
ALPHA® 10
Ръководство за притежателя



© 2021 Garmin Ltd. или нейните филиали
Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. 
Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява 
които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по 
отношение на използването на този продукт.
Garmin®, логото на Garmin, Alpha® и ANT+® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Garmin DriveTrack™, 
Garmin Explore™, Garmin Express™ и Thumb Stick™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без 
изричното разрешение на Garmin.
Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Словната марка BLUETOOTH® и лого са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и се 
използват от Garmin по лиценз. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Другите търговски марки и търговски имена са 
собственост на съответните им притежатели.

http://www.garmin.com


Съдържание
Начално запознаване..................... 1

Настройка на системата..................... 1
Alpha 10Ръчно устройство 
Alpha 10.................................................. 2

Заключване и отключване на 
бутоните............................................. 2

Зареждане на ръчното 
устройство............................................. 3
Зареждане на каишката за куче........ 4
Включване на устройството............... 4

Изключване на устройството.........4
Избор на език........................................ 4
Прихващане на сателитни 
сигнали................................................... 5
Калибриране на компаса.................... 5

Настройка на устройството за 
нашийник за куче........................... 6

Методи за добавяне на нашийник за 
куче към ръчно устройство................ 6

Добавяне на куче или контакт чрез 
безжично сдвояване........................ 6
Споделяне на куче или контакт 
безжично............................................ 7
Добавяне на куче с помощта на 
кодове за проследяване и 
управление.........................................7
VHF радио информация................... 8

Редактиране на информация за 
куче......................................................... 8
Комуникация с каишката.................... 9

Свързани функции......................... 9
Сдвояване на смартфон с Вашето 
устройство............................................. 9

Проследяване на куче....................9
Екран на ръчно устройство.............. 10
Икони за състояние на куче............. 11
Започване и приключване на лов... 11
Маркиране на местоположението на 
превозното Ви средство................... 11

Изтриване на местоположението 
на превозното Ви средство.......... 11

Проследяване на контакти.......... 11
Включване и изключване на 
предавателя........................................ 11
Изпращане и получаване на 
съобщения........................................... 12
Откриване на Вашия ИД на 
контакт................................................. 12
Смяна на Вашия ИД на контакт....... 12

Персонализиране на Вашето 
устройство....................................12

Системни настройки.......................... 12
Задаване на известия на 
устройството....................................... 12
Отдалечен преглед.............................13

Информация за устройството..... 13
Извежда регулаторна информация и 
информация за съответствие на 
електронен етикет..............................13
Актуализации на продукта............... 13

Настройване на Garmin Express... 13
Грижа за устройството...................... 13

Почистване на устройството........13
Прикрепване на адаптера за 
основата за монтиране..................... 14
Получаване на повече 
информация........................................ 14
Alpha 10Технически характеристики 
на ръчното устройство Alpha 10...... 15
Увеличаване на живота на 
батерията............................................. 15
Управление на данни.........................16

Свързване на преносимото 
устройство към компютър........... 16
Изтриване на файлове.................. 16
Изключване на USB кабела.......... 16
Нулиране на данни и настройки.. 17

Покупка на аксесоари....................... 17

Показалец.....................................18

Съдържание i





Начално запознаване
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството Важна информация относно продукта и безопасността в кутията на продукта за 
предупреждения за продукта и друга важна информация.

Настройка на системата
Преди да можете да използвате системата Alpha 10, трябва да настроите устройствата.
1 Заредете преносимото устройство (Зареждане на ръчното устройство, стр. 3).
2 Заредете нашийника за куче (Зареждане на каишката за куче, стр. 4).
3 Включете устройството (Включване на устройството, стр. 4).
4 Сдвоете устройството за нашийник за куче с ръчното устройство (Методи за добавяне на нашийник 

за куче към ръчно устройство, стр. 6).
5 Сдвоете ръчното устройство с телефона си (Сдвояване на смартфон с Вашето устройство, стр. 9).
6 Калибрирайте компаса (Калибриране на компаса, стр. 5).
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Alpha 10Ръчно устройство Alpha 10

GPS антена

VHF антена

Контролер Thumb Stick™

Движете се в някоя посока, за да превъртите или маркирате елемент. Докоснете, за да изберете 
елемент.

