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Začíname 1 

Začíname 

VAROVANIE 

Výstrahy a ďalšie dôležité informácie 

týkajúce sa tohto výrobku nájdete v 

priloženom letáku Bezpečnostné 

pokyny a produktové informácie.  

Jednotka na obojok Delta Smart 

1 Tlačidlo Power 

2 Stavová LED kontrólka 

3 Kontaktné body 

4 Kontakty pre nabíjaciu sponu 

5 Obojok 

Nabíjanie jednotky na obojok 

OZNÁMENIE 

Aby ste zabránili korózií, pred pripojením 

nabíjacej sponu dôkladne osušte kontakty 

jednotky na obojku a tiež ich okolie.  

Pred prvým použitím prístroja by ste mali 

batérie kompletne nabiť. Nabitie úplne 

vybitého akumulátora trvá približne dve 

hodiny.  
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1 Pripojte jednotku    1    na nabíjaciu sponu  2 . 

2 Pripojte napájací kábel ku zdroju 

napájania.  

Stavová LED kontrólka svieti pri nabíjaní 

na červeno. 

3 Ak začne stavová LED kontrólka  

svietiť na zeleno, dajte dolu nabíjaciu 

sponu z jednotky na obojku.  

Zapnutie jednotky na obojku 
• Na jednotke obojku stlačte tlačidlo Power a 

podržte ho, pokiaľ nezačne blikať stavová 

LED dióda a obojok nepípne. 

• Ak chcete zapnúť jednotku obojku v 

režime párovania, stlačte tlačidlo Power 

a podržte ho pokiaľ sa stavová LED 

dióda nerozsvieti na modro. 

 Vypnutie prístroja 

• Na jednotke obojku  stlačte tlačidlo 

Power a podržte ho, pokiaľ sa stavová 

LED dióda nerozsvieti na červeno, 

potom tlačidlo uvoľnite.  

     Jednotka pípne. 
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Spárovanie Vášho smart 

telefónu s jednotkou na obojku  
Na spárovanie kompatibilného smart telefónu 

s jednotkou na obojku prostredníctvom 

inteligentnej bezdrôtovej technológie 

Bluetooth® je možné využiť 

Garmin Canine™. 

1 Otvorte si stránku www.garmin.com/  

apps a stiahnite si odtiaľ  do svojho smart 

telefónu aplikáciu Garmin Canine. 

2 Spusťte na svojom smart telefóne 

aplikáciu Garmin Canine. 

3 Postupujte podľa zobrazovaných 

pokynov a vytvorte si svoj účet, 

nastavte profil svojho psa a 

vykonajte spárovanie s jednotkou 

obojku. 

4 Umiestnite svoj smart telefón do 

vzdialenosti nepresahujúcej 10 m od 

jednotky obojku.  

5 Stlačte a podržte tlačidlo Power 

jednotky obojku, pokiaľ sa stavová 

LED dióda nerozsvieti na modro a 

nezaháji sa tak režim párovania.  

Po spárovaní smart telefónu s jednotkou 

obojku sa zobrazí príslušné hlásenie.  

Pripevnenie jednotky na obojok 
Jednotku obojku môžete pripevniť na obojok 

s max. šírkou 25,4 mm  a hrúbkou 2,78 mm. 

1 Dajte dole jednotku z remienka 1 . 

http://www.garmin.com/
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2 Vyberte remienok. 

3 Pretiahnite obojok    2  cez remienok. 

4 Umiestnite jednotku 3 do vzniknutej 
slučky medzi obojkom a remienkom. 

5 Pripnite pásku na jednotku obojku. 

6 Potiahnite oba konce obojku tak, aby  

remienok obojku tesne obopínal prednú 

časť jednotky.  

Nasadenie obojku na krk psa 

Ak obojok nepoužívate, dajte ho dolu, 

aby ste predišli podráždeniu psa. Každý 

deň by ste mali kontrolovať, či obojok 

dobre a pohodlne sedí. 

Prístroj nie je navrhnutý na používanie 

ľuďmi. Nenechávajte nikoho, aby si ho 

skúšal.  

Na jednotku nestriekajte žiadne 

agresívne chemické prostriedky, okrem 

iného spreje proti blchám a kliešťom. Ak 

psa postriekate sprejom proti blchám 

alebo kliešťom, vždy pred nasadením 

obojku skontrolujte, či sprej poriadne 

uschol. Plastové časti môže poškodiť aj 

malé množstvo agresívnych chemických 

prostriedkov.  

