
Návod k obsluze
DELTA INBOUNDS™



© 2017 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu 
ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny 
hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.
Garmin®, ANT+® a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a v dalších zemích. BarkLimiter™, 
Delta Inbounds™, Garmin Canine™ a Garmin Express™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze 
užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Název a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je na základě licence oprávněna je užívat. Další obchodní známky a obchodní 
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
M/N: A03070, M/N: A03071



Obsah i

Obsah
Začínáme  ................................................................................................. 1
Nastavení systému Delta Inbounds  .......................................................... 1
Popis přístroje ........................................................................................... 1
 Základní jednotka  ................................................................................. 1
 Jednotka na obojek  .............................................................................. 1
Nabíjení jednotky na obojek  ..................................................................... 1
 Zapnutí jednotky na obojku  .................................................................. 1
 Vypnutí jednotky na obojku  ................................................................... 1
Vložení záložních baterií  .......................................................................... 1
Výběr vhodného místa pro montáž základní jednotky  .............................. 1
Instalace základní jednotky  ...................................................................... 2

Vymezení hranic  ..................................................................................... 2
Výcvik psa  ............................................................................................... 2
Připevnění jednotky na obojek  ................................................................. 2
Nasazení obojku psovi na krk ................................................................... 3
 Výběr a instalace kontaktních bodů  ...................................................... 3
Metody výcviku  ......................................................................................... 3
 Nastavení úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky  ............. 3
 Výběr odpovídající úrovně intenzity  ...................................................... 3
Výcvik psa, aby respektoval vymezené hranice  ....................................... 3
 Plán výcviku  .......................................................................................... 3
 Seznámení psa s vymezenými hranicemi  ............................................ 4
 Posílení povědomí psa o vymezené hranici pomocí stimulace  ............ 4
 Otestování povědomí psa o vymezené hranici prostřednictvím  
   vnějšího vzruchu  ........................................................................... 4
 Kontrola, zda pes respektuje vymezené hranice  .................................. 4
Rady pro výcvik  ........................................................................................ 5
Jak vzít psa za vymezené hranice ............................................................ 5
 Vypnutí vymezené oblasti pohybu  ........................................................ 5
BarkLimiter  ............................................................................................... 5
 Automatické nastavení intenzity  ........................................................... 5
 Aktivace funkce BarkLimiter pro omezení nežádoucího štěkání  .......... 5
Stavová LED kontrolka  ............................................................................. 6

Aplikace Garmin Canine  ........................................................................ 6
Spárování jednotky na obojku s Vaším chytrým telefonem  ...................... 6
Synchronizace jednotky na obojku s aplikací Garmin Canine  .................. 6

Spárování jednotky na obojku se základní jednotkou  ........................ 6
Senzor pro udržení odstupu  .................................................................. 6
Vložení baterie .......................................................................................... 6
Spárování senzoru s jednotkou na obojku  ............................................... 6
 Rady pro optimální nastavení odstupu  ................................................. 7
Instalace senzoru  ..................................................................................... 7
 Rady pro instalaci senzoru  ................................................................... 7

Spárování dálkového ovládání s jednotkou na obojku  ....................... 7
Vlastní nastavení přístroje  ..................................................................... 7
Nastavení akustického upozornění  .......................................................... 7
Nastavení hodin ........................................................................................ 7
Resetování přístroje do výchozího továrního nastavení  .......................... 7

Informace o přístroji  ............................................................................... 7
Zobrazení informací o jednotce na obojku na displeji  
  základní jednotky  .............................................................................. 7
Specifikace základní jednotky  .................................................................. 7
Specifikace jednotky na obojek systému Delta Inbounds ......................... 7
Specifikace senzoru pro udržení odstupu  ................................................ 7
Aktualizace produktu  ................................................................................ 8
 Aktualizace softwaru prostřednictvím služby Garmin Express  ............. 8
Podpora Garmin  ....................................................................................... 8

Problémy a jejich odstranění ................................................................. 8
Rady pro vyladění korekčních zásahů ...................................................... 8

Jak mám donutit psa, aby nechodil na určité místo ve vymezeném  
  prostoru? ........................................................................................... 8
Mohu využít systém pro vymezení prostoru na celý dvůr? ....................... 8
Na základní jednotce se zobrazuje chybové hlášení ................................ 8
Základní jednotka nevydává akustické upozornění  .................................. 8
Jednotka na obojku nereaguje  ................................................................. 8
Jak poznám, která z jednotek na obojku je spárována? ........................... 8
Můj pes stále štěká  ................................................................................... 8
Příliš vysoká citlivost funkce rozpoznání štěkotu ...................................... 8
Prodloužení životnosti baterií  ................................................................... 8
Resetování jednotky na obojku  ................................................................ 8

Rejstřík  .................................................................................................... 9





Začínáme 1

Začínáme
 VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete  
v přiloženém letáku Bezpečnostní pokyny a produktové informace.

 VAROVÁNÍ
Korekční jednotka na obojek a bezdrátový systém pro vymezení plochy  
pro pohyb psa nedoporučujeme používat u agresivních psů. Produkt  
nepoužívejte u psů, kteří mají sklony k agresivnímu chování. Smyslem  
přístroje není zkrotit agresivní psy a proto není pro tento účel navržen.  
Vhodnost použití korekční jednotky na obojek a bezdrátového systému  
pro vymezení plochy pro pohyb psa je na uvážení majitele. O vhodnosti 
použití těchto produktů v případě Vašeho psa se poraďte s veterinářem 
nebo s kvalifikovaným trenérem.

Nastavení systému Delta Inbounds
Systém Delta Inbounds připravte k použití dle níže uvedených pokynů.
1   Nabijte jednotku na obojek (Nabíjení jednotky na obojek, strana 1).
2   Do základní jednotky vložte záložní baterie (Vložení záložních baterií,  

strana 1).
3   Zvolte vhodné místo pro umístění základní jednotky a namontujte ji tam 

(Instalace základní jednotky, strana 2).
4   Nastavte dosah pro vytyčení hranic (Vymezení hranic, strana 2).
5   Prostřednictvím výcviku naučte svého psa respektovat bezdrátový sys-

tém pro vymezení jeho pohybu (Výcvik psa, aby respektoval vymezené 
hranice, strana 3).

Popis přístroje 
Základní jednotka

 1 Tlačítka

 2 D-kroužek krytky baterií

 3 Port pro nabíjení

 4 Mini USB port (pod krytkou prostoru pro baterie)

Tlačítka
OK Stisknutím zvolíte danou možnost nabídky. 

Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku.

Tisknutím můžete procházet nabídkami, možnostmi a stránkami.

Jednotka na obojek

 1 Hlavní tlačítko

 2 Stavová LED kontrolka

 3 Kontaktní bod

 4 Nabíjecí kontakty klipu

 5 Spona na obojek

Nabíjení jednotky na obojek
OZNÁMENÍ

Abyste zabránili korozi, před připojením nabíjecí spony důkladně osušte 
kontakty jednotky na obojku a také jejich okolí.

Před prvním použitím přístroje byste měli kompletně nabít akumulátor.  
Nabití zcela vybitého akumulátoru trvá přibližně tři hodiny.
1  Zacvakněte přístroj  1  do podstavce nabíječky  2 .

2  Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.
 Stavová LED kontrolka při nabíjení svítí červeně.
3   Pokud začne stavová LED kontrolka svítit zeleně, vyjměte jednotku  

na obojek z podstavce nabíječky.

