Garmin DELTA sērijas lietošanas pamācība

Darba sākšana
Delta sistēmas iestatīšana
Pirms Jūs varat izmantot Delta sistēmu, Jums ir jāiestata ierīces.
1. Pievienojiet suņa apkakles ierīci suņa apkaklei;
2. Uzlādējiet rokas ierīci;
3. Uzlādējiet suņa apkakles ierīci;
4. Ieslēdziet ierīces;
5. Ja nepieciešams, sapārojiet suņa apkakles ierīci ar rokas ierīci.
Ierīču apskats
Rokas ierīces apskats



Ieslēgšanas/izslēgšanas poga



Intensitātes līmeņa pogas



Treniņa pogas



Suņa apkakles ierīces izvēles poga



Treniņa režīma izvēles poga



LCD ekrāns

LCD ekrāns



Izvēlētā suņa apkakles ierīce



Stimulācijas intensitātes līmenis



Akumulatora uzlādes līmenis



Izvēlētais treniņa režīms



Suņa rejas korekcijas režīms (tikai Delta Sport)
Suņa apkakles ierīce



Ieslēgšanas/izslēgšanas poga



Statusa LED



Kontaktpunkti



Uzlādes klipša kontakti
Suņa apkakles ierīces pievienošana suņa apkaklei

1.
2.
3.
4.

Ar sprādzi vērstu uz ārpusi, izveriet apkakles siksnu cauri spraugai  suņa apkakles ierīcē;
Izvelciet ap 2/3 no siksnas caur suņa apkakles ierīces spraugu;
Izveriet suņa apkakles siksnas galu cauri otrai spraugai  suņa apkakles ierīcē;
Velciet suņa siksnu līdz tā stingri pieguļ suņa apkakles ierīces priekšpusei.

Rokas ierīces uzlāde
Piezīme: lai izvairītos no korozijas, pirms uzlādes nosusiniet miniUSB ieeju, pretnokrišņu aizsegu un
laukumu ap to.
Pirms pirmās ierīces izmantošanas, pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Pilna iztukšota akumulatora
uzlāde var ilgt ap 2 stundām.
Piezīme: ierīce neuzlādēsies, ja apkārtējā temperatūra ir augstāka vai zemāka par 0 – 40 grādiem
pēc Celsija.

1. Paceliet pretnokrišņu aizsegu;
2. Ievietojiet uzlādes kabeļa šaurāko galu miniUSB portā  ierīcē;
3. Pievienojiet uzlādes kabeļa otru pusi pie atbilstoša enerģijas avota.
Suņa apkakles ierīces uzlāde
Piezīme: lai izvairītos no korozijas, pirms uzlādes klipša pievienošanas, nosusiniet kontaktus un
laukumu ap tiem uz suņa apkakles ierīces.
Piezīme: pirms uzlieciet suņa apkakles ierīci sunim, noņemiet uzlādes klipsi. Ja Jūs to nenoņemat no
ierīces, tas var atvienoties un pazust.
Pilnībā uzlādējiet ierīces akumulatoru pirms pirmās tās izmantošanas reizes. Iztukšota akumulatora
pilnas uzlādes laiks ilgt aptuveni divas stundas. Akumulators var neuzlādēties ārpus 0-40 grādu pēc
Celsija temperatūras robežas.

1. Uzspiediet uzlādes klipsi uz ierīces;
2. Iespraudiet miniUSB kabeļa mazāko galu tam paredzētajā portā  uzlādes klipsī;
3. Pievienojiet otru kabeļa galu pie atbilstoša strāvas avota. Statusa LED lampiņa deg pastāvīgi
sarkanā gaismā, kad suņa apkakles ierīce uzlādējas;
4. Kad statusa lampiņa iedegas zaļā krāsā, atvienojiet uzlādes klipsi no suņa ierīces.
Ierīču ieslēgšana
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu rokas ierīcē. LCD ekrāns ieslēdzas.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu suņa apkakles ierīcē. LED gaismiņa sāk mirgot un apkakle
izdod divus skaņas signālus.