           UPOZORNENIE 
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Aby mohol prístroj správne vyhodnotiť 

štekanie, musí byť obojok aj prístroj 

dobre nasadený. Pokiaľ je obojok 

príliš voľný alebo nie je umiestnený v 

správnej polohe, môže sa stať, že 

prístroj nezasiahne v pravej chvíli. 

Toto môže spomaliť výcvik alebo mu 

úplne zabrániť.  

1. Otočte obojok tak, aby bola jednotka v 

prednej časti krku, LED dióda smerovala ku 

brade psa a kontaktné body sa dotýkali krku. 

TIP: Kontaktné body prístroja by sa mali 

nachádzať v blízkosti hlasiviek psa. Presná 

poloha sa líši v závislosti od plemena 

konkrétneho psa. Pokiaľ prístroj nedokáže 

rozpoznať psí štekot, mali ste ho presunúť 

nižšie alebo ďalej od psieho tela tak, aby ste 

našli tú najvhodnejšiu polohu. 

2. Skontrolujte, či sa psie známky na obojku 

nedotýkajú jednotky na obojku. 

POZNÁMKA: V prípade, že by sa psie 

známky dotýkali jednotky na obojku, mohlo 

by dochádzať k nežiadúcim korekciám.  

3. Utiahnite remienok obojku tak, aby sa pes  

cítil s obojkom pohodlne a zapnite pracku.  

POZNÁMKA: Obojok by mal byť dobre 

utiahnutý tak, aby sa nepretáčal alebo nekĺzal 

psovi po krku. Zároveň však musí byť 

schopný normálne prehĺtať potravu a piť 

vodu. Zo začiatku by ste mali sledovať 

správanie psa, aby ste sa uistili, že obojok nie 

je utiahnutý príliš tesno.  
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4 Pohýbte s prístrojom tak, aby sa 

kontaktné body dostali cez srsť na kožu.  

POZNÁMKA: Kontaktné body musia 

byť v kontakte s kožou psa, aby boli 

účinné.  

Aplikácia Garmin Canine 
Aplikácia Garmin Canine, ktorá je zadarmo, 

umožňuje kontrolovať dennú aktivitu Vášho 

psa a získať prehľad o jeho správaní. Po 

spárovaní kompatibilnej jednotky obojku 

môžete pomocou zvukov, vibrácií a 

stimulácií svojho psa cvičiť na diaľku. 

Aplikácia rovnako tak umožňuje bezdrôtovú 

aktualizáciu softvéru jednotky obojku. Je 

možné spárovať tiež čidlá Keep Away Tag, 

ktoré psovi zabránia v prístupe do 

nežiadúcich oblastí.  

Výcvik na diaľku: Pomocou aplikácie 

môžete cvičiť svojho psa na diaľku. Vybrať si 

môžete spôsob výcviku, ktorý najlepšie 

zodpovedá povahe Vášho psa.  

Nastavenie korekcie štekania: Umožňuje  

jednotke automatickú detekciu a korekciu 

štekania. Vám stačí len nastaviť spôsob a 

intenzitu týchto zákrokov. 

Pokiaľ používate stimuláciu, je možné 

upravovať intenzitu alebo nastaviť jej 

automatické stupňovanie.  
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Nastavenie čidiel Keep Away Tag:  

Umožňuje párovať a nastavovať 

doplnkové čidlá Keep Away Tag. Pre 

každé čidlo môžete určiť popisný názov a 

s jeho pomocou môžete identifikovať 

umiestnenie, stanoviť efektívne 

rozmedzie pohybu psa a upravovať 

spôsob korekcie.  

Analýza výsledkov: Umožňuje 

prehliadanie súhrnných údajov, 

vrátane úrovne dennej aktivity psa a to 

koľkokrát štekal a počet jeho vstupov 

do oblasti spárovanej s čidlami Keep 

Away Tag. Je tiež možné zobrazovať 

podrobnejšie informácie o aktivite 

Vášho psa, vrátane časov, v ktorých k 

jednotlivým udalostiam došlo a aké 

nápravné opatrenia boli použité.  

POZNÁMKA: Pre niektoré údaje je 

potrebné zaobstarať si doplnkové čidlo 

Keep Away Tag. 

Nastavenie členov rodiny a psov: 

Umožňuje vytvárať a upravovať profily psov, 

párovať kompatibilné jednotky obojku a pridávať 

ďalších členov rodiny.  

