ZARIADENIA PRE PSOV
SLEDOVANIE • VÝCVIK

SLEDOVANIE A VÝCVIK PSOV
Pre optimálny výkon vášho psa Garmin predstavuje
zariadenia určené na sledovanie a výcvik psov od zdanlivo
jednoduchého BarkLimitera až po sledovací, a zároveň aj
výcvikový systém Alpha.

ALPHA 100
MAJTE SVOJHO PSA
POD KONTROLOU
S JEDINÝM ZARIADENÍM
Sledovací a výcvikový systém Alpha spája profesionálne
GPS sledovanie s pokročilou elektronickou výcvikovou
technológiou Tri-Tronics®.
Máte k dispozícii aktuálne informácie vrátane rýchlosti,
vzdialenosti a smeru pohybu vašich psov. Jeden ovládač
Alpha 100 dokáže sledovať až 20 psov s obojkami TT15/
TT15mini/T5/T5mini alebo iných poľovníkov, ktorí tiež
používajú Alphu 100. (Ďalšie voliteľné obojky a ovládače sa
predávajú samostatne, “Len sledovanie” kompatibilné
s obojkami T5.)

Výcvik psa a sledovanie až do vzdialenosti 14,5 km.
Alpha 100 má jasný, farebný dotykový displej s
uhlopriečkou 3”, na ktorom vidíte presne, kde sa
nachádzajú vaše psy na mape. Spolu s kúpou tohto
systému získate tiež 1-ročné predplatné BirdsEye
satelitných snímkov pre reálny náhľad terénu vrátane ciest,
vodných plôch, lesov a iného. Plus ovládanie 18-stupňov
kontinuálneho a okamžitého elektrického výcvikového
impulzu priamo počas sledovania psov pri práci, správy
medzi poľovníkmi, režim šetriaci výdrž batérie a plne
nabíjateľný lithum-iónový akumulátor. Okrem týchto funkcií
je Alpha vyrobená s ohľadom na použitie v teréne, pre
použitie v prachu a špine, blate aj vo vode (vodotesnosť
IPX7 ovládač, 10M obojok TT15) - nič neprekvapí tento
profesionálny sledovací a výcvikový systém.

ČO DOKÁŽE SLEDOVACÍ A VÝCVIKOVÝ SYSTÉM PRE PSOV ALPHA 100?
• Sledovať až 20 psov/ďalších poľovníkov používajúcich
Alphu až do vzdialenosti 14,5 km v závislosti od terénu
• Aktualizovanie pozícií psov každých 2,5, 5, 10, 30 alebo
120 sekúnd
• Výcvik viacerých psov súčasne pomocou 18 stupňov
kontinuálneho a okamžitého elektrického impulzu alebo
tónom
• Súčasťu balenia je mapa Topo Slovakia, Topo Euro
a bezplatné 1-ročné predplatné BirdsEye satelitných
snímkov
• Nastavenie upozornení, aby ste vedeli, či váš pes
vystavuje/loví
• Meria rýchlosť psa, prejdenú vzdialenosť a smer
• Na diaľku aktivujete LED svetlá na obojku TT15/T5
• Možnosť pripojenia k autonavigácii Garmin DriveTrack
a k hodinám Garmin fēnix 3 a novším
Sledovací a výcvikový systém Alpha v balení obsahuje 1 ks obojok T5/T15.
(Ďalšie ovládače a obojky T5/TT15 sa kupujú samostatne, “Len sledovanie”
kompatibilné s objkom T5.)

Sledovanie a výcvik
viacerých psov
na jednom displeji.
Možnosť zobrazenia aj
s BirdsEye satelitnými
snímkami.

Geozóna. Nastavte
virtuálne hranice na
vašej mape, a keď
váš pes prekročí túto
hranicu, Alpha 100 vás
upozorní.

Možnosť sledovania
až 20 psov alebo
ďalších poľovníkov
na mape.