Zapnutí jednotky na obojku
  Přidržte hlavní tlačítko, dokud nezačne stavová LED kontrolka svítit 

zeleně a zařízení nepípne.

Vypnutí jednotky na obojku
  Přidržte hlavní tlačítko, dokud nezačne stavová LED kontrolka svítit 

červeně a zařízení nepípne.

Vložení záložních baterií
Pro záložní napájení základní jednotky jsou zapotřebí tři baterie typu AA 
(nejsou součástí balení). Abyste měli jistotu, že bude systém pro vymezení 
prostoru pro pohyb Vašeho psa aktivní i při výpadku elektrického proudu, 
měli byste do základní jednotky vložit záložní baterie.
1   Uchopte D-kroužek a otočte jím doleva, pak vytáhněte a vyjměte kryt.
2   Do prostoru pro baterie vložte tři alkalické AA baterie, přičemž dejte 

pozor, abyste je vložili správně dle jejich polarity.

3  Nasaďte zpět krytku prostoru pro baterie a otočte D-kroužkem doprava.

Výběr vhodného místa pro montáž základní  
jednotky
•   Základní jednotka by měla být instalována ve výšce zhruba 1,5 metru 

nad zemí.
•  Základní jednotka by měla být umístěna v blízkosti zdroje napájení.
•   Aby byla zajištěna správná funkce základní jednotky, neměli byste ji 

instalovat na místo, kde bude v bezprostřední blízkosti kovových  
konstrukcí, elektrických spotřebičů, zdrojů vysílajících mikrovlnné záření 
a bezdrátových routerů.

 •   Měli byste počítat s tím, že je napájecí kabel dlouhý 1,5 metru.
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Instalace základní jednotky
1   Vyberte vhodné místo pro instalaci základní jednotky (Výběr vhodného 

místa pro montáž základní jednotky, strana 1).
2   S pomocí dvou šroubů (nejsou součástí balení) přišroubujte držák 

základní jednotky na venkovní zeď (tím dosáhnete nejlepších výsledků).

3  Sejměte ochrannou krytku napájecího portu.
4  Připojte menší konec napájecího kabelu do portu základní jednotky.

5 Základní jednotku zasuňte do držáku.

6 Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.

Vymezení hranic
POZNÁMKA: Při instalaci bezdrátového systému pro vymezení pohybu 
Vašeho psa byste měli vzít v úvahu velikost Vašeho pozemku.
1  Zapněte jednotku na obojku.

  Základní jednotka začne hledat jednotku na obojku. Po spárování obou 
jednotek se na displeji základní jednotky objeví informace o dosahu 
vymezeného prostoru, který je v předvoleném nastavení 15 metrů.

2   Prostřednictvím základní jednotky zvolte požadovaného psa a nastavte 
hranici vymezeného prostoru.

  Rozsah vymezeného prostoru lze upravit po úsecích 1,5 metru  
až do maximální vzdálenosti 50 metrů.

3   Vezměte si do ruky jednotku na obojek a dojděte k hranici vymezeného 
prostoru.

  Jakmile se přiblížíte k hranici, měl by se z jednotky na obojku ozvat 
výstražný tón.

4   Pokud chcete upravit vzdálenost hranice vymezeného prostoru  
dle velikosti svého pozemku, opakujte kroky 3 a 4.

5  Označte hranici vymezeného prostoru pomocí vlaječky.
6   Pokračujte v chůzi po obvodu vymezeného prostoru a rozmístěte 

zbývající vlaječky, abyste měli Vy i Váš pes při výcviku i vizuální zpětnou 
vazbu.

  Abyste funkci ohraničení vymezeného prostoru otestovali, můžete hrani-
ci párkrát překročit.

  Hranice vymezeného prostoru by měla tvořit polokružnici kolem základní 
jednotky.

7   Při ověřování vedení hranice na Vašem pozemku použijte funkci  
výstražného tónu jednotky na obojku.

  POZNÁMKA: Na vzhled hranice budou mít vliv různé objekty, jako jsou 
například garáž, stromy, auta, bazény apod., které se na Vašem dvorku/
zahradě nachází. Abyste mohli svého psa správně seznámit s funkcí 
bezdrátového systému Delta Inbounds pro vymezení hranic pohybu, je 
velmi důležité, abyste věděli, kudy hranice prochází.

Než necháte svého psa bez dozoru, musíte ho nejprve naučit, jak bezdrá-
tový systém pro vymezení jeho pohybu funguje a jak se má chovat.

Výcvik psa
Vždy byste si měli zvolit způsob tréninku, který nejlépe vyhovuje Vám, 
Vašemu psovi a Vašim potřebám.
Pokud je používán adekvátním způsobem, představuje výcvikový systém 
Delta Inbounds velmi efektivní pomůcku pro výcvik, která Vám pomůže 
využít plný potenciál Vašeho psa. Použití tohoto výcvikového systému by 
mělo tvořit součást komplexního výcvikového programu.
Před zahájením výcviku psa byste si měli kompletně přečíst tuto část. 
Mimo to se můžete podívat na online videa zabývající se výcvikem psů  
s pomocí systému Delta Inbounds (garmin.com/inboundstutorials).

Připevnění jednotky na obojek
Zařízení můžete připnout na libovolný obojek o maximální šířce 25,4 mm  
a maximální tloušťce 2,78 mm. 
1  Vyjměte jednotku ze spony na obojek  1 .

2  Vezměte si do ruky sponu na obojek.
3  Protáhněte obojek  2  sponou na obojek.
4   Umístěte jednotku  3  do smyčky vytvořené obojkem a sponou  

na obojek.
5  Jednotku zacvakněte do úchytů spony.
6   Zatáhněte za oba konce obojku tak, aby pásek obojku jednotku těsně 

obepínal.
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Nasazení obojku psovi na krk
  UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili podráždění kůže psa od kontaktních bodů, po 24 hodi-
nách nošení sundejte psovi obojek s jednotkou minimálně na osm hodin.
Přístroj není navržen na používání u lidí. Nenechávejte nikoho, aby si ho 
zkoušel.
Dbejte na to, abyste na přístroj nebo na obojek nenastříkali žádný agre-
sivní chemický sprej. Například proti blechám a klíšťatům, ale ani žádný 
jiný. Než psovi nasadíte obojek s přístrojem, ujistěte se, že sprej proti 
blechám nebo klíšťatům, který jste na něj nastříkali, kompletně zaschnl. 
K poškození plastových částí přístroje nebo potahové vrstvy obojku 
stačí malé množství agresivních chemikálií.

Aby bylo možné psa trénovat efektivně, musí mu obojek s přístrojem per-
fektně sedět. Pokud je obojek příliš volný nebo není umístěn ve správné 
poloze, může se stát, že přístroj nezasáhne v pravou chvíli. Tím se může 
úspěšnost tréninku oddálit nebo narušit.
1   Otočte obojek tak, aby byla jednotka v přední části krku a LED kontrolka 

směřovala k bradě psa, zatímco se kontaktní body dotýkají jeho krku.
  TIP: Aby bylo možné korigovat štěkání, přístroj by měl být umístěn  

v blízkosti hlasivek psa.  Přesná poloha se liší v závislosti na plemeni 
konkrétního psa. Pokud přístroj nedokáže psí štěkot rozpoznat, měli 
byste jej přesunout blíže nebo dále od psího těla tak, abyste našli tu 
nejvhodnější polohu.

