
 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bevezetés 

FIGYELEM: Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat. 

 

A DELTA SE rendszer beállítása 

A készülék használata előtt, fontos a megfelelő beállítások elvégzése. 

1. Csatlakoztassa a vevőkészüléket a nyakörvhöz  

2. Töltse fel az adókészüléket 

3. Töltse fel a vevőkészüléket 

4. Kapcsolja be mindkét készüléket 

5. Amennyiben szükség van rá, párosítsa az adót a vevőkészülékkel 

 

A készülék áttekintése 

Adókészülék DELTA SE 

 

 

1. Antenna 

2. Intenzitást állító tekerőgomb 

3. Állapotjelző dióda 

4. Kutya kiválasztása 

5. Azonnali (rövid) impulzus korrekció 

6. Folyamatos (hosszú) impulzus korrekció 

7. Rezgés korrekció 



Vevőkészülék DELTA SE 

 

 

1. Bekapcsoló gomb 

2. Állapotjelző dióda 

3. Elektródák 

4. Töltőkapocs érintkezők 

 

A készülék  csatlakoztatása a nyakörvhöz 

 

 

1. Győződjön meg arról, hogy a csat kifelé néz és fűzze át a nyakörv végét a készülék 

nyílásán. 

2. Fűzze át a szíj körülbelül kétharmadát a résen. 

3. Fűzze át a szíj végét a készülék elején lévő nyíláson. 

4. Fűzze át a szíj végét a készülék másik oldalán lévő nyíláson. 

5. Húzza meg a szíjat úgy, hogy szorosan illeszkedjen a vevőkészülék elejéhez. 



Az adó feltöltése 

Figyelem: A korrózió elkerülése érdekében, a töltő csatlakoztatása előtt szárítsa meg az 

adóegységen lévő érintkezőket és a környező területet. 

Az első használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket. Ha nem használja a készüléket, 

az akkumulátor körülbelül egy éven belül lemerül. A készülék teljes feltöltési ideje körülbelül 

2 óra. 

Megjegyzés: A készülék nem töltődik fel, ha a külső hőmérséklet 0 - 45 °C kívül van. 

1. Nyissa fel a gumisapkát. 

2. Csatlakoztassa a töltőkábel kisebbik végét a készülék USB portjához. 

3. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a megfelelő áramforráshoz. A töltéskor az 

állapotjelző LED pirosan világít. Ha a készülék nem tölthető, az állapotjelző fény 

pirosan villog. Húzza ki a készüléket és próbálja újra. 

4. Miután az állapotjelző LED zöldre vált, a készülék fel van töltve. 

 

 

 

 

A vevő feltöltése 

Figyelem: A korrózió elkerülése érdekében, a töltő csatlakoztatása előtt szárítsa meg a 

nyakörvön lévő érintkezőket és a környező területet. 

Az első használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket. A készülék teljes feltöltési ideje 

körülbelül 2 óra. Mielőtt feltenné a nyakörvet a kutyára, távolítsa el a töltőkapcsot. Ha nem 

távolítja el a kapcsot, használat közben elveszhet. 

Megjegyzés: A készülék nem töltődik fel, ha a külső hőmérséklet 0 - 45 °C kívül van. 

 

 



1. Pattintsa rá a töltőkapcsot a készülékre. 

2. Dugja be a tápkábel kisebbik végét a töltőkapocs USB-portjába. 

3. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy áramforráshoz. 

4. Amikor a nyakörv töltődik, az állapotjelző lámpa pirosan világít. 

5. Ha az állapotjelző lámpa zöldre vált, válassza le a töltőkapcsot a nyakörvről. 

MEGJEGYZÉS: A nyakörv minden feltöltésekor vagy kikapcsolásakor visszaáll a gyári 

alapbeállításokra. 

 

 

 

A készülék bekapcsolása 

 Az első használat előtt csatlakoztassa a hordozható eszközt (adó) a töltőkábelhez és 

csatlakoztassa az áramforráshoz. A töltőhöz való első csatlakoztatás után a 

hordozható eszköz mindig bekapcsolva marad. 

 Tartsa lenyomva a nyakörv bekapcsológombját, amíg az állapotjelző lámpa villogni 

nem kezd és a nyakörv sípol. 

 

A készülék kikapcsolása 

 A hordozható eszköz nem kapcsolható ki. 

 Tartsa lenyomva a nyakörv bekapcsológombját, amíg az állapotjelző lámpa zöldre 

nem vált, és a nyakörv sípol. 

 

 

 

 



A nyakörv (vevő) párosítása a hordozható eszközzel (adóval) 

Két nyakörvet párosíthat egy hordozható eszközzel. Minden nyakörvet használat előtt 

párosítani kell egy hordozható eszközzel. 