Ierīču izslēgšana
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu rokas ierīcē. LCD ekrāns izslēdzas.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu suņa apkakles ierīcē. LED gaismiņa sāk mirgot un apkakle
izdod vienu skaņas signālu.
Suņa apkakles ierīces
Jūs varat izmantot līdz trim suņa apkakles ierīcēm ar vienu rokas ierīci. Jūs varat izvēlēties atšķirīgus
treniņa režīmus un intensitātes līmeņus katrai suņa apkakles ierīcei.
Pirms to izmantošanas, katra suņa apkakles ierīce ir jāsapāro ar rokas ierīci. Sapārošanas procesā
katra suņa apkakles ierīce ir pielāgota krāsai rokas ierīcē.
norāda izvēlēto krāsu.
Suņa apkakles ierīces sapārošana ar rokas ierīci
Piezīme: ja Jūsu rokas ierīce un suņa apkakles ierīce tika iegādāta vienā iepakojumā, tās ir sapārotas
ražotnē, izmantojot melnās krāsas izvēli.
1. Ieslēdziet suņa apkakles ierīci un rokas ierīci;
2. Rokas ierīcē izvēlieties , lai izvēlētos krāsu.
norāda izvēlēto krāsu;
3. Rokas ierīcē izvēlieties lielāku intensitātes līmeni par 0;
4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz suņa apkakles ierīces un turiet to nospiestu
aptuveni 2 sekundes;
5. Pēc otrā skaņas signāla rokas ierīcē, izvēlieties treniņa pogu.
Suņa apkakles ierīce izslēdzas un izdod skaņas signālu, kas norāda uz ierīču veiksmīgu vai
neveiksmīgu sapārošanu. Īss skaņas signāls – ierīces ir sapārotas veiksmīgi. Garš skaņas signāls –
ierīces nav sapārojušās.
Ieteikums: ja ierīces nav sapārojušās, pārliecinieties, ka akumulatori abās ierīcēs ir pilnībā uzlādēti
un intensitātes līmenis ir augstāks par 0.
Suņa apkakles ierīces izvēlēšanās
Pirms Jūs varat izvēlēties un kontrolēt suņa apkakles ierīci, Jums tā ir jāsapāro ar rokas ierīci.
Izvēlieties , lai pielāgotu krāsu.
norāda izvēlēto krāsu.
Treniņa pogas kontrolē suņa apkakles ierīci, kuras krāsa ir izvēlēta.

Suņu trenēšana
Jums būtu jāizpēta treniņa metodes, kas vislabāk ir piemērotas Jums, Jūsu sunim un Jūsu
vajadzībām. Šīs instrukcijas piedāvā dažas pamata treniņu ieteikumus, bet katram sunim ir unikālas
treniņa nepieciešamības.
Pareizi izmantota, Delta treniņsistēma ir ļoti iedarbīgs trenēšanas rīks, kas palīdz sasniegt Jūsu sunim
tā pilno potenciālu. Treniņsistēmas izmantošanai vajadzētu būt kā daļai no pilnīgākas treniņa
programmas.
Uzsāciet sava suņa treniņu ar pavadu bez Delta treniņsistēmas. Jums būtu jāiemāca savam sunim
"blakus!" komanda, sēdēt un nākt pie Jums. Pēc šo pamatkomandu iemācīšanas sunim, Jūs varat
sākt suņa apmācību ar suņa apkakles ierīci un pavadu. Visbeidzot, kad suns konsekventi pakļaujas
komandām šādā apmācības veidā, Jūs varat noņemt pavadu, lai trenētu suni tikai ar suņa apkakles
ierīci.
Apkakles uzlikšana sunim
Uzmanību: lai neizraisītu iekaisumu no ierīces kontaktpunktiem, noņemiet apkakli uz vismaz astoņām
stundām diennaktī!
Uzmanību: šī ierīce nav paredzēta lietošanai uz cilvēkiem. Necentieties to izmantot uz kāda cita
cilvēka vai sevis!
Piezīme: pirms uzlieciet suņa apkakles ierīci sunim, noņemiet uzlādes klipsi. Ja Jūs to nenoņemat no
ierīces, tas var atvienoties un pazust.
Lai suņa uzvedība tiktu atbilstoši koriģēta, apkaklei un apkakles ierīcei ir adekvāti jāder sunim. Ja
apkakle ir pārāk vaļīga vai novietota nepareizi, korekcijas var būt nekonsekventas. Tas var aizkavēt
veiksmīga treniņa procesu.