2   Utáhněte pásek obojku tak, aby byl psovi obojek pohodlný a zapněte 
přezku.

  POZNÁMKA: Obojek by měl mít pes dobře utažený tak, aby se neprotá-
čel nebo neklouzal psovi po krku. Zároveň však musí být pes schopen 
normálně polykat potravu a pít vodu. Zpočátku byste měli sledovat 
chování psa, abyste se ujistili, že obojek není utažen příliš těsně.

3   Zahýbejte s přístrojem, aby se kontaktní body dostaly skrz srst na tělo.
  POZNÁMKA: Aby přístroj fungoval efektivně, kontaktní body se musí 

dotýkat psí kůže.
4   Pokud je pásek obojku příliš dlouhý, zastřihněte ho, přičemž ponechte 

přesah minimálně 8 cm.
  TIP: Dírku pro zapnutí přezky, která představuje ideálně utažený obojek, 

si můžete označit pro příště.

Výběr a instalace kontaktních bodů
Abyste dosáhli nejlepších výsledků, měli byste zvolit kontaktní body  
dle typu srsti Vašeho psa.
1   Zvolte správnou délku kontaktních bodů na základě typu srsti Vašeho 

psa:
 •  U psů s huňatějším kožichem zvolte delší kontaktní body.
 •  U psů s kratšími chlupy použijte kratší kontaktní body.
2   Otáčením zajistěte kontaktní body v jednotce na obojku, dokud nejsou 

zcela utažené.
Po nasazení obojku psovi na krk se ujistěte, že kontaktní body těsně 
přiléhají ke krku.

Metody výcviku 
Stimulace: jakmile se pes přiblíží k vymezené hranici, přístroj koriguje  
  jeho pohyb krátkou stimulací trvající zhruba 8 vteřin. Úroveň intenzity 

stimulace můžete upravit prostřednictvím aplikace Garmin Canine™ 
(Aplikace Garmin Canine, strana 6).

  TIP: Úroveň intenzity můžete upravit také prostřednictvím základní 
jednotky (Nastavení úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky, 
strana 3).

  POZNÁMKA: Jakmile pes překročí hranici vymezeného prostoru,  
jednotka na obojku ho na nežádoucí chování upozorní stimulací trvající  
až 1 minutu, a pak přestane, aby se pes mohl bezpečně vrátit zpět.

Tón: korekce chování probíhá akusticky. V závislosti na Vašem způsobu  
 výcviku, může mít tento tón pozitivní nebo negativní význam.
Vibrace: po celou dobu, kdy se pes pohybuje na hranici vymezeného  
  prostoru, jednotka na obojku vibruje (maximálně po dobu 8 vteřin). Účin-

nost vibrací může být u různých psů v závislosti na jejich temperamentu 
a zkušenostech odlišná.

  POZNÁMKA: Jakmile pes překročí hranici vymezeného prostoru, jed-
notka na obojku ho na nežádoucí chování upozorní vibracemi trvajícími 
až 1 minutu, a pak přestane, aby se pes mohl bezpečně vrátit zpět.

Nastavení úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky
1  Na displeji základní jednotky zvolte požadovaného psa.
2  Zvolte možnost Stimulation (Stimulace).
3   Zvolte úroveň intenzity, která je vhodná pro danou výcvikovou fázi  

a pro Vašeho konkrétního psa.

Výběr odpovídající úrovně intenzity
1   Nastavte intenzitu na nejnižší úroveň (Nastavení úrovně intenzity  

prostřednictvím základní jednotky, strana 3).
2   Sledujte reakce psa, zda potřese hlavou, pohne krkem nebo alespoň 

změní výraz.
  Může se stát, že pes překvapený elektrickou stimulací zakňučí nebo se 

jinak hlasově projeví. Pokud pes zakňučí více než jednou, je pro počá-
teční trénink stupeň intenzity příliš vysoký.

3  Pokud si nevšimnete žádného zvláštního chování, zvyšujte postupně 
intenzitu vždy o jeden stupeň, dokud nezaznamenáte rozpoznatelnou 
reakci na stimulaci.

Stupeň intenzity, při kterém si všimnete jemné, ale rozpoznatelné reakce, 
je tím pravým pro zahájení tréninku s tímto obojkem. Tento test vhodné 
intenzity není třeba opakovat a ani byste to neměli dělat.
Po zahájení tréninku můžete upravovat stupeň intenzity podle chování 
psa. U psa, který již má s výcvikem zkušenosti, můžete měnit stupeň 
intenzity v závislosti na tréninkové situaci.

Výcvik psa, aby respektoval vymezené hranice
Než začnete používat bezdrátový systém Delta Inbouds pro vymezení 
hranic pro pohyb psa, musíte nejprve prostřednictvím tréninku psa s ohra-
ničením prostoru seznámit.
Při prvním použití bezdrátového systému pro vymezení hranic pohybu, 
byste měli postupovat podle níže uvedených kroků, aby si byl Váš pes 
hranic vědom a aby si současně uvědomoval následky jejich překročení. 
Pro úspěšnou funkci bezdrátového systému Delta Inbounds je nezbytně 
nutný správný výcvik psa.
1   Seznamte svého psa s hranicemi jeho prostoru (Seznámení psa  

s vymezenými hranicemi, strana 4).
2   Posilte povědomí psa o hranicích jeho prostoru prostřednictvím stimu-

lace (Posílení povědomí psa o vymezené hranici pomocí stimulace, 
strana 4).

3   Ověřte si, zda si pes hranice uvědomuje i v době, kdy ho něco rozptyluje 
(Otestování povědomí psa o vymezené hranici prostřednictvím vnějšího 
vzruchu, strana 4).

4   Sledujte chování svého psa, abyste zjistili, zda si vymezený prostor 
uvědomuje (Kontrola, zda pes respektuje vymezené hranice, strana 4).

Plán výcviku
Fáze výcviku Metoda 

výcviku 
Frekvence Trvání

Seznamte svého psa  
s hranicemi jeho prostoru 
(Seznámení psa s vymeze-
nými hranicemi, strana 4)

Tón 3krát denně 10 až 15 minut

Posilte povědomí psa  
o hranicích jeho prostoru 
prostřednictvím stimulace 
(Posílení povědomí psa  
o vymezené hranici pomocí 
stimulace, strana 4)

Vibrace 
nebo 
stimulace

3krát denně 10 až 15 minut
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Fáze výcviku Metoda 
výcviku 

Frekvence Trvání

Ověřte si, zda si pes 
hranice uvědomuje i v době, 
kdy ho něco rozptyluje 
(Otestování povědomí 
psa o vymezené hranici 
prostřednictvím vnějšího 
vzruchu, strana 4).

Vibrace 
nebo 
stimulace

3krát denně 10 až 15 minut

Sledujte chování svého  
psa, abyste zjistili,  
zda si vymezený prostor 
uvědomuje (Kontrola,  
zda pes respektuje  
vymezené hranice,  
strana 4)

Tón,  
stimulace

Na základě  
reakcí svého 
psa při tréninku 
určete dobu dle 
svého uvážení 
nebo po konzul-
taci s trenérem.

Začněte na 10 
až 15 minutách 
a postupně dobu 
zvyšujte až  
na více než  
1 hodinu.

