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Visas tiesības patur īpašnieks. .Saskaņā ar autortiesību likumu, šo rokasgrāmatu ir aizliegts
pavairot - gan daļēji, gan visu kopumā, bez rakstiskas atļaujas saņemšanas no Garmin. Garmin
patur tiesības mainīt vai uzlabot savus produktus, kā arī veikt izmaiņas šīs rokasgrāmatas
saturā bez pienākuma par to informēt personas vai organizācijas. Skat. www.garmin.com, lai
saņemtu atjauninājumus un papildus informāciju par šo produktu.
Garmin® un Garmin logo ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
BarkLimiter™ un Bark Odometer™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Łīs preču zīmes ir
aizliegts izmantot bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin.
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Ievads
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto
ceļvedi Svarīga informācija par drošību un
ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Ierīces apskats
Pretriešanas ierīce

À
Á
Â

À
Á
Â
Ã

Kontaktpunkti
Režīma un intensitātes slēdzis
Statusa LED lampiņa
Lādēšanas kontakti (Tikai
BarkLimiter Deluxe modelim)

Suņa kakla ierīces pievienošana
kakla siksniņai
1 Ar sprādzi À uz ārpusi,

izvelciet siksniņas galu caur
kakla siksnas ierīces atveri Á.

Kontaktpunkti
Režīma un intensitātes slēdzis
Statusa LED lampiņa

BarkLimiter Deluxe pretriešanas ierīce
2 Izvelciet aptuveni divas trešās daļas no
kakla siksnas caur šo atveri.

Ievads
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3 Izvelciet kakla siksnas galu caur
atveri Â, kas atrodas otrā ierīces
pusē.

4 Pavelciet siksnu, līdz tā ir cieši novilkta
pa ierīces priekšpusi.

BarkLimiter Deluxe ierīces
lādēšana
IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi
nosusiniet siksniņas kontaktus un
zonu apkārt lādēšanas kontaktiem.
Pirms uzliekat siksniņu sunim,
noņemiet lādēšanas klipsi. Ja klipsis
netiek noņemts, tas var atvienoties no
siksniņas un pazust.
Pilnībā uzlādējiet bateriju, pirms lietojat
ierīci pirmo reizi. Pilnībā izlādējušās
baterijas lādēšana var aizņemt aptuveni
2 stundas. Ierīce netiks lādēta, ja
temperatūra būs ārpus noteiktajām
robežām: 32° līdz 104°F (0° līdz 40°C).

1 Piestipriniet lādēšanas klipsi À pie
ierīces.

2 Ievietojiet mazāko barošanas vada galu
mini-USB portā Á, kas atrodas
uz lādēšanas klipša

3 Otru barošanas kabeļa galu

pievienojiet barošanas avotam .
Statusa lampiņa deg sarkanā krāsā,
ja siksniņa lādējas

4 Kad statusa gaismiņa iedegas zaļā krāsā,
noņemiet lādēłanas klipsi no
kakla siksniņas.

Suņa kakla siksniņas ierīces
ieslēgšana

Pagrieziet regulētāju nost no N atzīmes.
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Ievads

Ierīce sāk vibrēt, kad pārliekat
regulētāju uz citu režīmu.
Ierīce tiek aktivizēta pēc 30
sekundēm. Statusa lampiņa 5
sekundes rāda baterijas uzlādes
līmeni un tad izslēdzas. Pēc vēl 25
sekundēm ierīce ir aktīva. Satusa
lampiņa pa laikam nomirgo , norādot
uz to, kaierīce nosaka skaņu, kustības
un vibrāciju.

Suņa kakla siksnas ierīces izslēgšana
Pagrieziet regulētāju uz N.

Regulētāja pagriešana
IEVĒROJIET
Negrieziet regulētāju pārāk daudz.
Regulētājs negriežas tālāk par 7.
Regulētājs ir ar nolūku veidots tā, lai
to būtu grūti pagriezt. Tas pasargā
no netīšas pagriešanas, kamēr ierīce
atrodas uz suņa kakla.
Ievietojiet monētu vai kādu līdzīgu
priekšmetu slotā, lai pagrieztu
regulētāju.

Riełanas korekcija

Riešanas koriģēšana
Ja ierīce ir aktīva un pareizi uzlikta uz
suņa kakla siksnas, tā automātiski nosaka
un koriģē riešanu. Jūs varat regulēt
koriģēšanas metodi un intensitāti.
Statusa lampiņa īsi nomirgo, ja ierīce
identificē kustību vai koriģē riešanu.
Dzeltena

Identificēta kustība ; korekcija
netika pielietota

Zaļa

Identificēta riešana; korekcija
tika pielietota.