1. Aplieciet apkakli ar suņa kakla vidu;
2. Novietojiet suņa apkakles ierīci uz tās pret suņa kaklu, lai statusa LED gaismiņa būtu vērsta
pret suņa zodu un kontaktpunkti pret suņa rīkli. Piezīme: suņa rejas korekcijai (dažās no
Delta variācijām) ierīces kontaktpunktiem vajadzētu būt novietotiem netālu no suņa balss
saitēm. Šī vieta mainās atkarībā no konkrētas suņu šķirnes. Ja šķiet, ka ierīce nenosaka suņa
reju, Jums vajadzētu pārvietot ierīci tuvāk vai tālāk no suņa ķermeņa, lai atrastu optimālu
novietojumu;
3. Pievelciet apkakles siksniņu tā, lai tā ērti būtu novietota ap suņa kaklu, nostipriniet tās galu
sprādzē. Piezīme: apkaklei ir jābūt cieši nostiprinātai – tai nevajadzētu rotēt vai slīdēt uz
suņa kakla. Sunim būtu jābūt spējīgam normāli norīt barību un ūdeni. Jums būtu jāseko sava
suņa uzvedībai, lai noteiktu, vai tā nav savilkta pārāk cieši;
4. Piekoriģējiet suņa apkakles ierīci, lai tās kontaktpunkti izietu cauri suņa kažokam. Piezīme:
ierīces kontaktpunktiem ir jāpieskaras suņa ādai, lai to darbība būtu efektīva;
5. Ja apkakles siksniņa ir par garu, nogrieziet lieko daļu, atstājot vismaz 8 cm tās garuma
rezervei. Ieteikums: Jūs varat atzīmēt izmantoto caurumu uz apkakles nākamajai
izmantošanas reizei.
Treniņa intensitātes un metodes
Delta sistēma izmanto īslaicīgo (M) un turpinošos (C) stimulāciju. Īslaicīgā stimulācija piemēro neilgu
stimulāciju, kad esat nospiedis atbilstošu pogu uz rokas ierīces, neskatoties uz to, cik ilgi turat to
nospiestu. Turpinošā stimulācija piemēro stimulāciju visu laiku, kamēr atbilstoša poga ir nospiesta uz
rokas ierīces (maksimums – 8 sekundes). Jūsu veiktajām stimulācijām parasti vajadzētu būt īsākām
par 8 sekundēm.
Delta sistēma piedāvā 18 stumulācijas intensitātes līmeņus, kas var tikt pakāpeniski palielināti no 1
līdz 18.
Jūs varat izmantort arī skaņas (T) vai vibrācijas (V) režīmus. Kad poga ir pielāgota skaņas režīmam,
tās nospiešana aktivizē skaņas signālu stumulācijas vietā. Skaņas signāls var tikt izmantots gan pēc
pozitīvas vai negatīvas suņa rīcības – atkarībā no Jūsu izvēlētās treniņa programmas. Kad poga ir
pielāgota vibrācijas režīmam, tās nospiešana aktivizē īslaicīgu vibrāciju stimulācijas vietā. Vibrācijas
režīma iedarbība var atšķirties atkarībā no suņa temperamenta un pieredzes.

Treniņu režīmi
Delta sistēma piedāvā vairākus treniņu režīmus, kas sastāv no atšķirīgām īslaicīgas stimulācijas
kombinacijām, turpinošās stimulācijas, skaņas un vibrācijas režīmiem, kas tiek izvietoti uz treniņa
pogām. Trīs vertikāli izvietoti burti LCD ekrānā norāda treniņa pogu nozīmi virzienā no augšas uz
leju. Treniņa pogas, kas aktivizē stimulāciju, ir izveidotas ar augstu vai zemu intensitāti.
Režīms

Augšējā poga

Vidējā poga

Apakšējā poga

Apraksts

TVM

Skaņa

Vibrācija

Īslaicīga stimulācija
(zema)

Trenerim-iesācējam,
jūtīgam sunim vai
nelielām korekcijām

VCM

Vibrācija

Turpinošās
Īslaicīga stimulācija
stimulācija (augsta) (augtsa)

Universālai
izmantošanai

TCM

Skaņa

Turpinošās
Īslaicīga stimulācija
stimulācija (augsta) (augtsa)

Universālai
izmantošanai

CMM (tikai Delta
Sport)

Turpinošās
Īslaicīga stimulācija
stimulācija (augsta) (augtsa)

MCC (tikai Delta
Sport)

Īslaicīga stimulācija
(augtsa)

Īslaicīga stimulācija
(zema)

Turpinošās
Turpinošās
stimulācija (augsta) stimulācija (zema)

Padziļinātam
treniņam, piemērota
putnu suņu
treniņam
Padziļinātam
treniņam, piemērota
paklausības
treniņam