Seznámení psa s vymezenými hranicemi
Než začnete psa seznamovat s hranicemi vymezeného prostoru, měli 
byste na jednotce obojku vypnout funkci stimulace a nastavit vzdálenost  
k okraji výběhu (Vymezení hranic, strana 2).
Výcviková fáze slouží k tomu, aby si pes uvědomil, že mu vlaječky  
po obvodu výběhu a varovný tón ozývající se z obojku vymezují prostor 
pro jeho bezpečný pohyb.
TIP: Při výcviku byste měli mít po ruce pamlsky a oblíbenou hračku  
Vašeho psa.
1   Nasaďte psovi samostatný obojek, který není tvořen kovovými částmi,  

a za něj ho připněte na vodítko.
  POZNÁMKA: Ujistěte se, že tento druhý obojek netlačí na kontaktní 

body jednotky na původním obojku.
2   V klidu se projděte se psem přivázaným na vodítku uvnitř vymezeného 

prostoru.
3   Vydejte se směrem k vlaječkám, přičemž je třeba mít psa pod kontro-

lou na vodítku. Jakmile se pes přiblíží k hranici vymezeného prostoru, 
jednotka na jeho obojku pípne.

4   Nechte svého psa stát na hranici vymezeného prostoru až 2 vteřiny,  
a poté ho odveďte zpět do vnitřního prostoru.

  Jakmile pes opustí okraj vymezeného prostoru, měli byste ho odměnit,  
a to bez ohledu na to, že jste ho odvedli na vodítku.

5   Postup opakujte u stejné vlajky až do chvíle, kdy pes odmítne vkročit  
na hranici vymezeného prostoru.

6   V rámci jedné výcvikové části zkuste zvládnout tři nebo čtyři vlaječky.
  TIP: Po prvním pokusu byste měli psa odměnit vždy, když rychle sám 

opustí hranici vymezeného prostoru nebo tam zcela odmítne jít.
  TIP: Formou hry byste měli během výcviku naučit, aby se pokaždé, když 

ze zařízení uslyší výstražný tón, vrátil zpět do vnitřního prostoru.

Posílení povědomí psa o vymezené hranici pomocí stimulace
Jakmile se Váš pes naučí, kde jsou hranice a vrátí se do vnitřního prostoru 
vždy, když uslyší výstražný tón, nastal čas na aktivaci korekčních zásahů.
Smyslem této výcvikové fáze je naučit psa zůstat ve vymezeném prostoru 
a respektovat jeho ohraničení.
TIP: Při výcviku byste měli mít po ruce pamlsky a oblíbenou hračku Vaše-
ho psa.
1   Prostřednictvím základní jednotky nastavte úroveň stimulace jednotky 

na obojku na nejnižší úroveň intenzity nebo aktivujte vibrace (Nastavení 
úrovně intenzity prostřednictvím základní jednotky, strana 3).

2   Opakujte stejný postup, jako když jste psa seznamovali s hranicemi 
vymezeného prostoru (Seznámení psa s vymezenými hranicemi,  
strana 4).

  POZNÁMKA: Jakmile se pes ocitne na hranici vymezeného prostoru, 
kromě zaslechnutí výstražného tónu pocítí také jemnou stimulaci nebo 
vibrace. Měli byste sledovat, zda pes při korekčním zásahu dává najevo, 
že se děje něco nezvyklého, například tím, že se rozhlédne, otočí hlavu, 
nastraží uši apod.

3   Jestliže pes na hranici vymezeného území na stimulaci nijak nereaguje, 
zkontrolujte, zda je jednotka na obojku správně nastavena.

4   Jestliže jednotka na obojku sedí psovi dobře a on přesto nereaguje  
na stimulaci, zvyšte o jeden stupeň intenzitu stimulace.

  POZNÁMKA: Vibrace jsou nastaveny na pevně dané úrovni, kterou 
nelze měnit.

5   Zůstaňte u jedné vlajky až do chvíle, kdy pes odmítne vkročit na hranici 
vymezeného prostoru.

Pokud pes zjistí, že při vstupu na hranici vymezeného prostoru zazní 
výstražný tón a dojde ke stimulaci, měl by odmítnout na hranici vstoupit 
a měl by se držet ve vnitřním prostoru. Jakmile se pes vrátí do vnitřního 
vymezeného prostoru, měli byste ho odměnit.

Otestování povědomí psa o vymezené hranici prostřednictvím 
vnějšího vzruchu
Ve chvíli, kdy pes chápe, kde je hranice jeho prostoru a vrátí se z ní zpět 
dovnitř vždy, když uslyší výstražný tón nebo ucítí korekční stimul či 
vibrace, jste připraveni postoupit ve výcviku dále a zkoušet, jak bude pes 
reagovat na vnější podněty.
Cílem této tréninkové fáze je vycvičit psa, aby zůstal ve vymezeném pro-
storu i v případě, že se ve vnějším okolí vyskytují lákavé podněty.
TIP: Při výcviku byste měli mít po ruce pamlsky a oblíbenou hračku  
Vašeho psa.
1   Nasaďte psovi samostatný obojek, který není tvořen kovovými částmi,  

a za něj ho připněte na vodítko.
  POZNÁMKA: Ujistěte se, že tento druhý obojek netlačí na kontaktní 

body jednotky na původním obojku.
2   V závislosti na výsledcích, kterých jste dosáhli při posilování povědomí 

psa o vymezené hranici pomocí stimulace (strana 4), nastavte prostřed-
nictvím základní jednotky úroveň stimulace jednotky na obojku na vyšší 
intenzitu

3   Jděte se psem na hranici vymezeného prostoru, a pak se vraťte zpět 
do jeho vnitřní části, abyste se ujistili, že je psovi jasné, co znamená 
výstražný tón, který zazní na okraji jeho prostoru.

4   Přivažte psa na vodítko, abyste ho měli pod kontrolou, a požádejte 
někoho, aby Vám pomohl psa rozptylovat a lákat mimo jeho vymezený 
prostor, abyste zjistili, zda pes respektuje hranice:

 •  Jděte za hranici vymezeného prostoru a zastavte se mimo něj.
 •  Hoďte za hranici vymezeného prostoru míček nebo pamlsek.
 •  Nechte kolem vymezeného prostoru projít někoho s jiným psem.

OZNÁMENÍ
Nikdy psa nelákejte mimo vymezený prostor přemlouváním  
nebo voláním.

5 Dokončete akci:
 •   Jestliže pes odmítne opustit vymezený prostor a nenechá se zlákat 

návnadou, nabídněte mu pamlsek a odměňte ho.
 •   Pokud Váš pes na vnější podnět reaguje, nechte ho dojít na hranici 

vymezeného prostoru.
 •   Jestliže se Váš pes do 2 vteřin nevrátí zpět do vymezeného prostoru, 

pomozte mu zatáhnutím za vodítko.
  POZNÁMKA: Kdykoliv se pes vrátí do vymezeného prostoru, ať už sám 

od sebe nebo s pomocí vodítka, odměňte ho.
6  Postupně zvyšujte přitažlivost vnějšího podnětu.
7 Dokončete akci:
 •   Jestliže pes nereaguje na korekční stimulaci, ověřte si, že mu obojek 

s jednotkou na krku dobře sedí.
 •   Jestliže jednotka na obojku sedí psovi dobře a on přesto nereaguje 

na stimulaci, zvyšte o jeden stupeň intenzitu stimulace.
8  Celý proces zopakujte, přičemž použijte jiný typ rozptýlení.
  TIP: Během této fáze výcviku můžete využít pomoc různých lidí  

od sousedů až po další členy rodiny.
  TIP: Při výcviku pamatujte, že vše chce svůj čas, a buďte trpěliví.