MEGJEGYZÉS: Ha a hordozható eszközt egy csomagban, nyakörvvel vásárolta, a két eszköz 

gyárilag párosítva van. 

1. Kapcsolja be a nyakörvet. 

2. A hordozható eszközön csúsztassa fel vagy le a nyakörv-választó kapcsolót. A 

kapcsoló kiválasztott helyzetéhez egy megfelelő nyakörv lesz hozzárendelve. 

3. Tartsa lenyomva a nyakörv bekapcsológombját. A párosítási folyamat során 

lenyomva kell tartani a bekapcsológombot. Az állapotjelző lámpa zöldre vált és a 

készülék sípol. Öt másodperc elteltével a készülék ismét sípol. 

4. A második sípolás után nyomja meg a korrekciós gombot a hordozható eszközön. 

A nyakörv kikapcsol és sípol a sikeres párosítás megerősítéseként:  

 Rövid hangjelzés - Az eszköz sikeresen párosítva 

 Hosszú hangjelzés - Sikertelen párosítás 

 

TIPP: Ha az eszköz párosítása sikertelen, ellenőrizze, hogy mindkét eszköz akkumulátora 

teljesen fel van-e töltve. 

 

A nyakörv tesztelése a kutyán. 

 

Figyelem: Annak érdekében, hogy elkerülje az elektródák által okozható irritációt, napi 

rendszerességgel vegye le a kutyáról a nyakörvet (minimálisan 8 órára). Ez az eszköz nem 

alkalmas emberi használatra. Ne tesztelje emberen. A hatékony képzéshez a nyakörvnek 

tökéletesen illeszkednie kell a kutya nyakához. Ha a nyakörv túl laza vagy helytelenül lett 

beállítva, a korrekciók következetlenek lehetnek. Ez hosszabb edzést vagy helytelen képzést 

eredményezhet. 

 

1. Helyezze fel a nyakörvet a kutya nyakára. A LED állapotjelző diódák a kutya álla és 

az elektródák a kutya nyaka felé irányuljanak.  

2. Ne húzza túl szorosra a nyakörvet, azonban fontos, hogy az elektródák 

érintkezzenek a kutya nyakának bőrével. 

 

Megjegyzés: A nyakörvet nem szabad túl szorosra húzni és a kívánt eredmény elérése 

érdekében lazán sem hagyható. A nyakörv nem akadályozhatja a kutyát az evésben és 

ivásban. Folyamatosan ellenőrizze a kutya viselkedését és szükség szerint állítson a nyakörv 

feszességén. 



 

 

Figyelem: A készülék hatékony működéséhez az elektródáknak érintkezniük kell a kutya 

nyakának bőrével. Amennyiben a nyakörv túl hosszú, szükség szerint rövidítse és távolítsa el 

a fölösleges részt. 

 

 

Az elektródák kiválasztása és használata 

 

A legjobb eredmény érdekében a kutya szőrhosszúsága alapján válassza ki az elektródákat. 

1. Válassza ki a megfelelő elektródákat: 

a. Hosszú szőrű kutyának a hosszú elektródákat 

b. Rövidebb szőrű kutyának a rövid elektródákat 

2. Csavarja az elektródákat a vevőkészülék érintkezési pontjaira 

3. Rögzítse a mellékelt csavarkulccsal, de ne húzza túl szorosra. 

 

 

Az egyes képzési gombok és üzemmódok 

 

Azonnali stimuláció: A gomb megnyomásával azonnali rövid korrekciót alkalmaz, függetlenül 

attól, hogy mennyi ideig tartja lenyomva a gombot. 

Folyamatos stimuláció: A gomb megnyomásával folyamatos korrekciót alkalmaz, mely 

mindaddig tart, amíg lenyomva tartja a gombot (maximálisan 8 másodpercig). 



 

Hangjelzés: Stimuláció helyett hangjelzés figyelmezteti a kutyát. Használható pozitív vagy 

negatív figyelmeztetésként. 

Rezgés: Stimuláció helyett rezgés figyelmezteti a kutyát. Mindaddig tart, amíg lenyomva 

tartja a gombot (maximálisan 8 másodpercig). 

 

A korrekciók erejének kiválasztása 

 

1. Állítsa az intenzitást a legalacsonyabb szintre 

2. Nyomja meg a korrekciót aktiváló gombot. 

3. Figyelje a kutya reakcióit: fejmozgatás, fülmozgatás, stb. 

4. Amennyiben semmilyen reakciót nem észlel, növelje a korrekciók erejét. 

5. Ha a kutya fájdalmasan reagál a korrekcióra, pl. nyüszítés, ugatás, csökkentse a 

korrekciók erejét. 