Treniņa režīma izvēle
Jūs varat izvelēties atšķirīgus treniņa režīmus katrai suņa apkakles ierīcei.
1. Izvēlieties suņa apkakles ierīci (iepriekš lietošanas pamācībā);
2. Izvēlieties , lai pārslēgtos starp pieejamajiem treniņa režīmiem.
Intensitātes līmeņa maiņa
Jūs varat izvelēties atšķirīgas treniņa intensitātes katrai suņa apkakles ierīcei.
1. Izvēlieties suņa apkakles ierīci (iepriekš lietošanas pamācībā);
2. Izvēlieties vai , lai palielinātu vai samazinātu intensitātes līmeni.
Intensitātes līmeni rakstorojošs cipars uzrādās LCD ekrānā.
Atbilstoša intensitātes līmeņa izvēle
1. Iestatiet intensitātes līmeni uz viszemāko (iepriekš lietošanas pamācībā);
2. Nospiediet treniņa pogu;
3. Novērojiet suņa reakciju – galvas grozīšanu, kakla kustības vai izmaiņas izteiksmē. Dažreiz
suņi mēdz ierieties, saistībā ar pārsteigumu, kas rodas no elektriskās stimulācijas. Ja suns rej
atkārtoti - intensitātes līmenis ir par augstu treniņam;
4. Ja netiek novērota nekāda reakcija, paaugstiniet intensitātes līmeni par vienu iedaļu, līdz
suns izrāda nelielu, bet piefiksējamu reakciju uz stimulāciju.
Neliela, bet piefiksējama reakcija ir Jūsu suņa treniņa pamatlīmenis. Jums nevajag un nevajadzētu
atkārtot šo intensitātes noteikšanas testu atkārtoti.
Pēc treniņa sākšanas, suņa uzvedība vada Jūs intensitātes līmeņa izvēlē. Sunim attīstoties treniņā,
Jums varētu būt nepieciešamība mainīt intensitātes līmeni, izvērtējot treniņa situāciju.
Treniņa pamatkomandas
Jums vajadzētu iesākt suņa treniņu ar dažām pamatkomandām, neizmantojot Delta treniņa sistēmu,
lai koriģētu suņa uzvedību. Jums būtu jāiemāca trīs pamata komandas sekojošā secībā: "blakus!",
"sēdēt!" un "pie manis!".
Traniņa sākumstadijās Jums būtu jāuzliek suņa apkakles ierīci uz suņa, bet tai būtu jābūt izslēgtai.
Tas atļauj sunim pierast pie ierīces vēl pirms Jūs sākat suņa uzvedības korekcijas treniņus. Tas palīdz