Kakla siksnas uzlikšana
UZMANĪBU!
LAI KONTAKTPUNKTI NEIZRAISĪTU
KAIRINĀJUMU, noņemiet siksniņu
uz vismaz 8h diennakts laikā.
Šo ierīci nav paredzēts lietot
cilvēkiem!!!
IEVĒROJIET!
PIRMS uzliekat siksniņu sunim,
noņemiet lādēšanas klipsi. Ja Jūs
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nenoņemat klipsi, tas var atkabināties
no siksniņas un pazust.
Lai riešana tiktu pareizi identificēta un
koriģēta, siksniņai un ierīcei droši jāturas uz
suņa. Ja siksniņa ir pārāk vaļīga vai nepareizi
uzlikta, korekcijas var būt nekonsekventas.
Tas var kavēt vai ievērojami apgrūtināt suņa
spēju iemācīties neriet.

Sunim jāspēj bez jebkādiem
traucējumiem norīt ēdiens un
ūdens .Novērojiet suņa uzvedību,
lai pārliecinātos, ka siksniņa nav
uzlikta pārāk cieši.

1 Aplieciet siksniņu ap suņa kakla vidus daļu.
2 Novietojiet ierīci suņa kakla priekšpusē,
ar statusa lampiņu pret suņa zodu un
ar kontaktpunktiem - pret kaklu.

Padoms: Ierīces kontaktpunktiem
jābūt novietotiem pie suņa balss
saitēm. Šī pozīcija ir atkarīga no suņa
šķirnes. Ja šķiet, ka ierīce neidentificē 4 Pagroziet ierīci, lai tās kontaktpunkti
" tiktu cauri" suņa kažokam.
suņa riešanu, ierīce jāpārvieto tuvāk
vai tālāk no suņa ķermeņa, lai atrastu
!: Kontaktpunktiem jābūt tiešā
ideālo pozīciju.
kontaktā ar suņa ādu, lai riešanas
korekcija būtu precīzāka .
3 Savelciet siksniņu , lai tā turas pietiekami 5 Ja siksniņa ir pārāk gara, nogrieziet
cieši apkārt suņa kaklam, un
lieko daļu, atstājot vismaz 8 cm
aiztaisiet sprādzi.
brīvus.
!: Siksniņai jāturas cieši; tā nedrīkst
slīdēt vai griezties apkārt suņa
kaklam.
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Rieł anas korekcija

!: Caurumu, kas tiek izmantots siksnas
sprādzes aizdarei, ir iespējams apzīmēt.

pārstāj riet.Ja suns ir kluss, intensitāte
ar laiku samazinās.

Riešanas korekcijas režīma
un intensitātes pakāpes
mainīšana

Automātiskās intensitātes funkcija ir
paredzēta, lai samazinātu pārmērīgu
riešanu bez iemesla. Lai pārtrauktu
riešanu nekavējoties, uzstādiet
intensitātes pakāpi manuāli.

Pagrieziet regulētāju, lai izvēlētus opciju:
• Lai koriģētu, izmantojot
vibrāciju, spiediet , V (5.lpp.).
• Lai koriģētu ar automātisko
intensitāti, spiediet A (5.lpp.).
• Lai koriģētu ar uzstādītu intensitāi,
spiediet 1 līdz 7 (5.lpp.).
Lielāks cipars nozīmē
augstāku intensitātes pakāpi.

Vibrācija

Ierīce var izmantot īsu vibrāciju, lai
koriģētu suņa uzvedību. Izmantojot
vibrāciju, netiek pielietota elektriskā
stimulācija.

Automātiskā intensitāte

Ierīcei var uzstādīt stimulācijas
intensitātes pakāpi, kas tiek
automātiski izmantota, atkarībā no
suņa uzvedības. Ierīce sāk izmantot
zemāko intensitātes pakāpi un palielinā
intensitāti pakāpeniski, līdz suns
Riešanas korekcija

Pareizās intensitātes pakāpes
izvēle
UZMANĪBU!
Lai izvairītos no kontaktpunktu radīta
kairinājuma, noņemiet siksniņu uz
vismaz 8h diennakts laikā.
Stimula intensitātes pakāpi var uzstādīt
manuāli no 1 līdz 7. Izvēlieties zemāko
intensitātes pakāpi, kas liek sunim atteikties
no riešanas. Ja nekad sunim neesat
izmantojis riełanas ierobežošanas siksniņu,
sunim nepieciešams laiks un pieredze, lai
saprastu, ka riešana ir iesmesls
nepatīkamajam stimulam.