Бутон Вкл.

Натиснете, за да включите или изключите подсветката. Задръжте, за да включите или 
изключите устройството и да заключите или отключите бутоните на устройството.

Бутон за тренировка
Натиснете, за да активирате тренировъчна команда за избраното куче.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функционалност може да не е налична във Вашия район.

USB порт (под предпазното капаче)

Бутон за меню
Натиснете, за да отворите и затворите менюто на устройството. Задръжте, за да се върнете към 
екрана за проследяване.

Монтажен винт с прикрепена халка за карабинер и основа за монтаж.

Заключване и отключване на бутоните
Можете да заключите бутоните на устройството, за да предотвратите неволно натискане на бутоните.
1 Натиснете .
2 Изберете Заключване.
3 Задръжте бутона за менюто, за да отключите бутоните.
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Зареждане на ръчното устройство
БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, щателно подсушавайте USB порта, предпазното капаче и зоните около тях, 
преди да зареждате или свързвате към компютър.

Трябва да заредите батерията докрай, преди да използвате устройството за първи път. Зареждането 
на напълно изтощена батерия отнема около 2 часа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не зарежда, когато е извън одобрения температурен диапазон за 
зареждане (Alpha 10Технически характеристики на ръчното устройство Alpha 10, стр. 15).
1 Повдигнете предпазното капаче .

2 Включете малкия накрайник на захранващия кабел в USB порта  на устройството.
3 Включете другия край на захранващия кабел в захранващ източник.
4 След като устройството е напълно заредено, изключете захранващия кабел от устройството.
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Зареждане на каишката за куче
БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, щателно подсушавайте контактите на каишката и зоната около тях, преди да 
свържете скобата за зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата каишка за куче може да изглежда различно от изобразеното устройство.
Трябва да заредите батерията докрай, преди да използвате устройството за първи път. Зареждането 
на изтощена докрай батерия отнема около пет часа.
1 Поставете скобата за зареждане  на устройството .

2 Включете малкия накрайник на захранващия кабел в mini-USB порта на кабела на скобата за 
зареждане.

3 Свържете захранващия кабел с източник на захранване.
Светодиодът за състояние свети постоянно в червено, докато каишката се зарежда.

4 След като светодиодът за състояние светне в зелено, свалете скобата за зареждане от каишката.

Включване на устройството
• На ръчното устройство натиснете бутона за захранване.
• Задръжте бутона за захранване на нашийника за куче натиснат, докато светодиодът за състояние 

започне да мига и нашийникът издаде звуков сигнал.

Изключване на устройството
• На преносимото устройство задръжте бутона за захранване и изберете Изключи.
• На устройството за нашийник за куче задръжте бутона за захранване, докато светодиодът за 

състоянието светне в червено.

Избор на език
Когато включите устройството си за първи път, трябва да изберете езика на устройството от списък с 
налични езици. Можете да промените настройката за език от настройките за Система.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Настройки > Система > Език.
3 Изберете език.
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Прихващане на сателитни сигнали
БЕЛЕЖКА

Това устройство е предназначено само за използване на открито. Приемането на сателитен сигнал 
изисква ясен изглед към небето. GPS точността може да се повлияе, ако използвате устройството на 
закрито.

Както устройството за нашийник за кучета, така и ръчното устройство трябва да получат сателитни 
сигнали, преди да поставите устройството за нашийник на кучето си. Прихващането на сателитни 
сигнали може да отнеме до няколко минути.
1 Излезте навън на открито място.
2 Включете и двете устройства (Включване на устройството, стр. 4).
3 На ръчното устройство изберете сдвоена яка с контролера Thumb Stick.
Когато нашийникът приеме сателитни сигнали, светодиодът за състояние мига два или три пъти в 
зелено. Когато ръчното устройство получи сателитни сигнали и комуникира със сдвоено устройство за 
нашийник за куче, то показва информация за състоянието на устройството за нашийник за куче (Екран 
на ръчно устройство, стр. 10).