 

Az intenzitás módosítása 

1. Válassza ki a kívánt nyakörvet a kapcsolóval. 

2. Forgassa el a gombot az intenzitásszint növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

Ha az intenzitásszabályzót V-re állítja, a stimuláció helyett vibrációt is használhat. 

 

Készülékinformációk 

Termékfrissítések 

Telepítse a Garmin Express™ alkalmazást a számítógépére (www.garmin.com/express). Ezzel 

könnyen hozzáférhet a következő szolgáltatásokhoz: 

 Szoftver frissítés 

 Termék regisztráció 

 

Garmin Express beállítások 

1. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez USB-kábellel. 

2. Nyissa meg a garmin.com/express webhelyet. 

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

 

 

http://www.garmin.com/express


Hordozható eszköz csatlakoztatása számítógéphez 

A korrózió elkerülése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a védőburkolatot és a 

környező területet, mielőtt tölti vagy számítógéphez csatlakoztatja. 

1. Emelje fel a védőburkolatot. 

2. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a készülék USB-portjába. 

3. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép szabad USB-portjához. Az 

eszköz Windows® számítógépeken cserélhető lemezként, Mac® számítógépeken 

pedig csatlakoztatott kötetként jelenik meg a Sajátgép mappában. 

 

 

 

A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez 

A korrózió elkerülése érdekében a töltőkapocs rögzítése előtt szárítsa meg a nyakörv 

érintkezőit és a környező területet. 

1. Pattintsa a töltőkapcsot a nyakörvre. 

2. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a töltőkábel USB-portjába. 

3. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjához. 

 

A hordozható eszköz akkumulátorának állapotának ellenőrzése 

1. Kapcsolja be a hordozható eszközt. 

2. Nyomja meg a korrekciós gombot. 

Az állapotjelző dióda színe jelzi az akkumulátor állapotát: 

 Zöld - Az akkumulátor megfelelően fel van töltve. 

 Sárga - Az akkumulátort hamarosan újra kell tölteni. 

 Piros - Az akkumulátor lemerült és azonnal fel kell tölteni. 

 Pirosan villog - Az akkumulátor teljesen lemerült és újra kell tölteni. A készülék nem 

fog működni. 



A nyakörv akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzése 

Kapcsolja be a nyakörvet. Amikor a készülék be van kapcsolva, az állapotjelző dióda néhány 

másodpercenként felvillan. Az állapotjelző dióda színe jelzi az akkumulátor állapotát: 

 Zöld - Az akkumulátor megfelelően fel van töltve. 

 Sárga - Az akkumulátor 50%-nál kevesebbet töltött. 

 Piros - Az akkumulátort hamarosan újra kell tölteni. 

 Pirosan villog - Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni. Az edzési funkciók le lesznek 

tiltva. 

 

A hordozható eszköz újraindítása 

 Tartsa lenyomva az M és T gombot 12 másodpercig. 

 Az állapotjelző dióda villog, miközben az eszköz újraindul. 

 

 

 

Delta SE hordozható eszköz specifikációi 

Akkumulátor típusa: Újratölthető, cserélhető lítium-ion (Garmin 361-00056-13) 

Az akkumulátor élettartama: normál használat mellett 70 óra 

Működési hőmérséklet-tartomány: -20 és 60 °C között (-4 és 140 °F között) 

Töltési hőmérséklet-tartomány: 0 és 45 °C között (32 és 113 °F között) 

Tárolási hőmérséklet tartomány: -40 és 70 °C között (-40 és 158 °F között) 

Vezeték nélküli frekvencia/protokoll: 27,045 MHz, -2,65 dBm max 

EU SAR (szélsőségek): Maximum 0,11 W/kg 

Vízálló minősítés: IEC 60529 IPX71 

Vezeték nélküli hatótávolság: 0,805 km (0,5 mérföld) 

 

Delta SE nyakörv specifikációi 
 

Akkumulátor típusa: Újratölthető, cserélhető lítium-ion (Garmin 361-00069-01) 

Az akkumulátor élettartama: normál használat mellett 60 óra 

Működési hőmérséklet-tartomány: -20 és 60 °C között (-4 és 140 °F között) 

Töltési hőmérséklet-tartomány: 0 és 45 °C között (32 és 113 °F között) 

Tárolási hőmérséklet-tartomány: (max 1 hónap) -20-70 °C (-4-158 °F) 

Tárolási hőmérséklet-tartomány: (max 3 hónap) -20-45 °C (-4-113 °F) 

Tárolási hőmérséklet-tartomány: (akár 1 évig) -20 és 30 °C között (-4 és 86 °F között) 

Vízálló minősítés: IEC 60529 IPX71  


