsEye-satelliittikuvatilauksen. 

Kestävä laite 
Garmin-laitteet ovat tunnetusti optimoituja ulkokäyttöön, ja Alpha on erinomainen esimerkki tästä kestävyydestä. Alpha-laitteessa on 7,6 cm:n käsinekäyttöön 
sopiva, kirkas kosketusnäyttö, jonka luettavuus on erinomainen kaikissa valaistusolosuhteissa, ja jonka kestävä IPX7-vesitiivis kotelo kestää satunnaisen 
upottamisen veteen. 
T 5 on tätäkin kestävämpi. Sen laitteisto kestää kaikki olosuhteet, joille metsästyskoirien kaulapanta voi altistua. Koiralaitteen vesiluokitus on 1 ATM (10 m)2, ja 
laitteessa on erittäin kestävä teräspunoksinen VHF-antenni, joka on turvallinen sankimmankin kasvillisuuden joukossa. 