Калибриране на компаса
БЕЛЕЖКА

Калибрирайте електронния компас на открито. За да подобрите точността на направлението, не стойте 
близо до обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни средства, сгради и въздушни 
електропроводи.

Трябва да калибрирате компаса след изминаване на дълги разстояния или преживяване на 
температурни промени.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Калибриране на компаса.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
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Настройка на устройството за нашийник за куче
Методи за добавяне на нашийник за куче към ръчно устройство
Трябва да добавите устройството за нашийник за куче към ръчното устройство. Можете да добавите 
до 20 устройства към едно ръчно устройство, като използвате MURS/VHF, въведете кодовете за 
проследяване и управление или като споделите безжично чрез ANT+® технология. До 20 устройства 
могат да бъдат активни наведнъж.
Използване на MURS/VHF: Позволява Ви да добавите нашийник за куче, след като сте поставили 

нашийника в режим на сдвояване, чрез натискане на бутона за включване.
Този метод е полезен, когато добавяте нов допълнителен нашийник към системата, преди да 
тръгнете на лов (Добавяне на куче или контакт чрез безжично сдвояване, стр. 6).

Въвеждане на проследяващи и контролни кодове: Позволява Ви да добавите нашийник за куче, което 
не притежавате и което не е в района. Собственикът на кучето трябва да определи дали можете 
само да проследявате кучето, или можете да проследявате и контролирате кучето. Този метод 
изисква собственикът на кучето да намери и съобщи кодовете на лицето, добавящо нашийника за 
куче.
Този метод е полезен, когато искате да добавите нашийник за куче по време на лов, но не сте близо 
до кучето. Например, Вие добавяте друг член към групата за лов на устройството за нашийник за 
куче, но не притежавате устройството (Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и 
управление, стр. 7).
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция варира в зависимост от типа на нашийника за куче и наличните функции 
във Вашия район. Може да виждате само проследяващи кодове или кодове за проследяване и 
контрол.

Добавяне на куче или контакт чрез безжично сдвояване
1 Ако устройството за нашийник е включено, го изключете (Изключване на устройството, стр. 4).
2 Задръжте бутона за захранване на устройството за нашийник за куче, докато устройството издаде 

две серии от звукови сигнали (около 2 секунди), след което освободете бутона за захранване.
Светодиодът за състоянието мига бързо в зелено. Каишката за куче вече е готова за свързване или 
сдвояване с ръчно устройство.

3 На преносимото устройство натиснете бутона за менюто.
4 Изберете Добав. устройство.
5 Изберете опция:

• Ако сте близо до устройството за нашийник за куче, изберете Куче > Сдвояване на каишка и 
следвайте инструкциите на екрана.

• За да добавите контакт или устройство за нашийник за куче, като получите информацията от 
друго ръчно устройство, изберете Получаване на споделен ресурс.
ЗАБЕЛЕЖКА: За успешно добавяне на контакта или устройството за нашийник за куче другото 
ръчно устройство трябва безжично да споделя информацията (Споделяне на куче или контакт 
безжично, стр. 7).

6 След като добавите успешно нашийника за куче, въведете името на кучето и изберете Край.

Добавяне на контакт с помощта на ИД на предаване
1 На преносимото устройство натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Добав. устройство > Контакт.
3 Въведете ИД на предаване за контакта.
4 Въведете името на контакта и изберете Край.
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Споделяне на куче или контакт безжично
Преди да можете да споделяте данни безжично през ANT+, трябва да занесете Вашето ръчно 
устройство Alpha на разстояние от 3 m (10 ft) от другото ръчно устройство.
1 Изберете кучето или контакта, който да споделите, или изберете Опции на устройст..
2 Изберете Спод. > Безжично споделяне.
3 Изберете Да, за да позволите на друг човек да проследява Вашето куче и да коригира поведението 

му при необходимост.
За да споделите успешно устройството за нашийник за куче, другото ръчно устройство трябва да 
получава информация за устройството (Добавяне на куче или контакт чрез безжично сдвояване, 
стр. 6).