arī novērst apkakles noteikšanas suņa uzvedību (vairāk – tālāk pamācībā).
Sākotnēji, Jums būtu treniņa sesijas jāveic neilgu laiku un jātrenē tikai viena treniņa komanda sesijas
laikā. Šādi suns, visticamāk, neapjuks un treniņa panākumi būs novērojami ātrāk. Pievērsiet
pastiprinātu uzmanību sunim treniņa laikā, lai Jūs piefiksētu, kad to veikt ātrāk vai ilgāk vai izdarīt
pārtraukumu.
Ar biežu atkārtošanu, pastāvīgumu, pacietību un biežām uzslavām, sunim būtu jāsāk pakļauties šīm
komandām pēc pāris nodarbībām. Katrs suns mācās atšķirīgā tempā, dažiem suņiem varētu paiet
ilgāks laiks šo komandu apguvei. Kad suns uzrāda panākumus šo pamatkomandu apguvē, esot tikai
pie pavadas, varat sākt apvienotu apmācību ar pavadu un suņa apkakles ierīci.
"Blakus!" trenēšana
Pirms treniņa sākuma, aplieciet sunim pavadu un izvēlieties treniņa vietu ar minimālu iespēju
uzmanības novēršanai.
Pirmā komanda, ko sunim iemācīsiet ir – "blakus!".
1. Ar suni pie pavada Jums blakus, dodiet sunim komandu: "blakus!" un sāciet iet uz
priekšu, maigi velkot suni aiz pavadas;
2. Ja suns Jūs apdzen, atkārtojiet komandu: "blakus!" un sāciet iet citā virzienā vai
pavelciet atpakaļ pavadu;
3. Ja suns sāk vilcināties aiz Jums, viegli pavelciet pavadu, lai liktu sunim atgriezties Jums
līdzās.
Uzslavējiet suni, ja tas pakļaujas komandai.
"Sēdēt!" un "paliec!" trenēšana
Pirms treniņa sākuma, aplieciet sunim pavadu un izvēlieties treniņa vietu ar minimālu iespēju
uzmanības novēršanai. Pirms šo komandu iemācīšanas, Jums būtu sunim jāiemāca komanda
"blakus!".
Patiesā komanda ir "sēdēt!" - "paliec!" ir no tās izrietoša. Kad Jūs liekat sunim sēdēt, sunim būtu
jāpaliek nekustīgi sēdošam, līdz dodat citu komandu.
1. Iesāciet treniņu ar pastaigu ar suni Jums līdzās pavadā;
2. Apstājieties, pavelciet uz augšu aiz pavadas un dodiet komandu: "sēdēt!";
3. Saglabājiet pastāvīgu spiedienu uz pavadu līdz suns pakļaujas komandai;
4. Ja suns nepaklausa vai izskatās apjucis, maigi piespiediet suņa muguras aizmuguri,
liekot sunim apsēsties.
Uzslavējiet suni, ja tas pakļaujas komandai un paliek sēžot.
"Pie manis!" trenēšana
Pirms treniņa sākuma, aplieciet sunim pavadu un izvēlieties treniņa vietu ar minimālu iespēju
uzmanības novēršanai. Pirms šīs komandas iemācīšanas, Jums būtu sunim jāiemāca komandas
"blakus!" un "sēdēt!". Būtu ieteicams izmantot garāku pavadu šīs komandas veiksmīgākai
iemācīšanai.
Suņa pasaukšanas komanda ir svarīgākā komanda no visām. Komanda "pie manis!" atļauj Jums
saglabāt kontroli pār Jūsu suni un var tikt izmantota, lai atsauktu suni prom no potenciāli bīstamām
situācijām. Šī komanda ir jāmāca pareizi.
1. Sunim esot sēdus pozīcijā, atvirzieties prom no tā līdz pavadas galam;
2. Dodiet komandu "pie manis!", viegli paraujot pavadu;
3. Uzslavējiet suni, tiklīdz tas sāk kustību Jūsu virzienā;
4. Kolīdz suns sāk pagriezties prom, maigi pavelciet pavadu un atkārtojiet komandu: "pie
manis!".
Suns var nepakļauties šai komandai. Pacietīgi atkārtojot treniņu, sunim šī komanda būtu jāapgūst.
Treniņš ar suņa apkakles ierīci
Iesāciet trenēt savu suni pavadā, neizmantojot Delta treniņsistēmu. Pēc tam, kad suns ir izrādijis
sapratni par komandām "blakus!", "sēdēt!" un "pie manis!", Jūs varat sākt apmācību ar apkakles
ierīci un pavadu.
Iepazīšanās ar apkakli sākumstadijā, suns iemācās, ka apkakles ierīces stimulācija ir tas pats, kas
pavilkšana aiz pavadas. Sākotnēji suns var būt satraukts par elektrostimulāciju. Pamatnosacījumi ir
būt pacietīgam, pastāvīgan un neuzsākt treniņu ar pārāk augstu intensitātes līmeni. Esiet godīgs un
pacietīgs pret suni, atkārtojiet treniņu un uzslavējiet suni, kad izmantojat apkakli kā treniņa rīku.
Ja suns nereāģē uz Jūsu uzstādīto stimulācijas līmeni, palieliniet līmeni par vienu iedaļu vienlaicīgi, lai
sasniegtu atbilstošu reakciju. Pēc tam, kad esat sasniedzis vēlamo rezultātu no suņa, Jūs varat