1 Uzstādiet intensitāti uz zemākās pakāpes.
2 Uz 30 min., kad suns rej, mēģiniet novērot suņa
reakciju, piemēram, galvas vai kakla kustības,
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riešanas veida mainīšana
vai vienkārši izmaiņas
uzvedībā.

3 Ja nav nekādas reakcijas, palieliniet

intensitāti par vienu pakāpi, līdz
parādās neliela, taču vērā ņemama
reakcija uz stimuliem.

4 Ļaujiet 24h sunim atbildēt bez
riešanas. .

5 Ja suns turpina riet siknsas valkāšanas
laikā, palieliniet intensitātes
līmeni pakāpeniski, līdz
atrodat tādu līmeni, kas attur
suni no riešanas.

Bark Odometer™

Izslēdzot ierīci, gaismiņa mirgo
sarkanā un zaļā krāsā, ziņojot par to,
cik reizes ierīce ir fiksējusi riešanu
kopš pēdējās ieslēgšanas. Tādējādi
Jūs varēsiet sekot līdzi suņa
uzvedībai.
Sarkana mirgojoša

10 rējieni

Zaļa mirgojoša

1 rējiens

Piemēram, viena sarkana mirgojoša
lampiņa, kam seko četras zaļas mirgojošas,
norāda uz to ka ierīce fiksējusi 14 rējienus.
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Pārbaudiet riešanas odometru
1 Noņemiet ierīci no suņa.
2 Novietojiet ierīci tā, lai Jūs redzētu
LED lampiņas statusu.

3 Pagrieziet regulētāju uz N.
4 Saskaitiet, cik reizes sarkanā un zaļā lampiņa ir
nomirgojusi.

Traucējummeklēšana
Šķiet, ka ierīce nedarbojas

Ja ierīce darbojas, LED gaismiņa
darbojas tikai tad, kad ierīce fiksē
riešanu vai kustību.

• Pārbaudiet, vai siksniņa ir ieslēgta (2.lpp.).
• Pārbaudiet, vai baterija
nav izlādējusies (8.lpp.).
• Noņemiet ierīci no suņa un
pakratiet ierīci īsu brīdi.
Kad ierīce ir ieslēgta, tā nosaka
kustības, un statusa lampiņa sāk
mirgot.

Traucējummeklēšana

Suns joprojām rej

Ja suns turpina riet, nēsājot ierīci,
mēģiniet kādu no sekojošām opcijām,
lai uzlabotu ierīces efektivitāti.
• Savelciet kakla siksniņu ciešāk
(3.lpp.).
• Novietojiet ierīci uz kakla
siksnas (3.lpp.).
• Pakratiet ierīci, lai kontaktpunkti
" izietu" cauri suņa kažokam.
• Pakāpeniski palieliniet
intensitātes pakāpi (5.lpp.).

Informācija par ierīci
BarkLimiter specifikācijas
Baterijas tips

Lietotāja nomaināma 3V
CR2 litija cilindra

Baterijas mūžs 6 mēneši, standarta lietošana
Darbības
temperatūras

No 5° līdz 140°F (no
-15° līdz 60°C)

Ūdens izturība

IPX7

Informācija par ierīci

BarkLimiter Deluxe
specifikācijas
Baterijas tips

lādējama, nomaināma
litija jonu

Baterijas mūžs: 3 mēneši, standarta lietošana
Darbības
temperatūra

No 5° līdz 140°F (no
-15° līdz 60°C)

Lādēšanas
temperatūra

No 32° līdz 104°F (no
0° līdz 40°C)

Uzglabāšanas
No -4° līdz 122°F (no
temperatūra
-20° līdz 50°C)
(līdz 1 mēnesim)
Uzglabāšanas
No -4° līdz 104°F (no
temperatūra
-20° līdz 40°C)
(līdz 3 mēnešiem)
Uzglabāšanas
temperatūra
(līdz 1 gadam)

No -4° līdz 68°F (no
-20° līdz 20°C)

Ūdens izturība

IPX7

Miega režīms

Lai pagarinātu baterijas mūžu, ierīce
aktivizē miega režīmu, ja netiek
fiksēta riešana un kustības. Jūsu suņa
aktivitātes pakāpe ietekmē ierīces
baterijas darbības laiku.
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Baterijas uzlādes līmeņa
pārbaudīšana

BarkLimiter komponentes

Pagrieziet regulētāju prom no N.
Statusa lampiņas krāsa norāda uz
baterijas uzlādes pakāpi.
Zaļa

Baterija ir labi uzlādēta.

Dzeltena Baterija drīz jāuzlādē vai
jānomaina.
Sarkana Baterija nekavējoties jāuzlādē vai
jānomaina. Riešanas korekcijas
funkcijas ir atslēgtas.