Редактиране на информация за куче за споделяне
1 От екрана за проследяване изберете кучето, което искате да редактирате, или изберете Опции на 

устройст..
2 Изберете Спод..
3 Изберете опция:

• Изберете Код за следа, за да промените кода за проследяване за нашийника за куче.
• Изберете Код за управление, за да промените кода за управляване за нашийника за куче.
• Изберете Безжично споделяне за споделяне на информацията за нашийника за куче с друго 

ръчно устройство.
• Изберете Преглед на старите кодове, за да видите предишните кодове за проследяване и 

управляване за устройството за нашийник за куче.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична на всички устройства.

Добавяне на куче с помощта на кодове за проследяване и управление
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция варира в зависимост от типа на нашийника за куче и наличните функции 
във Вашия район.
Преди да можете да добавите куче, използвайки кодовете за проследяване и управление, 
собственикът на кучето трябва да намери тези кодове (Намиране на ИД на кучето и кодове за 
проследяване и управление, стр. 7) и да Ви ги предостави.
Можете да използвате кодовете за проследяване и управление, за да упълномощите ръчно устройство 
да взаимодейства с устройството Ви за нашийник за куче. Ако не сте в близост до кучето, което искате 
да добавите, или не можете да поставите нашийника в режим на сдвояване, можете да добавите 
кучето с помощта на кодовете за проследяване и управление.
1 На преносимото устройство натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Добав. устройство > Куче > Въвеждане на код за споделяне.
3 Въведете кода за проследяване или управление за нашийника и изберете Край.

Кодът за проследяване на кучето Ви позволява да проследявате кучето. Кодът за контрол на кучето 
Ви позволява да проследявате и обучавате кучето.

4 Въведете името на кучето и изберете Край.

Намиране на ИД на кучето и кодове за проследяване и управление
Можете да споделите код за проследяване на кучето, за да може друг човек да го проследява. Можете 
да споделите и код за управляване на кучето, за да може друг човек да го проследява и тренира.
1 Изберете куче или изберете Опции на устройст..
2 Изберете Спод..

Кодовете за проследяване и контрол се показват под името на кучето.
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VHF радио информация
Този продукт може да се използва единствено на определени радио честоти, които са различни в 
зависимост от държавата. Вижте опаковката на продукта или отидете на www.garmin.com/tracking-
legal за подробности относно радиочестотата на този продукт.

Редактиране на информация за куче
1 От екрана за проследяване изберете кучето, което искате да редактирате, или изберете Опции на 

устройст..
2 Изберете Редактиране.
3 Изберете опция:

• Изберете Светлина на каишката, за да промените режима на светлината на нашийника.
• Изберете ИД, за да промените ИД на устройството за нашийник за куче.
• Изберете Честота на обновяване, за да промените честотата на предаване на данни за позицията 

от устройството за нашийник за куче.
• Изберете Актуализиран код за споделяне, за да промените кода за споделяне на устройството за 

нашийник за куче.
• Изберете Вид куче, за да зададете кои известия да се изпращат от устройството за нашийник за 

куче.
• Изберете Пестене на батерията, за да включите или изключите режима за пестене на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това автоматично превключва на 2-минутна честота на обновяване, когато 
нашийникът разполага с 25% батерия.

• Изберете Цвят, за да зададете цвета, използван за идентифициране на кучето на външни 
устройства.

• Изберете Спящ режим на каишката, за да включите или изключите спящия режим на 
нашийника.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е свързан с ръчното устройство, нашийникът за куче може да се постави в 
спящ режим, за да се пести батерия, докато не следите активно своето куче.