Výcvik psa 

Vždy by ste si mali nájsť spôsob výcviku, ktorý 

najlepšie vyhovuje Vám, Vášmu psovi a Vašim 

potrebám. Pokiaľ je výcvikový systém Delta Smart 

používaný zodpovedajúcim spôsobom, tak je veľmi 

efektívnou pomôckou pre výcvik a pomôže Vášmu 

psovi naplniť jeho potenciál. Použitie tohto 

výcvikového systému by malo tvoriť súčasť 

komplexného výcvikového programu.  
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Spôsoby výcviku 

Stimulácia: Po  stlačení možnosti stimulácie v 

aplikácií, prístroj aplikuje krátku stimuláciu. 

Aplikuje kontinuálnu stimuláciu psa počas toho, 

ako je možnosť stimulácie v aplikácií stlačená, 

maximálne však 8 sekúnd. Vami vykonávaná 

stimulácia by však mala byť kratšia ako 

spomínaných 8 sekúnd. Úroveň intenzity 

stimulácie je možné upravovať manuálne.  

Tón: Aktivuje počuteľný tón. V závislosti na 

Vašom spôsobe výcviku, môže mať tento 

tón pozitívny alebo negatívny význam.  

Vibrácie: Aplikuje vibrácie dovtedy, pokiaľ je 

možnosť vibrácií v aplikácií stlačená, 

maximálne však 8 sekúnd. Účinnosť vibrácií 

môže byť odlišná pri rôznych psoch v 

závislosti od ich temperamentu a 

skúseností. 

Výber vhodnej úrovne intenzity 

1 Nastavte intenzitu na najnižšiu úroveň. 

2 Sledujte reakcie psa, či potrasie hlavou, 

pohne krkom alebo aspoň zmení výraz. 

Môže sa stať, že pes prekvapený elektrickou 

stimuláciou zakňučí alebo sa inak hlasovo 

prejaví. Pokiaľ pes zakňučí viac ako 

jedenkrát, je pre začiatočný výcvik vybratý 

príliš vysoký stupeň intenzity.  

3 Pokiaľ si nevšimnete žiadne zvláštne 

správanie, zvyšujte postupne intenzitu vždy o 

jeden stupeň, pokiaľ nezaznamenáte 

rozpoznateľnú reakciu na stimuláciu.  

Stupeň intenzity, pri ktorom si všimnete jemné, 

ale rozpoznateľné reakcie, je tým pravým pre 

zahájenie tréningu s týmto obojkom. Tento  
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test vhodnej intenzity nie je potrebné 

opakovať a ani by ste to nemali robiť. Po 

zahájení tréningu môžete upravovať stupeň 

intenzity podľa správania psa. Psovi, ktorý 

má už s výcvikom skúsenosti môžete 

meniť stupeň intenzity v závislosti na 

tréningovej situácií.  

BarkLimiter™ 

OZNÁMENIE 

Skôr ako sa začnete so svojím psom hrať, 

mali by ste mu dať dole jednotku obojku 

alebo deaktivovať obmedzovač štekotu.  

Pokiaľ používate obmedzovač štekotu, 

mali by ste vášmu psovi zložiť všetky 

ostatné obojky, známky a ostatné 

predmety. Tieto predmety by mohli 

spôsobiť aktiváciu obmedzovača štekotu 

aj vo chvíli keď pes neštekal.  

Obmedzovač štekotu môže automaticky 

korigovať Vášho psa, pokiaľ začne štekať. 

Prístroj na základe detekovaných vibrácií 

rozlišuje medzi štekotom a inými zvukovými 

prejavmi. Pomocou aplikácie Garmin Canine je 

možné nastavovať to, koľkokrát môže pes 

štekať. Môžete nastaviť: žiadne štekanie alebo 

koľkokrát môže pes zaštekať pred tým ako 

dôjde k aplikácii nápravného opatrenia. Aby ste 

zabránili neúmyselnej aplikácii nápravných 

opatrení v dôsledku každodenných aktivít, 

napr. zívanie, kýchanie alebo prechádzanie 

dvierkami pre psov, môžete povoliť určitú mieru 

štekania (až 5 šteknutí). 

S obmedzovačom štekania BarkLimiter si 

môžete vybrať ktorýkoľvek z uvedených 

spôsobov. 
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• Tón 

• Vibrácie 

• Fixná stimulácia 

• Automatické, postupné zvyšovanie intenzity 

stimulácie. 

