Perusharjoitus
Perusharjoitus on helppokäyttöinen "pikaharjoitus". Siinä ohjastaja
näkee heti start -painalluksen jälkeen, mitä kilometrivauhtia hän ajaa.

Vetoharjoitus
Vetoharjoituksen avulla
ohjastaja voi ajaa haluamansa mittaisia vetoja
haluamallaan nopeudella, paikasta riippumatta.

Rataharjoitus
Mahdollistaa eri pituisten ratojen tehokkaan
harjoituskäytön. Enää ei
tarvitse tietää tai arvailla
radan tarkkaa pituutta
eikä myöskään laskea
väliaikoja ajon aikana.

Kilpaharjoitus
Kilpaharjoituksen avulla
voidaan simuloida oikea
kilpailu raviradalla. Laitteessa valmiina 1600,
2100, 2600 ja 3100m
kilpaharjoitukset.
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TimerGPS ominaisuudet

Raviurheiluun suunniteltu ajan
ja matkan mittaamisen työkalu,
jonka avulla vauhdin kontrollointi helpottuu. Ohjastaja näkee kilometrivauhdin reaaliajassa muodossa min/km.
Erittäin tarkkaa ja luotettavaa GPS-signaalia hyödyntävä
laite mahdollistaa ohjastajalle reaaliaikaisen kilometriajan
ja matkan seuraamisen ulkona, paikasta riippumatta.
TimerGPS on todella helppokäyttöinen. Se toimii kuin
sekundaattori ja on samalla tavalla kädessä pidettävä
tuote. Laite ei vaadi minkäänlaisia asennuksia kärryyn
ja se on heti valmis käyttöön.
Isoilla ohjainpainikkeilla varustettua laitetta käytetään
kuten sekuntikelloa ajon aikana. Iso ja selkeälukuinen
näyttö ilmoittaa ajan suoraan minuuttia kilometrille ja
mahdollistaa siten kilometrivauhdin seuraamisen harjoituksen aikana vaativissakin olosuhteissa.

TimerGPS on kotimainen tuote,
joka on suunniteltu ammattivalmentajien toivomuksesta ja tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan.

näyttää nopeuden min/km –muodossa

Laitteen kehitystyö on tehty täysin ravivalmentajien ja
ohjastajien lähtökohdista sekä ravivalmennuksen
tarpeisiin.

tavallinen sekuntikello väliaikaominaisuudella yleisiin ajanottoihin

Ominaisuudet ja toiminnot ovat ravivalmentajien itsensä määrittelemiä. Kestävän rakenteensa ansiosta laitetta voidaan käyttää myös erittäin vaativissa olosuhteissa
läpi vuoden, päivästä toiseen.
TimerGPS:n muistiin tallentuu kerralla jopa kymmenen eri hevosen harjoitustiedot kuukauden ajalta.
Laitetta onkin helppo käyttää ravitalleilla, joissa on useampia harjoitettavia hevosia.
”TimerGPS:n avulla vauhdin säätely on helppoa. Ajon aikana
ei tarvitse laskea mitään, vaan laite tekee sen puolestasi. Voin
siis hyvillä mielin laittaa kokemattomankin hoitajan ajamaan
hiittiä, kun hänellä on TimerGPS kädessään”
Mauri Jaara

tallentaa harjoitusten tiedot laitteen muistiin
(aika, matka, keskinopeus, huippunopeus,
hälytysrajojen ylitykset)
asetusvalikon kautta pääsee muokkaamaan
laitteen toiminnan juuri omiin tarkoituksiin
sopivaksi

neljä eri harjoitustoimintoa (perusharjoituksen
lisäksi veto-, rata- ja kilpaharjoitustoiminnot)
TimerGPS tekniset tiedot
Näyttö: Iso OLED näyttö kestää pakkasta aina -20
asteeseen saakka.
Akku: Ladattava akku, jossa 10-20 tunnin valmiusaika riippuen käyttötilanteesta.
GPS:

Suomalaisen Fast Traxin valmistama herkkä
vastaanotin

Vibra: Vibra antaa vastineen siitä, että nappeja on
painettu.
Ääni:

Laitteessa on normaali ajanottolaitteen ääni,
jolla vahvistetaan toimintojen käyttöä.