• Изберете Име, за да редактирате името на кучето.
• Изберете Премахване, за да премахнете кучето от Вашето устройство.
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Комуникация с каишката
Трябва да осигурите невъзпрепятствана видимост между ръчното устройство и каишката за куче, за 
да постигнете най-добрия сигнал за комуникация. За да постигнете най-добрите условия за пряка 
видимост, трябва да застанете в най-високата точка в района (например на върха на хълм).

Най-добро

Добро

Слабо

Свързани функции
Свързаните функции са налични за Вашето устройство Alpha 10, когато инсталирате приложението 
Garmin Explore™ на съвместим смартфон и свържете ръчното устройство към Вашия смартфон с 
помощта на Bluetooth® технология. За повече информация отидете на garmin.com/apps.
Garmin Explore: Приложението Garmin Explore показва местоположението на кучето и информация за 

проследяване по време на лов. След приключване на лов можете да прегледате следи и друга 
информация, за да научите повече за случилото се по време на лов.

Сдвояване на смартфон с Вашето устройство
За да използвате свързаните функции на устройството, то трябва да бъде сдвоено директно чрез 
приложението Garmin Explore вместо от настройките на Bluetooth на Вашия смартфон.
1 Донесете своя съвместим смартфон на 10 m (33 ft) от устройството.
2 Натиснете бутона за менюто на Вашето ръчно устройство.
3 Изберете Настройки > Телефон.
4 Ако е необходимо, изберете превключвателя, за да активирате Bluetooth технологията.
5 Изберете Сдвояване на телефона.
6 На Вашия съвместим смартфон активирайте Bluetooth технологията и отворете приложението 

Garmin Explore.
7 От приложението Garmin Explore изберете Устройства > Сдвоете устройството.
8 Следвайте инструкциите на екрана в приложението Garmin Explore, за да сдвоите устройството си.

Проследяване на куче
Ръчното устройство Ви позволява да следите своето куче или няколко кучета с помощта на компас за 
проследяване. Показалецът на компаса показва посоката към настоящото местоположение на кучето.
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Екран на ръчно устройство

Показва посоката, в която Вашето устройство е насочено в момента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компасът не сочи точно към текущата посока, може да се наложи да калибри
рате ръчното устройство (Калибриране на компаса, стр. 5).

Показва текущото състояние на кучето (Икони за състояние на куче, стр. 11).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ръчното устройство загуби комуникация с устройството за нашийник за куче, 

се появяват  и .

Показва устройството за нашийник за кучета, което е избрано в момента.

 Ниво на батерията на устройството за нашийник за куче.

 Неизвестно състояние на батерията. Показва, че ръчното устройство не може да определи 
състоянието на батерията на устройството за нашийник за куче.

Разстояние до устройството за нашийник за кучета.

Посока към устройството за нашийник за кучета.
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Икони за състояние на куче

Седи

На точка

Плячка качена на дърво

Неизвестен1

Започване и приключване на лов
Можете да започнете и прекратите лов на Вашето ръчно устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато устройството Ви е свързано с приложението Garmin Explore, данните за лов 
автоматично се качват във Вашия акаунт в Garmin Explore, когато приключите лов.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Стартиране на улов.
3 Изберете таймера за лов, за да прекратите лова.
4 Изберете Да.

Маркиране на местоположението на превозното Ви средство
Можете да маркирате местоположението на превозното средство, за да можете да се придвижите 
обратно до него след лова.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Марк. на прев. сред..

Изтриване на местоположението на превозното Ви средство
Трябва да изтриете предишното маркирано местоположение на превозното средство, преди да 
можете да маркирате ново местоположение.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете маркираното превозно средство.
3 Изберете Изтриване.

Проследяване на контакти
Можете да проследявате други ловци, за да знаете къде се намират по всяко време. Можете също да 
изпращате съобщения до контактите си. Едно ръчно устройство Alpha 10 може да следи до 20 
устройства, включително съвместим нашийник за куче и ръчни устройства.