Kontrola, zda pes respektuje vymezené hranice
Pokud Váš pes chápe, kde je hranice jeho pole působnosti a zůstává  
ve vymezeném prostoru i v případě, že se mimo něj objeví nějaké lákadlo, 
jste připraveni zjistit, jak bude reagovat, když bude puštěný na volno.  
K této fázi byste však měli přejít až poté, co si budete absolutně jistí, že je 
pes dostatečně vycvičen a respektuje hranice vymezeného prostoru.
Při této výcvikové fázi může pes volně běhat ve vymezeném prostoru.
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OZNÁMENÍ
Nenechávejte psa ve vymezeném prostoru bez dozoru.

1   Prostřednictvím základní jednotky nastavte úroveň intenzity stimulace 
jednotky na obojku adekvátně k předchozím reakcím Vašeho psa.

2  Hrajte si se psem ve vymezeném prostoru jako obvykle.
3   Zůstaňte ve vymezeném prostoru a záměrně netestujte reakce psa  

na jeho hranice.
4   Po nějaké době nechte psa volně prozkoumávat vymezený prostor, ale 

zůstaňte v něm a psa pozorujte.
  POZNÁMKA: Pes by se měl vyhýbat hraničnímu prostoru, ale jinak by 

se měl chovat normálně.
5   Několikrát vyjděte se psem do vymezeného prostoru a sledujte jeho 

chování, přičemž se od něj postupně vzdalujte na čím dál větší časové 
intervaly, dokud si nebudete zcela jistí, že pes zůstane ve vymezeném 
prostoru.

Až si budete stoprocentně jistí, že pes očividně respektuje hranice vyme-
zeného prostoru, Váš pes je připraven zůstat v něm bez dozoru. I nadále 
byste měli pravidelně psa kontrolovat, zda vymezené hranice respektuje.

Rady pro výcvik
•  Veďte výcvik formou hry, ale buďte důslední.
•   Při výcviku postupujte stále stejně. To se vztahuje na postupy, příkazy  

i odměny.
•  Výcvik omezte na dobu 10-15 minut.
•  Naplánujte si výcvikový rozvrh přibližně na 3 týdny.
  POZNÁMKA: Doba výcviku se může lišit v závislosti na tom, jak pes  

na trénink reaguje.
•   Jestliže pes vykazuje známky stresu, přizpůsobte tomu rozvrh výcviku 

nebo prodlužte dobu hry uvnitř vymezeného prostoru.
•   Během výcviku používejte i další tréninkové pomůcky, jako jsou ohrádka 

na psa, přivázání psa pomocí systému, který mu umožňuje dostatečný 
výběh, nebo vodítko.

•  Vždy se ujistěte, že je Váš pes připraven učit se.
  Základní pravidlem je, že pro hladového psa jsou pamlsky větší motivací 

než pro psa čerstvě najedeného.
•   Jestliže chcete se psem odejít nebo odjet autem mimo vymezený pro-

stor, sundejte mu obojek s jednotkou.
•  Po každém výcviku vždy psa dostatečně odměňte a hrajte si s ním.
•  Po každém výcviku sundejte psovi obojek s jednotkou.
•   Jestliže má Váš pes problémy učit se v nové fázi tréninku, zopakujte si  

s ním předchozí tréninkovou fázi, kterou úspěšně zvládá.
•   Přestože Váš pes reaguje na výcvik dobře, pokračujte důsledně  

v tréninku, dokud si nejste naprosto jistí, že si je Váš pes vědom,  
v jakém prostoru se může volně pohybovat a respektuje jeho hranice.

  Trpělivost a důsledný přístup jsou zásadními předpoklady pro to, aby 
pes zvládl pochopit a respektovat bezdrátově vymezený prostor.

Jak vzít psa za vymezené hranice
OZNÁMENÍ

Jestliže chcete vzít psa mimo vymezený prostor, sundejte mu obojek  
s jednotkou.

Pokud je Váš pes dobře vycvičený, nebude chtít překročit hranici svého 
prostoru pěšky ani v autě. Abyste mohli psa bezpečně převést či převézt 
za hranici vymezeného prostoru, můžete postupovat podle níže uvede-
ných kroků. Mimo to také můžete vypnout systém vymezující psovi prostor 
pohybu (Vypnutí vymezené oblasti pohybu, strana 5).
•  Místo obojku s jednotkou nasaďte psovi normální obojek.
  Nyní můžete psa naložit do vozu, který je zaparkovaný uvnitř vymeze-

ného prostoru, a převézt ho za hranici prostoru.
•   Místo obojku s jednotkou nasaďte psovi normální obojek a připněte  

na něj vodítko.
  Nyní můžete psa převést přes hranici vymezeného prostoru, přičemž 

ho v hraniční oblasti slovně povzbuďte, aby bez obav šel dál. Například 
můžete na konci příjezdové cesty nebo chodníku říci „hodný pejsek“. 
Hranici vymezeného prostoru byste měli se psem přecházet jen, když je 
přivázaný na vodítku, aby si pes spojil možnost opuštění vymezeného 

prostoru s vodítkem a s Vaší osobou. Zpočátku možná budete potřebo-
vat pamlsky nebo jinou odměnu, abyste psa přesvědčili, aby vymezený 
prostor opustil. Pokud to bude nutné, můžete svého psa přes hranici 
vymezeného prostoru přenést.

Vypnutí vymezené oblasti pohybu
Prostřednictvím základní jednotky můžete systém vymezující psovi prostor 
pohybu vypnout. To je praktické například pokud je pes uvnitř domu nebo  
s ním jdete na vycházku.
Jestliže je systém pro vymezení prostoru vypnutý, můžete využívat další 
funkce jednotky na obojku, jako je například funkce BarkLimiter™  
pro omezení nežádoucího štěkání nebo další možnosti dostupné v rámci 
Aplikace Garmin Canine.
1  Prostřednictvím základní jednotky zvolte požadovaného psa.
2  Zvolte Containment (Vymezení hranic) > Off (Vypnout).

BarkLimiter
OZNÁMENÍ

Než si začnete se svým psem hrát, měli byste mu sundat obojek  
s přístrojem nebo alespoň vypnout funkci korekce štěkání.
V době, kdy používáte zařízení BarkLimiter, byste měli psovi sundat 
jakékoliv další obojky, známky nebo jiné předměty, které by mohl mít 
na sobě. Uvedené předměty by totiž mohly aktivovat korekční zásah 
systému BarkLimiter, aniž by pes štěkal.

Zařízení BarkLimiter může štěkání Vašeho psa korigovat automaticky. 
Přístroj dokáže na základě specifických vibrací rozpoznat, zda pes štěká 
nebo vydává jiné zvuky. Prostřednictvím aplikace Garmin Canine můžete 
nastavit počet štěknutí, který je psovi tolerován. Můžete se rozhodnout, že 
psovi nebudete tolerovat žádné štěkání nebo mu před zásahem korekce 
štěkání dovolíte určitý počet štěknutí. Jestliže nastavíte toleranci pro určitý 
počet štěknutí (až 5), můžete předejít nechtěnému korekčnímu zásahu, 
ke kterému by mohlo dojít při běžných činnostech psa, jako jsou zívání, 
kýchání nebo procházení psími dvířky.
Pro korekci štěkání pomocí přístroje BarkLimiter můžete použít jednu  
z níže uvedených metod.
•  Tón
•  Vibrace
•  Pevně daná stimulace
•   Automatická stimulace s postupně se zvyšující intenzitou (automatické 

zvyšování)
POZNÁMKA: Jestliže funkci korekce štěkání vypnete, přístroj bude  
i nadále rozpoznávat štěkání psa, ale nebude na něj reagovat korekčním 
zásahem. Tímto způsobem můžete prostřednictvím aplikace Garmin  
Canine sledovat chování psa s ohledem na štěkání.

