
Labākais produkts jūsu aktīvajam sunim 

Darbības uzraudzība 

Vilciena GPS SUNS reģistrē jūsu četrkājaina drauga ikdienas aktivitātes un sniedz jums 

noderīgu informāciju, kas palīdz uzturēt suni veselīgu un aktīvu. Varat arī iestatīt aktivitātes 

mērķus savam sunim. 

Atrašanās vietu vēsture 

Pievienojiet GPS sava suņa apkaklei un apskatiet dažādās vietas, kuras jūsu suņi ir 

apmeklējuši. Tracker izstrādājumi parāda ne tikai to, kur šobrīd atrodas jūsu suns, bet arī to, 

kur viņš nesen bijis. 

 

LIVE izsekošana: izsekojiet suni reāllaikā ar neierobežotu diapazonu 

Darbības uzraudzība: apskatiet sava suņa ikdienas aktivitātes 

Sver mazāk nekā 30 g (1.1oz) 

100% ūdensnecaurlaidīgs un viegli piestiprināms pie suņa kakla siksnas 

Uzlādējams akumulators ilgst 2 līdz 5 dienas 

Tracker GPS DOG izsekotājs ļauj jums saglabāt suņa atrašanās vietas rādītājus, parādot 

precīzu viņu atrašanās vietu, izmantojot bezmaksas Tractive GPS lietotni. Varat arī apskatīt 

informāciju par suņa aktivitātēm un redzēt, cik daudz viņi pārvietojas visas dienas garumā, lai 

jūs varētu sekot līdzi viņu veselībai. 

 

Izsekotāja forma 

Tracker ir izveidots tā, lai ērti iederētos uz suņa kakla siksnas, netraucējot viņa kustības. 

Klips un stiprinājums 

Elastīgais gumijas klips pielāgojas dažādiem suņa kakla siksnas platumiem (līdz 2,5 cm / 1 

collā), kamēr stiprinājums nofiksē trakeri savā vietā. 

Akumulatora aizbīdnis 

Nospiežot 2 vidējās pogas, kas atrodas meklētāja augšpusē un apakšā, jūs varat atvērt 

meklētāju, lai uzlādētu. 

 

Tehniskās specifikācijas 

Pateicoties modernajām tehnoloģijām, Tracker GPS izsekotājus var precīzi un droši atrast 

gandrīz no jebkuras vietas pasaulē: neatkarīgi no tā, vai jūsu suns atrodas mājas pagalmā vai 

otrā pasaules malā. 

 

Mazs un viegls 



Vilces GPS SUNS sver mazāk par 30 g (1,1 unci) un ir ieteicams suņiem, kuru svars pārsniedz 

4 kg (8,8 mārciņas). 

Maināms akumulators 

Akumulators ilgst no 2 līdz 5 dienām atkarībā no mobilā signāla un tā izmantošanas. To var 

pilnībā uzlādēt mazāk nekā 3 stundās. 

100% ūdensnecaurlaidīgs 

Vilces GPS DOG ir IPX7 ūdensizturīgs un triecienizturīgs. 

Gaisma un skaņa 

Izmantojiet gaismas diodes un skaņas funkcijas, lai palīdzētu atrast meklētāju naktī vai blīvā 

vietā. 

 