pakāpeniski samazināt intensitātes līmeni, sekojot, lai suņa reakcija uz to nemazinātos.
Kolīdz suns ir lielsiki apguvis komandas, Jūs varat sākt pievienot treniņam uzmanības novēršanas
faktorus, piemēram – ripinot bumbu Jūsu suņa priekšā vai staigājot ar suni citu cilvēku klātbūtnē.
Kolīdz suns sāk konsekventi reaģēt uz komandām apkakles treniņu laikā, Jūs varat noņemt pavadu
un turpināt treniņu tikai ar apkakles ierīci.
Piezīme: Jums būtu jāveic suņa treniņš bez pavadas tikai tad, ja apkārtējie apstākļi tam ir atbilstoši
un suņa raksturs to atļauj. Jums būtu jāievēro visi valstī un/vai reģionā noteiktie likumi, kas attiecas
uz suņa pavadas izmantošanu.
Vairumā gadījumu nebūs nepieciešamības veikt treniņa stimulācijas vienlaicīgi ar komandu došanu.
Stimulācijas Jums būtu jāizmanto tikai tad, ja Jums ir jāatkārto komanda suņa nepaklausības dēļ
pirmajā reizē.
Kolīdz suns kļūst labāk trenēts, Jūs varat samazināt apkakles ierīces izmantošanu treniņos.
Izmantojiet apkakli uz suņa tik ilgi, līdz esat pilnībā pārliecināts par to, ka sunim nav jāatgādina
komandu nozīme. Apkakles izmantošanas pamešana pārlieku agri var novest pie problēmām vēlāk.
Izvairīšanās no apkakles noteikšanas suņa uzvedībā
Ja Delta treniņsistēma netiek pareizi izmantota kā daļa no kopējā treniņa, suns var izrādīt "apkakles
noteikšanas" uzvedību. Tas notiek, kad suns pakļaujas komandām nēsājot apkakles ierīci, bet tām
neklausa, kad tā ir noņemta. Jums būtu jāseko šiem ieteikumiem, lai no tā izvairītos:
•
- iesāciet suņa treniņu, neizmantojot Delta trenēšanas sistēmu;
•
- izmantojiet suņa apkakli izslēgtā veidā, kad uzsākat treniņu programmu, lai suns ar to aprastu;
•
- atstājiet apkakli izslēgtā veidā uz suņa brīžos, kad nenodarbojaties ar aktīvo treniņu. Tas ļauj
sunim aprast ar apkakli un palīdz izvairīties no tās asociēšanu ar treniņu vai paklausību;
•
- uzslavējiet vai atalgojiet suni katru reizi, kad tas pakļaujas komandai.
Komandu "blakus!" un "sēdēt!" trenēšana ar suņa apkakles ierīci
Pirms Jūs sākat suņa treniņu ar suņa apkakles ierīci, Jūsu sunim ir jāizrāda sapratne par komandām
"blakus!", "sēdēt!" un "pie manis!", esot pie pavadas. Jums ir jāuzliek apkakle ar suņa ierīci uz suņa,
Jums ir jāiestata pareizs intensitātes līmenis.
Kad sākat treniņu ar apkakli, sāciet ar komandām "blakus!" un "sēdēt!".
1. Ar suni Jums blakus pie pavadas, pavelciet pavadu uz augšu un dodiet komandu
"sēdēt!";
2. Ja suns tūlītēji neapsēžas, īslaicīgi nospiediet treniņa pogu un atkārtojiet komandu;
3. Uzslavējiet suni, ja tas pakļaujas komandai;
4. Kad suns sāk pakļauties komandai "sēdēt!" bez apkakles stimulācijas, Jums būtu jāpāriet
tālāk uz komandas "blakus!" apmācību;
5. Ar suni Jums līdzās ar uzliktu pavadu un apkakli, dodiet komandu "blakus!" un dodieties
uz priekšu, maigi velkot aiz pavadas;
6. Ja suns nepaklausa komandai, īslaicīgi piespiediet treniņa pogu, atkārtojiet komandu
"blakus!" un dodieties citā virzienā vai pavelciet aiz pavadas;
7. Uzslavējiet suni, ja tas paklausa komandai.
Komandas "pie manis!" trenēšana ar suņa apkakles ierīci
Pirms Jūs sākat trenēt komandu "pie manis!", izmantojot suņa apkakles ierīci, Jūsu sunim ir jābūt
spēcīgai izpratnei par komandu "blakus!" un "sēdēt" izpildi, izmantojot suņa apkakli. Jums ir jāuzliek
apkakle ar suņa ierīci uz suņa, Jums ir jāiestata pareizs intensitātes līmenis. Būtu ieteicams izmantot
garāku pavadu šīs komandas veiksmīgākai iemācišanai.
1. Sunim esot sēdus pozīcijā, atvirzieties prom no tā līdz pavadas galam;
2. Dodiet komandu "pie manis!";
3. Ja suns tūlītēji nepaklausa komandai, īslaicīgi nospiediet treniņa pogu, viegli pavelciet aiz
pavadas un atkārtojiet komandu "pie manis!";
4. Uzslavējiet suni tiklīdz tas uzsāk kustēties Jūsu virzienā;
5. Ja suns, dodoties pie Jums, aizgriežas vai dodas citā virzienā, atkārtoti nospiediet treniņa
pogu un atkārtojiet komandu "pie manis!".
Suņa rejas ierobežošanas/korekcijas režīms
Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai Delta Sport modeļos. Kad Jūs ieslēdzat suņa rejas korekcijas
režīmu, Delta Sport rokas ierīce automātiski aktivizē stimulāciju katru reizi, kad suņa apkakles ierīce
piefiksē reju. Sistēma sāk darboties no zemākā intensitātes līmeņa un pastiprina to automātiski,
atkarībā no suņa uzvedības. Pēc tam, kad suņa rejas korekcijas režīms ir ieslēgts, sistēmai var