Automatické nastavení intenzity
Přístroj dokáže v závislosti na reakcích štěkajícího psa nastavit intenzitu 
stimulace automaticky. Jednotka začíná se zásahem na nejnižším stupni 
intenzity, kterou postupně zvyšuje, dokud pes nepřestane štěkat. Jakmile 
se pes ztiší, intenzita se sníží.
Funkce automatického nastavení intenzity je navržená tak, aby odnaučila 
psa nepříjemnému štěkání. Pokud chcete, aby pes přestal štěkat v kratší 
době, měli byste nastavit stupeň intenzity ručně.

Aktivace funkce BarkLimiter pro omezení nežádoucího štěkání 
1  Prostřednictvím základní jednotky zvolte požadovaného psa.
2  Zvolte možnost Bark Limiter > On (Zapnout).
3 Zvolte požadovanou možnost:
 •   Jestliže chcete aktivovat výcvik pomocí stimulace, zvolte Stimulation 

(Stimulace) > On (Zapnout).
   POZNÁMKA: Po nastavení úrovně stimulace je třeba vyčkat zhruba  

2 minuty, než se funkce korekčních zásahů aktivuje.
 •   Jestliže chcete aktivovat výcvik pomocí výstražných tónů, zvolte 

možnost Tone (Tón) > On (Zapnout).
 •   Jestliže chcete aktivovat výcvik pomocí vibrací, zvolte možnost  

Vibration (Vibrace) > On (Zapnout).
4  Pro návrat do hlavní nabídky zvolte symbol .
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Stavová LED kontrolka
Chování LED 
kontrolky

Status

Bílé blikání Pokud je aktivní funkce BarkLimiter a je zaznamenáno 
štěkání, ale nedošlo k žádnému korekčnímu zásahu.  
Pes překročil hranici vymezeného prostoru.

Červené blikání Pokud je aktivní funkce BarkLimiter a bylo zaznamenáno 
štěkání, na které jednotka reagovala korekčním zásahem.

Aplikace Garmin Canine
Prostřednictvím bezplatné aplikace Garmin Canine získáte přehled o den-
ní aktivitě psa a současně i o jeho chování. Aplikace současně umožňuje 
bezdrátově odesílat softwarové aktualizace do přístroje na psím obojku.
Pokud chcete, aby pes nevstupoval na nežádoucí místa, můžete použít 
senzory pro udržení odstupu.
Manage containment settings (Správa vymezeného prostoru):  
 v této nabídce můžete upravit vymezený prostor nebo ho vypnout.
Set up bark correction (Nastavení korigování štěkotu): díky této funkci  
  dokáže přístroj automaticky rozpoznat štěkot a korigovat ho. Vám 

stačí jen nastavit, jak mají korekční zásahy probíhat. Jestliže využíváte 
stimulaci, můžete nastavit úroveň intenzity nebo použít automatické 
zvyšování intenzity.

Set up Keep Away Tag sensors (Nastavení senzorů pro udržení  
odstupu): S aplikací můžete spárovat až 30 senzorů pro udržení odstupu. 
   Každý ze senzorů si můžete pojmenovat, aby bylo jasné, jakého místa 

se týká, přičemž u něj můžete nastavit dosah působnosti a typ korekční-
ho zásahu, pokud se pes přiblíží do nežádoucí blízkosti.

Analyze your data (Analýza dat): prostřednictvím analýzy dat si můžete  
  prohlížet přehledné informace včetně úrovně denní aktivity psa a počtu 

štěknutí. Mimo to si můžete prohlédnout podrobné informace o aktivitě 
psa včetně zásahů korekce štěkání. Dále můžete pomocí této funkce 
snadno zjistit, kolikrát pes vstoupil do dosahu spárovaných senzorů  
pro udržení odstupu.

  POZNÁMKA: Pro přístup k některým údajům je nutné systém spárovat  
s na přání dostupným senzorem pro udržení odstupu.

Set up family members and dogs (Nastavení členů rodiny a psů):  
  Funkce umožňuje vytvářet a upravovat profily psa, spárovat kompatibilní 

zařízení na obojku a pozvat další rodinné příslušníky.

Spárování jednotky na obojku s Vaším chytrým 
telefonem
Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® Smart můžete zařízení 
na obojku spárovat s aplikací Garmin Canine™ ve svém kompatibilním 
chytrém telefonu.
1   Navštivte stránky www.garmin.com/apps s stáhněte si do svého chytré-

ho telefonu aplikaci Garmin Canine.
2  Ve svém chytrém telefonu si otevřete aplikaci Garmin Canine.
3   Na základě pokynů na displeji si vytvořte svůj účet, nastavte profil psa  

a spárujte aplikaci se zařízením na obojku.
4   Umístěte svůj chytrý telefon do vzdálenosti nepřesahující 10 m od zaří-

zení na obojku.
Jakmile se zařízení spáruje s Vaším chytrým telefonem, objeví se textové 
hlášení.

Synchronizace jednotky na obojku s aplikací  
Garmin Canine
Společnost Garmin® doporučuje provádět každodenní synchronizaci  
aplikace s přístrojem, abyste si mohli v aplikaci prohlížet aktualizovaná 
data a chodila Vám důležitá upozornění, například o téměř vybitém  
akumulátoru nebo softwarových aktualizacích.
1   Umístěte svůj chytrý telefon do vzdálenosti nepřesahující 10 m od zaří-

zení na obojku.
  TIP: Pokud Váš pes delší dobu nic nedělá, možná bude nutné zařízení 

probudit.

2  Otevřete aplikaci Garmin Canine.
  Zařízení na obojku automaticky provádí pravidelnou synchronizaci dat 

s aplikací Garmin Canine. V aplikaci je uvedeno, kdy byla provedena 
poslední aktualizace.

3  Nahrané údaje si prohlédněte v aplikaci Garmin Canine.

Spárování jednotky na obojku se základní 
jednotkou

POZNÁMKA: Jestliže Vám byly základní jednotka a jednotka na obojek 
dodány ve stejném balení, jsou obě zařízení spárována již z výroby.
1   Pokud chcete k systému přidat další jednotku na obojek, nejprve vypně-

te jednotku, která je již se základní jednotkou spárována.
  POZNÁMKA: Během procesu párování by měla být zapnuta pouze 

jedna jednotka na obojek.
2  Na základní jednotce stiskněte tlačítko OK.
3  Zvolte možnost Add Collar (Přidat obojek).
4  Zapněte jednotku na obojku.
  Základní jednotka začne vyhledávat přístroje v okolí, načež se na jejím 

displeji zobrazí ID nalezeného obojku.
5  Na základní jednotce stiskněte tlačítko OK.
  Jestliže dojde k úspěšnému spárování obou zařízení, na displeji zá-

kladní jednotky se zobrazí hlášení a na jednotce na obojku zabliká LED 
kontrolka.

6  Pro dokončení procesu spárování stiskněte tlačítko OK.

Senzor pro udržení odstupu
Abyste psa udrželi z dosahu nežádoucích míst, jako je například koš  
na odpadky, můžete použít senzor pro udržení odstupu.
POZNÁMKA: Jestliže tento senzor nemáte k dispozici, můžete následující 
část manuálu přeskočit.

Vložení baterie
1   Otočte senzor pro udržení odstupu tak, abyste viděli kulatý kryt  1

prostoru pro baterii na jeho zadní straně.