Включване и изключване на предавателя
Преди да можете да добавите контакт, трябва да включите предавателя.
ЗАБЕЛЕЖКА: При ниски температури, ако предавате, когато батерията е изтощена, устройството може 
да се изключи.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Настройки > ИД на предаване > Състояние.

1 Иконката за неизвестно състояние показва, че ръчното устройство не може да комуникира с устройството за нашийник за куче.
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Изпращане и получаване на съобщения
Преди да можете да изпращате съобщения до контактите си или да получавате такива от тях, трябва 
да включите предавателя (Включване и изключване на предавателя, стр. 11).
Можете да изпращате и получавате автоматизирани съобщения. Когато получите съобщение, то се 
появява в горната част на екрана на Вашето устройство. Натискането на който и да е бутон ще 
отхвърли съобщението. Има 18 съобщения, от които можете да избирате, за да изпратите на 
контактите си, като Помощ и Идвам.
1 От екрана за проследяване използвайте Thumb Stick, за да превъртите надясно.
2 Изберете Изпр. на съобщ..
3 Изберете съобщение.
Съобщението се изпраща до Вашите контакти с Вашето име преди съобщението. Всеки, който 
проследява Вашето преносимо устройство, получава съобщението.

Откриване на Вашия ИД на контакт
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Настройки > ИД на предаване.

Вашият ИД на контакт се показва под опцията Моят ИД.

Смяна на Вашия ИД на контакт
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Настройки > ИД на предаване > Моят ИД.
3 Изберете нов ИД на контакт.

Персонализиране на Вашето устройство
Системни настройки
От главното меню изберете Настройки > Система.
Език: Задава езика на текста на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни.
Автоматично заключване: Позволява Ви да заключите бутоните на устройството след определен 

период от време.
Мерни единици: Задава мерните единици.
Формат на часа: Настройва устройството да показва часа в 12-часов или 24-часов формат.
Снимка на екрана: Позволява Ви да запазите изображението на екрана на устройството, като 

натиснете Thumb Stick.
Възстан. фабрични настройки: Нулира всички настройки до стойностите по подразбиране и запазва 

цялата въведена от потребителя информация.
Възст. на фабр. настр.: Изтрива всички потребителски данни и нулира всички настройки до 

фабричните стойности по подразбиране.
За системата: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

Задаване на известия на устройството
Можете да персонализирате типа известие на Вашето устройство, който получавате за съобщения и 
предупреждения.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Настройки > Предупреждения.
3 Изберете тип известие за всяка категория.
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Отдалечен преглед
Ръчното устройство използва ANT+ технология за споделяне на местоположенията на кучетата с 
устройства Garmin DriveTrack™ и съвместими часовници за дейности на открито. Ръчното устройство 
може да предава едновременно на няколко устройства. Можете да активирате или дезактивирате 
споделянето на тези данни по всяко време, като натиснете бутона на менюто и изберете Настройки > 
Отдалечен преглед > Състояние.
ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно споделянето на местоположенията на кучета с друго 
устройство, вижте ръководството на притежателя на устройството.

Информация за устройството
Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на 
електронен етикет
Етикетът за това устройство се предоставя в електронен формат. Електронният етикет може да 
предоставя регулаторна информация, като например идентификационни номера, предоставени от FCC 
или регионални маркировки за съответствие, както и приложима продуктова и лицензионна 
информация.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 От менюто Настройка изберете Система.
3 Изберете За системата.

Актуализации на продукта
На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin®:
• Актуализации на софтуера
• Регистриране на продукт

Настройване на Garmin Express
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабела.
2 Отидете на garmin.com/express.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на 
екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.
Избягвайте използването на химикали за почистване, разтворители, слънцезащитни продукти и 
репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покритията.
Закрепете здраво предпазното капаче, за да избегнете повреди на USB порта.
Избягвайте екстремни удари и груба обработка, тъй като това може да влоши експлоатационния 
живот на продукта.