ALPHA 50
POĽUJTE SO SVOJÍM PSOM,
NIE NA SVOJHO PSA

Profesionálny sledovací systém Alpha 50 pre pracovné
dokáže sledovať až 20 psov do vzdialenosti až 14,5 km
v závislosti od terénu vďaka GPS a GLONASS prijímaču
s vysokou citlivosťou pri obnovovacej frekvencii polohy
obojka už po 2,5 sekunde. Pre použitie s ovládačom Alpha
50 je určený obojok T5/T5 mini. Systém je vybavený 3D
elektronickým kompasom. Všetky informácie sa zobrazujú
na jasnom, dobre čitateľnom farebnom displeji
s uhlopriečkou 2,6".

Prepracovaný obojok T5 disponuje GPS/GLONASS
prijímačom s vysokou citlivosťou, ktorý udržuje pevná
flexibilná opletená anténa z nehrdzavejúcej ocele
na zlepšenie príjmu signálu. Obojok je určený len
na sledovanie a je možné ho použiť s obidvoma
sledovacími systémami - Alpha 50 aj Alpha 100. Rescue
režim automaticky aktivuje úsporný režim na predĺženie
výdrže batérie, keď kapacita batérie klesne na 25%, aby
bolo možné nájsť zatúlaného psa. Na obojku sú tiež LED
svetlá ovládané cez ovládač. T5 je pripravený ísť všade
tam, kam váš pes vďaka pevnému vyhotoveniu
a vodeodolnosti do 10 metrov.

ČO DOKÁŽE SLEDOVACÍ A VÝCVIKOVÝ SYSTÉM PRE PSOV ALPHA 50?
• Sledovanie až 20 psov do vzdialenosti až 14,5 km
(7 km s obojkom T5 mini) v závislosti od terénu
s voliteľnými obojkami T5 (predávané samostatne)
• Zobrazenie polohy psa, stavu a vzdialenosti s možnosťou
nastaviť aktualizáciu polohy každých 2,5 sekundy
• Vrátane mapy SK/EU TOPO
• Nastavenie rádiusu pre spustenie upozornenia, pokiaľ sa
pes pohybuje mimo zvoleného rádiusu v danej geozóne
• Zobrazenie metrík lovu/prechádzky/záchrannej akcie
individuálne pre každý obojok
• Možnosť zdieľania informácií z ďalších obojkov pri
spoločnom love
• Možnosť odosielania/prijímania správ z iných ovládačov
Apha 50
• Označovanie špeciálnych trasových bodov
• Núdzový alarm a LED svetlá
• Možnosť pripojenia k autonavigácii Garmin DriveTrack
a k hodinám Garmin fēnix 3 a novším

Sledovací systém
dokáže súčasne
sledovať až 20 psov
súčasne do vzdialenosti
až 14,5 km v závislosti
od terénu.

Mapové zobrazenie
s možnosťou
zobrazenia BirdsEye
satelitných snímkov.

Vďaka zobrazeniu
kompletných informácií
o psovi viete, či sa pes
hýbe, stojí alebo šteká,
vzdialenosť od vás,
prejdenú vzdialenosť
a iné.

Sledovací systém Alpha 50 + T5/T5 mini obsahuje jeden obojok. Ďalšie obojky je možné
kúpiť samostatne ako voliteľné príslušenstvo.
*1ATM - zodpovedá tlaku v hĺbke 10 metrov.
Pre viac informácií navštívte stránku garmin.com/waterrating.

SÉRIA PRO
VÄČŠÍ DOSAH,
VIAC PSOV,
VIAC MOŽNOSTÍ.
KLASICKÝ VÝCVIKOVÝ SYSTÉM PRE PSOV, KTORÝ
PONÚKA OMNOHO VIAC.

PRO séria s pokročilou technológiou Tri-Tronics má
väčší dosah, vyššiu efektivitu a možnosť väčšieho
počtu psov súčasne vo výcviku, pričom si zachováva
dizajn pre intuitívne ovládanie jednou rukou. Naviac
sú pridané LED svetlá na obojku a vstavaná funkcia
BarkLimiter.