2   Otáčejte krytem doleva, dokud se nepovolí dost na to, aby ho bylo mož-
né vyjmout.

3 Sejměte kryt.
4  Do krytu vložte novou baterii tak, aby její kladný kontakt směřoval smě-

rem k vnitřní části krytu.
  POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili  

o-kroužkové těsnění.
5   Znovu přiložte kryt tak, aby byly zarovnány značky  2 , a otáčejte jím  

doprava.
Pokud je senzor pro udržení odstupu spárován s kompatibilní jednotkou  
na obojku a baterii zbývá výdrž zhruba 1 týden, v aplikaci Garmin Canine 
se zobrazí upozornění na slabou baterii.
TIP: Pro vyjmutí baterie z krytu můžete při její výměně použít kousek lepicí 
pásky  3  nebo magnet.

Spárování senzoru s jednotkou na obojku
Párováním se v tomto případě rozumí proces propojení bezdrátového sen-
zoru ANT+®, jako je například senzor pro udržení odstupu, s kompatibilní 
jednotkou na obojku. Senzor a jednotku je třeba spárovat přímo prostřed-
nictvím aplikace Garmin Canine ve Vašem kompatibilním chytrém telefonu.
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1   Do senzoru vložte baterii. 
 Přístroj se zapne.
2   Navštivte stránky www.garmin.com/apps s stáhněte si do svého chytré-

ho telefonu aplikaci Garmin Canine.
3 Ve svém chytrém telefonu si otevřete aplikaci Garmin Canine.
4  Při párování senzoru s jednotkou postupujte podle pokynů na displeji.
5   Umístěte svůj chytrý telefon do vzdálenosti nepřesahující 3 m od senzo-

ru a jednotky na obojku.
 POZNÁMKA: Při párování se držte alespoň 10 m od dalších senzorů.
6  Nechte senzor a jednotku na obojku v těsné blízkosti.
  Po úspěšném spárování senzoru s jednotkou se na displeji objeví  

hlášení.
7 Pro nastavení dosahu senzoru postupujte podle pokynů na displeji.
8 Dle pokynů na displeji zvolte požadovaný korekční zásah.

Rady pro optimální nastavení odstupu 
Pro nastavení a ověření efektivity dosahu senzoru (až 1 m) můžete použít 
aplikaci Garmin Canine. Smyslem senzoru je donutit psa udržovat odstup 
od určitých objektů na malém prostoru.
POZNÁMKA: Efektivita senzoru se může lišit v závislosti na okolních pod-
mínkách. Abyste zjistili, zda jednotka i senzor fungují dle Vašeho očekává-
ní, měli byste dosah senzor otestovat.
•   Po instalaci senzoru se k němu s jednotkou na obojku v ruce přibližujte 

z různých stran, abyste si ověřili jeho dosah.
•  Dosah upravte dle potřeby.
•   Abyste dosáhli nejlepších výsledků a pes se skutečně držel mimo nežá-

doucí místa, nastavte dosah na co nejmenší možnou vzdálenost.
  POZNÁMKA: Pokud by byl dosah nastaven na vzdálenost delší než  

1 metr, korekční zásahy by se nemusely aktivovat ve správný čas.

Instalace senzoru
Při instalaci senzoru do místa, kterému se má pes vyhýbat, můžete použít 
přiložený samolepicí úchyt. Držák můžete připevnit například na stěnu 
odpadkového koše. Systém umožňuje využívat větší počet senzorů. 
Informace o volitelném příslušenství získáte na stránkách buy.garmin.com 
nebo se můžete obrátit na autorizovaného dealera Garmin.
1  Samolepicí úchyt přilepte jednou stranou ke střední části krytu baterie.
2  Druhou stranou připevněte podložku na zvolené místo.

Rady pro instalaci senzoru
•   Aby byla zajištěna vyvážená funkce senzoru, umístěte ho na místo,  

kde nebude jeho dosah v žádném z požadovaných směrů ničím  
omezován.

•   Abyste dosáhli nejlepších výsledků nepřipevňujte senzor do nebo  
na kovové objekty.

  Například místo, abyste senzor připevnili na kovový odpadkový koš, 
přilepte ho na zeď v jeho blízkosti.

•  Nedávejte senzor do vody.
•  Nezahrabávejte senzor pod zem.

Spárování dálkového ovládání s jednotkou  
na obojku

Abyste mohli zařízení ovládat prostřednictvím dálkového ovládání, musíte 
nejprve jednotku na obojek spárovat s aplikací Garmin Canine ve Vašem 
chytrém telefonu.
POZNÁMKA: Jestliže toto příslušenství nemáte k dispozici, můžete násle-
dující část manuálu přeskočit.
1   Ze stránek obchodu s aplikacemi pro OS Vašeho chytrého telefonu si 

stáhněte a instalujte aplikaci Garmin Canine, kterou poté otevřete. 
2  V nabídce aplikace zvolte možnost My Family (Má rodina).
3   Zvolte psa, jehož jednotku na obojku chcete spárovat s dálkovým ovlá-

dáním.
4   Pro spárování dálkového ovládání s jednotkou postupujte podle pokynů 

na displeji.
Po spárování dálkového ovládání se dané zařízení připojí a zapne kdykoliv 
je v dosahu.

Vlastní nastavení přístroje 
Nastavení akustického upozornění
V základní jednotce můžete nastavit, zda chcete, aby se při vstupu psa  
na hranici vymezeného prostoru ozvalo či neozvalo akustické upozornění.
 Zvolte možnost Alert Tones (Akustická upozornění) > OK.

Nastavení hodin
1  Zvolte možnost Time (Čas).
2 Zvolte požadovanou možnost:
 •   Pro nastavení 12 nebo 24hodinového formátu hodin zvolte možnost 

Time Format (Časový formát).
 •  Pro nastavení hodin zvolte možnost Time (Čas).

Resetování přístroje do výchozího továrního  
nastavení
Veškerá nastavení přístroje můžete vrátit zpět do původního továrního 
nastavení.
 Zvolte možnost Factory Reset (Obnovení továrního nastavení).

Informace o přístroji
Zobrazení informací o jednotce na obojku  
na displeji základní jednotky
Na displeji základní jednotky si můžete zobrazit informace o stavu jednotky 
na obojku, jako je například úroveň nabití akumulátoru.
 Pro rolování seznamem jednotek na obojku použijte tlačítka  a .

Specifikace základní jednotky
Typ baterií Uživatelem vyměnitelné záložní alkalické baterie

Výdrž baterií Až 4 dny

Rozmezí provozní teploty Od -20° do 60 °C

Frekvence bezdrátového 
připojení / protokol

2,4 GHz @ 18 dBm (jmenovitá)

Voděodolnost IEC 60529 IPX7*

*Přístroj dokáže odolat neúmyslnému vystavení působení vody  
až do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Více informací naleznete  
na stránkách www.garmin.com/waterrating.

Specifikace jednotky na obojek systému  
Delta Inbounds

Typ akumulátoru Dobíjecí akumulátor li-on

Výdrž akumulátoru Až 2 týdny 
Až 1 týden v kombinaci se senzorem  
pro udržení odstupu

Rozmezí provozní teploty Od -20° do 60 °C

Teplotní rozmezí pro nabíjení Od 0° do 45 °C

Teplotní rozmezí pro uskladnění Od -20° do 85 °C

Frekvence bezdrátového  
připojení / protokol

2,4 GHz @ 3 dBm (jmenovitá)

Voděodolnost 1 ATM*

*Přístroj dokáže odolat tlaku, který odpovídá hloubce 10 m pod vodní hladi-
nou. Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/waterrating.