Почистване на устройството
1 Избършете устройството с кърпа, напоена с неагресивен почистващ препарат.
2 Подсушете го.
След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.
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Прикрепване на адаптера за основата за монтиране
1 Отстранете късия винт  от каишката за карабинера .

2 Закрепете адаптера за основа за монтиране  върху гърба на устройството, като използвате 
дългия винт , доставен с устройството.
СЪВЕТ: Адаптерът за основата за монтиране приляга върху каишката на карабинера. Можете да 
прикрепите адаптера върху каишката или да премахнете каишката.

Получаване на повече информация
Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.
• Отидете на support.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и актуализации на софтуера.
• Отидете на buy.garmin.com или се свържете с Вашия Garmin дилър за повече информация за 

допълнителни аксесоари и части за смяна.
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Alpha 10Технически характеристики на ръчното устройство Alpha 10
Тип батерия Акумулаторна, литиево-йонна

Издръжливост на батерията До 20 часа

Диапазон на работната температура От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)

Диапазон на температурата за зареждане От 0° до 40°C (от 32° до 104°F)

Диапазон на температурата на дългосрочно 
съхранение От 0° до 25°C (от 32° до 77°F)

VHF безжичен обхват До 14,5 km (9 mi)

Безжичен обхват при ниска мощност на ANT+ Около 3 m (10 ft)

Честоти/протоколи за безжична връзка 151 – 169 MHz при 32 dBm максимално, 2,4 GHz при 
3,7 dBm максимално 

Клас на защита от вода IEC 60529 IPX71

Увеличаване на живота на батерията
Можете да направите няколко неща, за да удължите живота на батериите в преносимото устройство и 
нашийника.
• Изключете предавателя (Включване и изключване на предавателя, стр. 11).
• Изключете Отдалечен преглед (Отдалечен преглед, стр. 13).
• Включете режима за пестене на батерията за устройството за нашийник за куче (Редактиране на 

информация за куче, стр. 8).
• Ограничете броя на проследяваните ресурси до 3.

1 Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com
/waterrating.
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Управление на данни

Свързване на преносимото устройство към компютър
БЕЛЕЖКА

За да избегнете корозия, щателно подсушавайте USB порта, предпазното капаче и зоните около тях, 
преди да зареждате или свързвате към компютър.

1 Повдигнете предпазното капаче .

2 Включете малкия накрайник на USB кабела в USB конектора  на устройството.
3 Включете другия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.

Вашето устройство се показва като сменяемо устройство в „Моят компютър“ на Windows®

компютри и като монтирани томове на Mac® компютри.

Изтриване на файлове
БЕЛЕЖКА

Ако не знаете предназначението на някой файл, не го изтривайте. Паметта на вашето устройство 
съдържа важни системни файлове, които не трябва да се изтриват.

1 Отворете устройството или тома Garmin.
2 Ако е нужно, отворете папка или том.
3 Изберете файл.
4 Натиснете клавиша Изтриване на клавиатурата.

Изключване на USB кабела
Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва 
безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако 
устройството Ви е свързано към Вашия компютър с Windows като преносимо устройство, не е 
необходимо безопасно разкачване на устройството.
1 Извършете действие:

• За Windows компютри изберете иконата за безопасно премахване на хардуер в системната 
област и изберете устройството си.

• За компютри Apple® изберете устройството и изберете Файл > Изваждане.
2 Изключете кабела от компютъра.
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Нулиране на данни и настройки
Устройството предлага опции за изтриване на потребителските Ви данни и за нулиране на всички 
настройки да фабричните стойности по подразбиране.
1 Натиснете бутона за менюто.
2 Изберете Настройки > Система.
3 Изберете опция:

• За да нулирате всички настройки до стойностите по подразбиране и да запазите цялата 
въведена от потребителя информация, изберете Възстан. фабрични настройки.

• За да изтриете всички потребителски данни и да върнете всички настройки до фабричните 
стойности по подразбиране, изберете Възст. на фабр. настр..

Покупка на аксесоари
Отидете на garmin.com/accessories.
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