POZNÁMKA: Pokiaľ sú všetky nápravné 

opatrenia vypnuté, obmedzovač bude naďalej 

sledovať štekot psa bez toho, aby pristupoval k 

jeho aplikácii. Týmto spôsobom môžete 

prostredníctvom aplikácie Garmin Canine 

sledovať ako často pes šteká.  

Automatické nastavenie intenzity  
Prístroj dokáže v závislosti na reakciách 

štekajúceho psa nastaviť intenzitu stimulácie 

automaticky. Jednotka začína so zásahom na 

najnižšom stupni intenzity, ktorú postupne 

zvyšuje dovtedy, kým pes neprestane štekať. 

Akonáhle sa pes utíši, intenzita sa postupne 

zníži.  

Funkcia automatického nastavenia intenzity je 

navrhnutá tak, aby psa odnaučila nepríjemne 

štekať. Pokiaľ chcete, aby pes prestal štekať v 

krátkej dobe, mali by ste nastaviť stupeň 

intenzity ručne.  

 

Stavová LED kontrólka 

V prípade, že prebieha stimulácia psa, bliká 

stavová LED dióda na obojku psa na červeno.  

 

Synchronizácia jednotky obojku s 

aplikáciou Garmin Canine. 
Spoločnosť Garmin® odporúča jednotku obojku 

synchronizovať denne, aby mohla aplikácia 

ukazovať aktualizované údaje a zároveň 

prijímala dôležité upozornenia, 
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napr. na vybitú batériu alebo aktualizáciu 

softwaru.  

1. Umiestnite svoj smart telefón do 

vzdialenosti nepresahujúcej 10 m od 

jednotky obojku. 

2. Spusťte aplikáciu Garmin Canine. 

Jednotka obojku robí pravidelnú 

synchronizáciu údajov s aplikáciou 

Garmin Canine automaticky. Aplikácia 

uvádza, kedy prebehla posledná 

synchronizácia.  

3. Prehliadnite si v aplikácii Garmin Canine 

aktuálne údaje.  

Doplnkové bezdrôtové 

čidlo Keep Away Tag 
Pomocou doplnkových čidiel Keep Awayy Tag 

môžete svojmu psovi zabrániť v prístupe do 

nežiadúcich oblastí, napr. ku smetiakom. 

POZNÁMKA: Ak nevlastníte toto čidlo, môžete túto 

časť preskočiť.  

Vloženie akumulátora 
1 Na zadnej strane čidla Keep Away Tag sa 

nachádza oválny kryt batérie   1   . 

2 Otočte krytom proti smeru hodinových 

ručičiek, čím ho uvoľníte.  

3 Zložte kryt. 

4 Do krytu vložte novú batériu tak, aby jej 

kladný kontakt smeroval smerom k 

vnútornej časti krytu.  
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POZNÁMKA: Dajte pozor, aby ste 

nepoškodili alebo nestratili o – krúžkové 

tesnenie. 

5 Znovu nasaďte kryt tak, aby boli zarov -   

nané  značky 2   a otočte ním doprava. 

Pri párovaní s kompatibilnou jednotkou obojku 

aplikácie Garmin Canine indikuje, pokiaľ je 

životnosť batérie príslušného čidla nižšia ako 1 

týždeň.  

TIP: Pre výber batérie z krytu môžete použiť  

           kúsok lepiacej pásky  3    alebo magnet.  

Párovanie čidla s jednotkou 

obojku 
Párovanie predstavuje pripojenie bezdrôto- 

vého čidla ANT+®, napr. čidla Keep Away Tag,  

ku kompatibilnej jednotke obojku. Čidlo 

a jednotka obojku musia byť spárované priamo 

prostredníctvom aplikácie Garmin Canine 

nainštalovanej v kompatibilnom smart telefóne. 

1 Vložte do čidla batériu. Čidlo sa zapne. 

2 Otvorte si stránku 

http://www.garmin.com/apps a stiahnite si 

odtiaľ do svojho smart telefónu aplikáciu 

Garmin Canine. 

3 Spustite na smart telefóne aplikáciu Garmin 

Canine. Doplnkové čidlo  Keep Away Tag. 

4 Podľa pokynov zobrazovaných na displeji 

spárujte čidlo s jednotkou na obojku. 

5 Umiestnite svoj smart telefón do vzdialenosti, 

ktorá nepresahuje 3 m od čidla a jednotky 

obojku.  

http://www.garmin.com/apps
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POZNÁMKA: Pri párovaní sa držte 10 m  

od iného čidla. 
6 Priblížte čidlo a jednotku obojku k sebe.  

