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O Chirp é um mini farol desenhado especificamente para o Geocaching. É um equipamento acessível, de longa durabilidade, e à prova 
de água. O Chirp é totalmente configurável e apenas comunica com equipamentos Garmin compatíveis (vendidos separadamente). 
Com o Chirp, os Geocachers podem verificar se existe uma cache próxima, aceder a novas pistas ou visualizar o número de visitas da 
cache. O Chirp adiciona uma nova dimensão ao Geocaching, permitindo aos praticantes recolherem coordenadas de uma multi-cache. 
Desta forma o Chirp torna-se numa útil ferramenta de Geocaching. A bateria do Chirp dura até um ano; é protegido por password por 
forma a proteger os dados. O seu tamanho é o ideal para o escondermos em qualquer local.

3,3(L) x2,3(A) x 0,76(P)cm
1.3”x0,9”x0.3”
< 28,3g

• Compatível com equipamentos outdoor portáteis que disponham de tecnologia sem fios 
• Transmite informação automaticamente a cada 2 segundos
• Coordenadas multi-etapas, pistas e descrições, geocache ID e informação da bateria
• Protecção com código para evitar a reprogramação indevida do Chirp
• Vida da bateria até um ano em uso continuado. Bateria de lítio CR2032 substituível 
• Robusto e com design à prova de água (IPX7)
• Distância típica de 10 metros

EMBALAGEM INCLUI

Chirp

Bateria de lítio CR2032

Suporte de disco

Manual de instruções

Dimensões

Ecrã

Peso

Características

Chirp
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Opencaching.com

O OpenCaching.com, é uma comunidade online sem qualquer custo, para criar, partilhar 
e encontrar “geocaches” em todo o mundo. 
O Geocaching é uma envolvente e excitante actividade ao ar livre, que combina exploração, 
educação, entretenimento e lazer e que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. No 
OpenCaching.com, todos podem usufruir das várias informações sobre o Geocaching, 
sobre as “caches” e outras informações úteis como: dicas, descrições, tentativas anteriores, 
downloads em massa, etc. – tudo de forma gratuita.
O Geocaching é um jogo de caça ao tesouro dos tempos modernos, jogado no mundo 
inteiro por aventureiros equipados com GPS. Os participantes de todas as idades exploram 
o exterior, escondendo e achando caixas de vários tamanhos e feitios, repletas de peças 
para coleccionar e livros de registo de forma a fazer saber os outros jogadores que passou 
por aquele local.

Criar uma “cache” é simplesmente esconder uma dessas caixas num local público e colocar 
as coordenadas desse local e outra informação adicional num website. Encontrar as “caches” 
é fazer o download dessa informação e coordenadas para um GPS portátil e procurar. 
Tão gratuito e fantástico como um passeio ao ar livre, o OpenCaching.com foi 
criado para ajudar a promover a actividade do Geocaching e criar uma comunidade 
mundial online de jogadores. No OpenCaching.com poderá dar uma classificação 
de quão espectacular é uma “cache”, a dimensão, o terreno e a dificuldade, 
dando aos “geocachers” uma ideia clara do que querem procurar.

Entre e comece a sua aventura!
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