aizņemt laiks ap minūti stimulācijas intensitātes līmeņa kāpināšanai.
Suņa rejas ierobežošanas/korekcijas režīma ieslēgšana
Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai Delta Sport modeļos.
Kad rejas korekcijas režīms ir ieslēgts, ierīce koriģē suņa reju automātiski. Jūs nevarat izmantot
treniņa pogas suņa treniņam, kad korekcijas režīms ir ieslēgts.
Izvēlieties līdz
parādās LCD ekrānā.
Statusa LED lampiņa uz suņa apkakles ierīces iemirgojas trīs reizes, kad režīms tiek aktivizēts.
Ieteikums: dažreiz suņa apkakles ierīce var nepāriet uz suņa rejas korekcijas režīmu. Ar
izvēlētu
LCD ekrānā, Jūs varat izvēlēties jebkuru no treniņa pogām, lai piespiestu ierīci pāriet uz rejas
korekcijas režīmu.

Informācija par ierīcēm
Delta rokas ierīces tehniskā specifikācija
Baterijas tips
Uzlādējams, nomaināms litija jonu akumulators
Baterijas darbības laiks (ar vienu uzlādes ciklu)

60 stundas tipiskas lietošanas

Darbības temperatūras robeža

No 0° līdz 70°C

Uzlādes temeratūras robeža

No 0° līdz 40°C

Uzglabāšanas temperatūras robeža

No -20° līdz 50°C

Ūdens izturība

IEC 60529 IPX7

Bezvadu darbības rādiuss (Delta)

0,8 km

Bezvadu darbības rādiuss (Delta Sport)

0,8 km

Delta suņa apkakles ierīces tehniskā specifikācija
Baterijas tips
Uzlādējams, nomaināms litija jonu akumulators
Baterijas darbības laiks (ar vienu uzlādes ciklu)

60 stundas tipiskas lietošanas

Darbības temperatūras robeža

No 0° līdz 70°C

Uzlādes temeratūras robeža

No 0° līdz 40°C

Uzglabāšabas temeratūras robeža (līdz 1 mēnesim)

No -20° līdz 50°C

Uzglabāšabas temeratūras robeža (līdz 3 mēnešiem)

No -20° līdz 40°C

Uzglabāšabas temeratūras robeža (līdz 1 gadam)

No -20° līdz 20°C

Ūdens izturība

IEC 60529 IPX7

Zaļa

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude Delta suņa apkakles ierīcē
Ieslēdziet suņa apkakles ierīci.
Kamēr ierīce ir ieslēgta, statusa LED gaismiņa mirgo ik pēc dažām sekundēm. LED gaismas krāsa
norāda uz akumulatora uzlādes līmeni.
Akumulators ir uzlādēts.

Dzeltena

Akumulators ir ar zem 50% uzlādi.

Sarkana

Akumulators drīz būtu jālādē.

Mirgojoša sarkana Akumulatoram nepieciešama tūlītēja uzlāde. Treniņa funkcijas ir atslēgtas.
Delta akumlatoru nomaiņas pamācība
Brīdinājums: šis produkts satur litija jonu akumulatoru. Lai izvairītos no savainošanās vai ierīces
bojāšanas iespējām, ko var izraisīt akumulatora tieša ietekme no ārkārtīga siltuma avotiem, ilgstoši
uzglabājiet ierīces tālāk no tiešas saules gaismas!
Uzmanību: utilizējiet izlietotos akumulatorus tiem paredzētajās tvertnēs!