BarkLimiter baterija
Nomainīšanas instrukcijas
BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet akumulatora izņemšanai
asus priekšmetus.
UZMANĪBU!
Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties
no akumulatoriem, sazinieties ar
vietējo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu.
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2
3
4

Aizmugurējais vāks
Paplāksne
Baterija
Polaritātes indikatori

BarkLimiter baterijas nomainīšana

Pirms nomaināt bateriju, notīriet ierīci no
putekļiem, netīrumiem ūdens. Tāpat Jums
nepieciešams mazais Phillips skrūvgriezis.
Nomainiet bateriju pret 3V CR2
litija bateriju.
1 Izskrūvējiet četras skrūves no aizmugurējā
vāka stūriem.
2 Noņemiet aizmugurējo vāku.
Informācija par ierīci

Baterijas izņemas kopā ar
Nelietojiet akumulatora izņemšanai
aizmugurējo vāku.
asus priekšmetus.
3 Izņemiet baterijas.
UZMANĪBU
4 Ievietojiet jaunās baterijas aizmugurējā Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no
vākā atbilstoši polaritātes
akumulatoriem, sazinieties ar vietējo
norādēm uz aizmugurējā vāka.
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.
Pareizi ievietota, baterija
BarkLimiter Deluxe komponentes
nostiprinās aizmugurējā vākā.
5 Pārliecinieties par to, ka paplāksne
nav sabojāta un ir pilnībā
ievietota gropē.
6 Uzlieciet aizmugurējo vāku.
7 Pieskrūvējiet četras skrūves, lai
nodrošinātu aizmugurējo vāku

BarkLimiter Deluxe baterijas
nomainīšanas instrukcijas
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu
akumulators. Lai novērstu personu
traumas vai ierīces bojājumu, ko
izraisa karstuma ietekme uz
akumulatoru, neglabājiet
akumulatoru tiešos saules staros.

Informācija par ierīci

1
2
3
4
5

Baterijas ievietošana
Paplāksne
Baterijas savienotājs
Ierīce
Drošības skrūves
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BarkLimiter Deluxe baterijas
komplekta nomainīšana

Pirms nomaināt bateriju, notīriet
putekļus, kā arī netīrumu un ūdens
paliekas no ierīces. Tāpat Jums būs
nepieciešams skrūvgriezis, kas tiek
komplektēts ar bateriju komplektu.

Pareizi ievietots, savienotāja
spraudnis ieņem savu vietu atverē
un vāka augšdaļā.

5 Pārliecinieties par to, ka paplāksnis

nav sabojāts un ir pilnībā
ievietots gropē.
6 Turiet baterijas akumulatoru un ierīci
Jūs varat iegādāties bateriju maiņas
cieši kopā un viegli pieskrūvējiet
komplektu : http://buy.garmin.com vai
visas četras skrūves.
arī pie Garmin dīlera. Bateriju
komplekts sevī ietver saliktu
7 Pārliecinieties par to, ka starp ierīci un
aizmugurējo vāku ar paplāksni,
baterijas akumulatoru nav spraugas .
bateriju un baterijas savienotāju.
8 Vienmērīgi pievelciet skrūves.
1 Izskrūvējiet četras drošības skrūves no
ierīces stūriem.
Papildus informācija
2 Paceliet baterijas.
Papildus informācija par šo produktu:
3 Atvienojiet bateriju savienotāju
Garmin® tīmekļa vietnē.
no ierīces.
• Skat. www.garmin.com/outdoor.
!: Satveriet vadus, kas atrodas
• Skat. www.garmin.com /
pie savienotāja, un pavelciet
learningcenter.
savienotāju uz āru.
• Skat. http://buy.garmin.com vai
sazinieties ar Garmin dīleri, lai
4 Ievietojot jauno bateriju akumulatoru, saņemtu informāciju par papildus
pievienojiet baterijas
aksesuāriem un rezerves daļām.
savienotāju ierīcei.
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Informācija par ierīci

Ierīces reģistrēšana
Palīdziet mums nodrošināt labāku
atbalstu Jūsu ierīcei, veicot tiešsaistes
reģistrāciju jau šodien.
• Skat. http://my.garmin.com.
• Saglabājiet pirkuma čeka
oriģinālu vai kopiju.

Informācija par ierīci
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www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54

0800 770 4960

1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671

0800 0233937

+47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020

+886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
913-397-8200
1-800-800-1020

This Latvian version of the BarkLimiter English manual
(Garmin part number 190-01554-00, revision D) is
provided as a convenience. If necessary, please consult
the most recent revision of the English manual
regarding the operation and use of the BarkLimiter.
GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE
ACCURACY OF THIS LATVIAN MANUAL AND
DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE
RELIANCE THEREON.
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