LEHDISTÖTIEDOTE ‒ EUROOPPA
SPORTDOG®-TUOTEMERKKI LISÄÄ BLUETOOTH-OMINAISUUDEN
TEK 2.0 -SEURANTAJÄRJESTELMÄÄN
Eurooppa (20. kesäkuuta 2016) – SportDOG®-tuotemerkki, joka on alan johtava
elektronisten koirankoulutustuotteiden ja -lisätarvikkeiden valmistaja, on jälleen
parantanut koiran seurannan tehokkuutta ottamalla käyttöön Bluetoothominaisuuden TEK Sarjassa 2.0.

Uuden ominaisuuden avulla koirien käsittelijät saavat reaaliaikaisesti kuultavissa
olevia äänipäivityksiä koiriensa sijainneista minkä tahansa Bluetoothyhteensopivan korvakuulokkeen kautta. Reaaliaikainen äänipäivitysominaisuus
TEK 2.0 -käsilaitteen kaiuttimen välityksellä on osoittautunut suosituksi
ylänköalueilla ja koirilla metsästävien keskuudessa, sillä sen avulla peräti 21
koiran tai muun samaan metsästys- tai koulutusryhmään kuuluvan käsilaitteen
sijainti voidaan tarkistaa jatkuvasti kaiuttimien kautta.

Bluetooth-ominaisuuden avulla päivitykset voidaan nyt antaa puhdasäänisinä
korvakuulokkeen kautta. Muita ominaisuuksia ovat akun ilmaisimet,
äänitoiminnon päivitykset ja ääniraportit kompassisuuntien käyttöä varten.

Kaikki TEK 2.0 -tuotteet ovat Bluetooth-kelpoisia ostopaikasta riippumatta.
Uusi ominaisuus on nyt saatavilla ja omistajien tarvitsee vain ladata
kumppanisovellusohjelmisto SportDOG®-sivuston asiakastukiosiosta
osoitteessa: www.sportdogglobal.com/tek2.php#support
LOPPU

Lisätietoja antaa kansainvälisen markkinoinnin johtaja Angela Critchley,
puh.: +44 (0) 7899 663319.

Huomautuksia toimittajalle:

Tietoa TEK 2.0 -järjestelmästä:
SportDOG®-tuotemerkin TEK Sarja 2.0 -järjestelmän kantomatka, tarkkuus ja
paikannusvarmuus ovat ylivertaisia muihin markkinoilla tarjottuihin järjestelmiin
verrattuina. TEK 2.0 -järjestelmän ydin on käsilaite, johon on ladattu valmiiksi
mittakaavassa 1:100 000 olevia topografisia kokovärikarttoja, joita voidaan
päivittää maksutta tuotteen käyttöiän ajan.

Käsilaite antaa välittömästi palautteet jopa 21 koiran ja/tai muun käsilaitteen
sijainneista ja tilasta. TEK 2.0 -järjestelmästä on saatavilla kaksi mallia:
TEK-V2L -seurantajärjestelmä ja TEK-V2LT -koulutuspanta- ja
seurantajärjestelmä:
TEK 2.0 on jäljityksen huipulla, sillä sen kehittyneitä ominaisuuksia käyttämällä
metsästäjät ja koirien käsittelijät voivat seikkailla missä tahansa tuntien olonsa
varmoiksi. Reaaliaikaisten äänipäivitysten lisäksi TEK-V2L ja TEK-V2LT
-järjestelmä sisältää:


HopTek™ taajuushyppelyhajaspektri (FHSS) kukistaa häiriöongelmat
kertaheitolla. Tarkat sijainnit saatavilla silmänräpäyksessä 10 mailin
säteellä.



GPS + GLONASS eliminoivat hukka-ajan. TEK 2.0 -käsilaitteessa
yhdistyvät perinteinen maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä ja
maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä, minkä johdosta se on
aina yhteydessä johonkin satelliittikonstellaatioon.



DryTek™-teknologia takaa kaikkien pantaosien vesitiiviyden ja
vedenpitävyyden 25 jalkaan asti.



Nopea ja helppo navigointi on aina käyttäjän käytettävissä käsilaitteen
kuvakkeisiin perustuvassa Valikko-näytössä ja valinnaisessa Kompassinäkymässä.

Lisäksi TEK-V2LT -järjestelmä perustuu SportDOG®-tuotemerkin teknologiaan,
joka tuotiin markkinoille ensimmäisen koulutuspannan ja GPS-tutkan
yhdistelmälaitteen muodossa. TEK-V2LT -järjestelmässä on koulutusta tai
metsästystä varten etäkoulutin, jossa on 99 korjaustasoa sekä värinä- ja

äänitoiminnot ja jatkuvan, hetkellinen tai nousevan staattisen stimuloinnin
toimintatilavaihtoehdot.
Tietoa SportDOG®-tuotemerkistä
Radio Systems Corporation perusti SportDOG®-tuotemerkin vuonna 2003
tarkoituksenaan kehittää ensiluokkaisia tuotteita ammattikouluttajille,
viikonloppumetsästäjille ja henkilöille, jotka haluavat vain vähän rauhaa
koiriensa kanssa. SportDOG®-tuotemerkin tuotteet palvelevat ihmisiä, jotka
haluavat yksinkertaistaa koiriensa kouluttamiseen liittyviä haasteita luottamalla
koulutuspantateollisuuden johtaviin nimiin.
SportDOG®-tuotemerkistä vastaavat henkilöt, jotka ovat todella kiinnostuneita
metsästyksestä ja jotka viettävät suuren osan vapaa-ajastaan koiriensa kanssa.
SportDOG®-tiimillä on monen vuoden kokemus ammattihenkilöstön
hyödyntämisestä sekä kenttäkokeista eri maanosissa ja erilaisissa olosuhteissa.
SportDOG® tarjoaa nyt maailman täydellisimmän koulutuspanta- ja
koulutustuotelinjan. Laaja tuotevalikoima sisältää koulutusjärjestelmiä,
haukunestolaitteen, koulutuslisätarvikkeita ja koirien GPS-seurantajärjestelmiä.