Delta rokas ierīces sastāvdaļas



Drošības skrūves



Aizmugures plāksne



Akumulators



Akumulatora konektors



Blīve
Delta rokas ierīces akumulatora nomaiņa
Pirms akumulatora maiņas, Jums ir jānotīra visi netīrumi, dubļi, gruži un ūdens no ierīces. Jums būtu
jāizmanto skrūvgriezis, kas ir iekļauts jaunā akumlatora komplektācijā (vai tam līdzvērtīgs, tam
paredzēts instruments). Ieteicams izmantot tikai oficiālas Garmin nomaināmās daļas, akumulatorus.
1. Atskrūvējiet sešas drošības skrūves ierīces aizmugurē;
2. Paceliet aizmugures plāksni;
3. Satveriet akumulatora konektora vadus tuvu pie konektora un pavelciet konektoru
paralēli ierīces pamatplatei, lai atvienotu akumulatora konektoru no ierīces;
4. Izņemiet veco akumulatoru no aizmugures plāksnes, ievērojot akumulatora novietojumu
tajā. Akumulators tajā ir cieši iekļāvies – var būt nepieciešamība to no plāksnes izcelt,
izmantojot ne-metāla, neasu priekšmetu;
5. Ievietojiet jauno akumulatoru aizmugures plāksnē tā, lai uzraksti būtu vērsti uz augšu –
tādā pašā novietojumā, kādā atradās vecais akumulators;
6. Pievienojiet jaunā akumulatora konektoru pie ierīces. Kad pareizi pievienota, konektora
dakša ievietojas precīzi tai paredzētajā portā;
7. Pārliecinieties, ka blīve nav bojāta un ir pilnībā ievietota tās gropē;
8. Salieciet ierīci un aizmugures plāksni cieši kopā un ieskrūvējiet drošības skrūves to
vietās, tās nepieskrūvējot cieši;
9. Pārliecinieties, ka aizmuguras plāksne un ierīce ir savienotas kopā cieši, ka starp tām nav
izveidojušās spraugas;
10. Vienlīdzīgi nostipriniet skrūves.

Delta suņa apkakles ierīces sastāvdaļas



Akumulatora tvertne



Blīve



Akumulatora konektors



Ierīce



Drošības skrūves
Delta suņa apkakles ierīces akumulatora nomaiņa
Pirms akumulatora maiņas, Jums ir jānotīra visi netīrumi, dubļi, gruži un ūdens no ierīces. Jums būtu
jāizmanto skrūvgriezis, kas ir iekļauts jaunā akumlatora komplektācijā (vai tam līdzvērtīgs, tam
paredzēts instruments). Ieteicams izmantot tikai Garmin sertificētas rezerves daļas. Akumulatora
tvertne iekļauj sevī iepriekšēji sakomplektētu aizmugures plāksni ar blīvi, akumulatoru un
akumulatora konektoru.
1. Izskrūvējiet drošības skrūves no ierīces stūriem;
2. Paceliet akumulatora tvertni;
3. Satveriet akumulatora konektora vadus tuvu pie konektora un pavelciet konektoru tālāk
no ierīces pamatplates, lai atvienotu akumulatora konektoru no ierīces;
4. Pievienojiet jauno akumulatora tvertni pie ierīces ar akumulatora konektoru. Kad pareizi
pievienota, konektora dakša ievietojas precīzi tai paredzētajā portā;
5. Pārliecinieties, ka blīve nav bojāta un ir pilnībā ievietota tās gropē;
6. Salieciet ierīci un akumulatora tvertni cieši kopā un ieskrūvējiet drošības skrūves to
vietās, tās nepieskrūvējot cieši;
7. Pārliecinieties, ka baterijas tvertne un ierīce ir savienotas kopā cieši, ka starp tām nav
izveidojušās spraugas;
8. Vienlīdzīgi nostipriniet skrūves.
Papildus informācijas iegūšana
Papildus informācijai varat apmeklēt:
http://garmin.lv/lv/produkti/aktivai-atputai/iekartas-darbam-ar-suniem/
garmin.lv – informācija latviski
http://www.garmin.com/us/products/onthetrail/pet-products
garmin.com – informācija angliski (ierīču specifikācijas var atškirties no Eiropā pieejamajiem
produktiem) – information in English (specifications of devices may differ from those sold in Europe)
Jūsu ierīces piereģistrēšana
Palīdziet uzlabot mūsu atbalsta sistēmu – piereģistrējiet savu ierīci jau šodien!
Dodieties uz my.garmin.com
Saglabājiet ierīces pirkuma čeka oriģinālu.
Garmin® un Garmin logo ir Garmin Ltd. un tās filiāļu tirdzniecības zīmes, reģistrētas ASV un citās valstīs.
Delta™ ir Garmin Ltd. un tās filiāļu tirdzniecības zīme. Šīs tirdzniecības zīmes nedrīkst tikt izmantotas bez
Garmin atļaujas.

