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I vår strävan är att alltid förbättra våra produkter och erbjuda förbättrade funktioner till befintliga användare, 

är vi nu glada att kunna erbjuda en ny programuppdatering till Garmin Alpha 50 och Alpha 100.

Använd Garmin Express för att uppgradera enheten och få den nya versionen 7.60 för Alpha 100 och 

version 3.40 för Alpha 50 kostnadsfritt installerad.

Nedan beskriver vi den nya mjukvarans fördelar och begräsningar.
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Den nya mjukvaran ger Alpha-enheterna möjlighet att spåra Dc50 och T5/T5 mini som är parad med Astro 320. 

Efter uppdatering, gör följande:
För Alpha 50; Gå till Inställning och Hundar, här trycker du på Menu-
knappen, nu hittar du texten Mer. 
Under Mer kan du Aktivera Astro-läget eller Avaktivera Astro-läget.

Efter uppdatering, gör följande:
För Alpha 100; Gå till Inställning och Hundar, här trycker du på de tre 
strecken längst ner i displayen och hittar texten Mer. 
Under Mer kan du Aktivera Astro-läget eller Avaktivera Astro-läget.
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Vad krävs för att se Dc50, T5 och T5 mini som är parad med Astro 320? 

Efter att du har aktiverat Astro 320 läget behöver du lägga till en hund.
Du måste få veta hundens ID-nummer från en Astro 320-användare och därefter kan du 
lägga till hunden och börja spåra hunden som vanligt. 

Vad är det som Alpha-enheten inte kan göra i Astro 320 läget?

Vad händer när du byter till Astro 320-läget eller tillbaka till Alpha-läget?

I Astro 320-läget blir Alpha en modifierad variant av Astro 320 med några få begränsningar.
Din befintliga hund- och kontaktlista sparas när du växlar över till Astro 320- läget och de hundar du lägger till i Astro 
320-läget sparas när du växlar tillbaka till Alpha-läget.
Om du har en Garminklocka typ fenix, tactix eller Instinct ihopparad i något utav spårlägena måste du para om klockan 
när du byter till ett annat spårläge för att kunna se de hundar som gäller för det spårläge som är aktiverat.
När du byter till Astro 320-läget eller tillbaka till Alpha-läget kommer hundens spår, statistik och dina kontakters spår att 
raderas. Ditt egna spår finns fortfarande kvar. 

Viktigt: Du kan aldrig se Astro-hundar och Alpha-hundar samtidigt

Du kan inte para hundar som du brukar, du måste få hundens ID-nummer och ange den manuellt.
Du kan inte skicka och ta emot hund-ID till/från andra Astro eller Alpha handenheter.
Du kan inte tända lampan, skicka ton- och vibrationssignaler till halsbandet.
Du kan inte skicka meddelande till dina kontakter.
Du kan inte se dina kontakter på kartan och dina kontakter kan inte heller se dig.
Du kan inte spåra Dc30 eller Dc40 halsband.
Du kan inte se halsband som är parade med en Alpha-enhet.  
Du kan inte byta ID nummer på halsbandet
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Alpha 50 Alpha 100
Alpha 50/100 i Astro 

320-läge

Para halsband som vanligt
Behöver ID från Astro 320

Kan spåra DC50 som är parad 
med Astro 320
Kan spåra T5/T5 mini som är 
parad med Astro 320

Skicka hunddata till parad 
Garminklocka*
Skicka/ta emot hund-ID från 
andra Alpha-enheter

Spåra andra Alpha 100-
användare

Aktivera ljus, ton och vibration

Skicka meddelande till kontakter

Spåra Dc30

Spåra Dc40

Spåra både Astro 320-hundar 
och Alpha-hundar samtidigt

Uppdatering 2 sekunder 5 sekunder uppdatering

HD BarkDetection

*Du behöver koppla ifrån och para om klockan igen när du byter spårläge
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Viktigt! Du kan aldrig spåra både Astro 320-hundar och Alpha-hundar samtidigt
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