SPORT PRO

PRO 70

PRO 550

PRO 70

Umožňuje výcvik až 6* psov súčasne, 6 stupňov
intenzity kontinuálneho elektrického impulzu s
narastajúcou intenzitou v pokročilých nastaveniach
korekcie, nastavenie tónu.
Má dosah 1,5 km v závislosti od terénu.

PRO 550

Intuitívne ovládanie s 21 stupňami intenzity
okamžitého alebo kontinuálneho elektrického
impulzu a vibrácie, ovládanie Upland Beeper**
(bzučiaka). Má dosah až do 1,5 km v závislosti od
terénu. Umožňuje výcvik až 3 psov súčasne.

SPORT PRO

Umožňuje výcvik až 3* psov súčasne, 10 stupňov
intenzity elektrického impulzu, 4 výcvikové tlačidlá
pre kontinuálny alebo okamžitý impulz, tón alebo
vibráciu, samostatné nezávislé nastavenie funkcie
BarkLimiter na obojku. Dosah až do 1,2 km
v závislosti od terénu.

POROVNANIE
PRO SÉRIE

PRO 70

PRO 550

SPORT PRO

6

3

3

1,5 km

1,5 km

1,2 km

6 stupňov,
kontinuálny

21 stupňov,
okamžitý,
kontinuálny

10 stupňov,
kontinuálny,
okamžitý

Tón

Áno

Áno

Áno

Vibrácia

Nie

Áno

Áno

Počet psov
Dosah (až do)
Intenzita impulzov

LED svetlá
Funkcia BarkLimiter
Ovládanie Upland
Beeper (bzučiaka)

na obojku, spustenie ovládačom
aktivácia na obojku

Áno

Nie

Áno

Nie

Šírka remienka obojka

1,9 cm

1,9 cm

1,9 cm

Vymeniteľné kontaktné
snímače

Áno

Áno

Áno

Vodotesnosť

IPX7*** ovládač / 1 ATM (10m) obojok
* Potrebné voliteľné obojky, nákup samostatne
** Upland Beeper samostatne voliteľné príslušenstvo
*** Navštívte Garmin.com/waterrating

SÉRIA DELTA XC
ZJEDNODUŠENÝ VÝCVIK PSA
NA DIAĽKU
Výcvikové systémy Delta XC, Delta Sport XC a Delta Upland
XC nastavujú vyšší štandard vo výcviku psov. Pre výcvik s
použitím elektrického impulzu, tónu a vibrácie bola použitá
osvedčená Tri-Tronics technológia a jednoduché ovládanie
tlačidlami. Zrozumiteľný LCD displej zobrazuje, aký režim
používate a ktorého psa cvičíte. Praktické tlačidlá na
boku sú určené pre výber psa a prispôsobenie stupňa
korekcie. Nabíjateľná lithium-ionová batéria má výdrž až 3
mesiace v závislosti od použitia. Po dokúpení voliteľných
obojkov je možný výcvik až 3 psov súčasne. Výcvikový
systém Delta XC si naviac pamätá individuálne výcvikové
nastavenia psov a balenie obsahuje vymeniteľné krátke a
dlhé kontaktné snímače pre prácu so všetkými plemenami
psov a všetkými dĺžkami srsti. So sériou Delta XC máte
jednoduchú a efektívnu cestu k posilneniu prepojenia
medzi správaním a výcvikom.
Delta Sport XC a Delta Upland XC majú naviac inovatívnu
BarkLimiter technológiu s nastaviteľnými stupňami
intenzity korekcie pre väčšie pohodlie a vyššie výcvikové
režimy 3 až 5.
Delta Upland XC zahŕňa všetky funkcie Delta Sport XC plus
Tri-Tronics Upland Beeper (bzučiak).