Specifikace senzoru pro udržení odstupu
Typ baterie Uživatelem vyměnitelná CR2032 (3 V)

Výdrž baterie Až 3 měsíce

Rozmezí provozní teploty Od -20° do 60 °C.

Frekvence bezdrátového  
připojení / protokol

2,4 GHz @ 3 dBm (jmenovitá)

Voděodolnost IEC 60529 IPX7*

*Přístroj dokáže odolat neúmyslnému vystavení působení vody  
až do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Více informací naleznete  
na stránkách www.garmin.com/waterrating.
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Aktualizace produktu
Do počítače si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com /
express).
Tím získáte snadný přístup k níže uvedeným službám určeným pro přístro-
je Garmin: 
•  Aktualizace softwaru
•  Registrace produktu

Aktualizace softwaru prostřednictvím služby Garmin Express
Abyste mohli aktualizovat software svého přístroje, nejprve si musíte stáh-
nout a instalovat aplikaci Garmin Express a přidat do dané zařízení.
1  Prostřednictvím USB kabelu připojte přístroj k počítači.
  Pokud jsou k dispozici nové softwarové aktualizace, služba Garmin 

Express je stáhne do Vašeho přístroje.
2   Po tom, co aplikace Garmin Express dokončí odesílání aktualizací, 

odpojte přístroj od počítače.
 Do Vašeho přístroje se nainstalují aktualizace.

Podpora Garmin
Na stránkách www.garmin.cz/podpora/update-sw/ najdete praktické 
informace například o aktualizaci softwaru a map, opravách a technické 
podpoře.

Problémy a jejich odstranění 
Rady pro vyladění korekčních zásahů
Jestliže dochází ke korekčním zásahům v nečekaných chvílích, zkuste 
provést následující opatření.
•   Rozmístěte vlaječky přesně do míst, kde dochází ke korekčnímu  

zásahu.
  Aktuální dosah systému se může lišit v závislosti na tom, zda se  

v daném prostoru vyskytují nějaké rušivé prvky.
•   Ujistěte se, že se v okolí nevyskytují jiná zařízení vysílající na frekvenci 

2,4 GHz, například bezdrátové routery nebo zdroje mikrovlnného záření.
•   Ověřte si, že se v blízkém okolí nenachází velké kovové objekty, jako 

jsou například přístřešky nebo auta.
•   Zajistěte, aby byla základní jednotka instalována nejméně ve výšce  

1,5 metru nad zemí.
•   Testováním si ověřte, zda není třeba zvýšit nebo snížit rozsah vymeze-

ného prostoru.
  Hranici vymezeného prostoru můžete nastavit až na vzdálenost  

50 metrů. Tento dosah můžete snížit, aby byl co nejefektivnější.
•   Před vypnutím základní jednotky nejprve vypněte jednotku na obojku.
  Jestliže jednotka na obojku ztratí spojení se základní jednotkou, aktivuje 

se korekční zásah.

Jak mám donutit psa, aby nechodil na určité místo 
ve vymezeném prostoru?
  Na předmět, který se nachází na místě, kam pes nemá chodit, například 

květinový záhon nebo odpadkový koš, připevněte senzor pro udržení 
odstupu (Senzor pro udržení odstupu, strana 6).

Mohu využít systém pro vymezení prostoru na celý 
dvůr?
Abyste dosáhli nejlepších výsledků, měli byste psovi vymezit prostor buď 
před nebo za domem. V závislosti na velikosti Vašeho domu a pozemku 
může systém pokrýt celý dvůr nebo zahradu. Základní jednotku byste měli 
instalovat ve středu prostoru, který chcete psovi vymezit k pohybu,  
a pak prověřit jeho dosah.

Na základní jednotce se zobrazuje chybové hlášení
Jestliže se na základní jednotce zobrazuje chybové hlášení v době,  
kdy přijímá data, můžete vyzkoušet následující opatření.
•  Na stránce jednotky na obojek stiskněte tlačítko OK.
 Jestliže základní jednotka přijímá data, objeví se hlášení.
•   Ujistěte se, že se v okolí nevyskytují jiná zařízení vysílající na frekvenci 

2,4 GHz, například bezdrátové routery nebo zdroje mikrovlnného záření.

Základní jednotka nevydává akustické upozornění
Jestliže základní jednotka nevydává ve chvíli, kdy pes vstoupí na hranici 
vymezeného prostoru, žádný zvuk, zkuste následující opatření.
•   Aktivujte akustická upozornění tím, že na základní jednotce zvolíte 

možnost Alert Tones (Akustická upozornění) > OK > On (Zapnout).
•   Ujistěte se, že se na základní jednotce zobrazuje hlavní stránka. 
 TIP: Na hlavní stránku se můžete vrátit stisknutím tlačítka .

Jednotka na obojku nereaguje
Jestliže máte problémy při propojování jednotky na obojku s aplikací 
Garmin Canine nebo se základní jednotkou, můžete vyzkoušet následující 
možnosti.
•  Zatřepáním jednotku „probuďte“.
  Jednotka na obojku šetří akumulátor tím, že se po nějaké době,  

kdy nezaznamená pohyb, přepne do režimu spánku.
•  Jednotku vypněte a znovu zapněte.

Jak poznám, která z jednotek na obojku  
je spárována?
Pokud jste se systémem spárovali více než jednu jednotku na obojku, 
můžete ještě před nasazením obojku psovi na krk určit spárované zařízení 
prostřednictvím aplikace Garmin Canine. Protože jsou všechna nastavení 
funkce BarkLimiter a senzoru pro udržení odstupu uložena v jednotce  
na obojku, snadno zjistíte, zda trénujete psa se správnou jednotkou  
na obojku.
1  Ve svém chytrém telefonu si otevřete aplikaci Garmin Canine.
2   V režimu výcviku na dálku zvolte možnost Tone (Tón). 
 Jednotka na sebe akusticky upozorní.

Můj pes stále štěká
Pokud pes, který má nasazený obojek s přístrojem, nepřestává štěkat, 
můžete zkusit některé z níže uvedených opatření pro zvýšení efektivity 
jednotky.
•   Co nejvíce utáhněte obojek, přičemž však musí být psovi pořád pohodl-

ný (Nasazení obojku psovi na krk, strana 3).
•   Upravte pozici přístroje na krku Vašeho psa (Nasazení obojku psovi  

na krk, strana 3).
•  Zahýbejte s přístrojem, aby se kontaktní body dostaly skrz srst na tělo.
•   Postupně zvyšujte úroveň intenzity (Výběr odpovídající úrovně intenzity, 

strana 3).

Příliš vysoká citlivost funkce rozpoznání štěkotu
Jestliže přístroj BarkLimiter 2 zasahuje i v případě, že pes neštěká nebo 
se Vám zdá úroveň citlivosti detekce štěkání příliš vysoká, můžete vyzkou-
šet následující postupy.
•   Prostřednictvím aplikace Garmin Canine nastavte před aktivací korekce 

štěkání tolerovaný počet štěknutí.
•   Prostřednictvím aplikace Garmin Canine vypněte korekční funkci přístro-

je při divokých hrách, když je pes velmi aktivní nebo když pes jí.
•   Dbejte na to, aby pes na sobě neměl žádné další obojky, známky nebo 

jiné předměty.

Prodloužení životnosti baterií
•  Deaktivujte všechny nevyužívané senzory pro udržení odstupu.

Resetování jednotky na obojku
Pokud jednotka na obojku nereaguje, resetujte ji.
 Po dobu 8 vteřin přidržte tlačítko  , dokud jednotka nepípne.
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