DELTA XC

DELTA SPORT XC

DELTA UPLAND XC

POROVNANIE
DELTA XC SÉRIE
Ľahko čitateľný LCD displej
Krátke a dlhé vymeniteľné kontaktné snímače
Tón a vibrácia
Okamžitý a kontinuálny korekčný impulz
Výcvik až 3 psov**
Vodotesný ovládač a obojok (IPX7)
Používateľom vymeniteľné batérie
Výcvikové režimy
Dosah

DELTA
XC

DELTA
SPORT XC

DELTA
UPLAND XC

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

3

5

5

800 m

1200 m

1200 m

•

•

Funkcia BarkLimiter
Upland Beeper (bzučiak) so 4 zvukmi pre lov
(vrátane tichého) a 2 zvukmi pre vystavovanie
(vrátane škreku jastraba)
* so samostatne zakúpenými voliteľnými obojkami

•

DELTA SMART
SMART VÝCVIKOVÝ OBOJOK A MONITOR
AKTIVITY PSA V JEDNOM, KTORÝ OVLÁDATE
CEZ SVOJ SMARTFÓN.
Správanie svojho psa máte pod kontrolou vďaka aplikácii
Garmin Canine Connect, ktorá je bezplatná a po stiahnutí
do kompatibilného smartfónu máte prehľad o správaní
vášho psa počas dňa, môžete ho cvičiť pomocou
elektronického impulzu, tónu alebo vibrácie, a tiež ho Delta
Smart odnaučí zbytočne štekať vďaka funkcii BarkLimiter.
Delta Smart sa jednoducho upevní na obojok vášho psa
(šírka do 2,54 cm). Je ľahká a nenápadná.
Pomocou voliteľných obmedzovacích značiek (dostupné
ako voliteľné príslušenstvo alebo ako súčasť balenia
Delta Smart Bundle) vytvoríte zónu 30 až 90 cm okolo
objektu, kde nechcete, aby váš pes chodil, ako sú napríklad
odpadkové koše, a keď do tejto zóny vstúpi, Delta Smart ho
upozorní, že tam nemá čo hľadať. Každú značku si môžete
ľubovoľne nazvať, aby ste vedeli, kedy a ako často sa pes
k jednotlivým značkám priblížil a bol upozornený.
Delta Smart vám pomôže vášho psa chrániť, a tiež ho
dobre vychovať.

MESAČNÝ PREHĽAD

PREHĽAD DŇA

ŠTEKANIE

KOREKCIA

ZOBRAZENIE AKTIVITY

VIBRÁCIA

SÉRIA BARK LIMITER
ODNAUČTE SVOJHO PSA
ZBYTOČNE ŠTEKAŤ BEZ
NEVHODNÝCH KOREKCIÍ
BarkLimiter je prvý intuitívny elektronický obojok proti
štekaniu na svete s pokročilou výcvikovou technológiou Tri_
Tronics. BarkLimiter používa identifikáciu štekania na základe
akcelerometra, podľa čoho rozlišuje, či ide o štekanie alebo iný
zvukový prejav psa. Exkluzívna pokročilá technológia korekcie
štekania využíva dôslednú a okamžitú korekciu. Takže nesprávne
korekcie vplyvom zvukov okolia sú výrazne zredukované.
Integrovaná funkcia automaticky prispôsobí výcvikový stupeň
na optimálnu úroveň intenzity impulzu potrebnú na zastavenie
nežiadúceho štekania hneď po vybalení z krabice, nie je potrebné
žiadne ďalšie nastavovanie obojka. Plus, Bark Odometer presne
spočíta, koľkokrát váš pes štekal počas vašej neprítomnosti.
Môžete si vybrať z dvoch prevedení. BarkLimiter obsahuje
používateľom vymeniteľnú batériu s výdržou až do 10 mesiacov
v závislosti od použitia. BarkLimiter Deluxe používa nabíjateľnú
lithium-ionovú batériu s výdržou až do 3 mesiacov na jedno
nabitie v závislosti od použitia.

BARK LIMITER

BARK LIMITER
DE LUXE
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