Ak je čidlo s jednotku spárované, zobrazí 

sa príšlušné hlásenie.  

7 Nastavte rozsah podľa pokynov 

zobrazovaných na displeji. 

8 Podľa pokynov na obrazovke vyberte 

požadované nápravné opatrenie. 

Tipy pre nastavenie rozsahu  
Pomocou aplikácie Garmin Canine 

môžete nastaviť a otestovať účinný rozsah 

čidla (až 1 m). Toto čidlo je určené na to, 

aby Vášmu psovi zabránilo k prístupu do 

malých, obecných oblastí.  

POZNÁMKA: Účinný rozsah čidla sa 

môže líšiť v závislosti od okolitých 

podmienok. Odporúčame rozsah 

otestovať, aby ste sa presvedčili, že 

jednotka obojku a čidlo fungujú správne. 

• Po inštalácii čidla overte jeho rozsah tak, že 

k nemu budete s jednotkou obojku 

pristupovať z rôznych uhlov 

• Upravte nastavenie účinného rozsahu. 

• Pre najlepší výsledok vyberte najmenší 

rozsah potrebný na to, aby sa zabránilo 

prístupu psa do nežiadúcich oblastí.  

POZNÁMKA: Ak je rozsah nastavený na 

vzdialenosť presahujúcu 1 m, korekcie môžu 

byť nesprávne. 

Inštalácia čidla 
K inštalácii čidla na miesto, ktorému sa 

má pes vyhýbať, môžete použiť 

samolepiacu podložku, ktorá je súčasťou 

balenia.  
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Napríklad na smetiak. Je možné inštalovať 

viac čidiel. Informácie o voliteľnom 

príslušenstve a náhradných súčiastkach 

získate na stránkach http://buy.garmin.com 

alebo od svojho dealera produktov značky 

Garmin. 

1 Jednou stranou prilepte samolepiacu 

podložku do stredu krytu batérie.  

2 Druhou stranou samolepiacu 

podložku prilepte na miesto 

inštalácie.  

Rady pre inštaláciu čidla 

• S ohľadom na konzistentný výkon 

odporúčame čidlo inštalovať na miesto, 

kde mu nebude nič zacláňať.   

• Pre najlepší výsledok odporúčame čidlo 

neumiestňovať na kovové objekty, ani 

do nich. Napríklad čidlo neinštalujte na 

kovový smetiak, ale radšej do jeho 

blízkosti.  

• Nedávajte čidlo do vody. 

• Neschovávajte čidlo pod zem. 

 

Informácie o prístroji 

Technické údaje o jednotke  

obojku Delta Smart 

Typ batérie Dobíjací lithium-iontový  

akumulátor 

Životnosť Až 2 týždne 

S čidlom Keep Away  Tag  

až 1 týždeň 

Rozsah  

prevádzkových 

teplôt 

Od -20° do 60° C 

http://buy.garmin.com/
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Rozsah teplôt  

nabíjania 

Od 0° do 45° C 

Rozsah  

skladovacích teplôt 

Od 20° do 85° C 

Hodnotenie tesnenia 1 ATM* 

*Prístroj dokáže odolať tlaku, ktorý zodpovedá 

hĺbke 10 m pod vodnou hladinou. Viac informácií 

nájdete na stránkach 

www.garmin.com/waterrating. 

Technické údaje čidla Keep Away  Tag 

Typ batérie Užívateľom vymeniteľná  

CR2032, 3 V 

Životnosť  

batérie 

Až 3 mesiace 

Prevádzková 

teplota rozsah 

Od  -20° do 60° C 

Rádiová  

frekvencia/  

protokol 

Bezdrôtový komunikačný 

protokol 2,4 GHz 

Hodnotenie 

tesnenia 

IEC 60529 IPX7* 

*Prístroj dokáže odolať neúmyselnému 

pôsobeniu vody až do hĺbky 1 m, počas 30 

minút. Viac informácií nájdete  na 

www.garmin.com/waterrating  

Podpora a aktualizácie 
Jednoduchý prístup k nižšie uvedeným 

službám pre prístroje Garmin ponúkajú 

webové stránky  Garmin Express™ 

(www.garmin.com/express). 

http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
https://www.garmin.com/en-US/software/express/
https://www.garmin.com/en-US/software/express/
https://www.garmin.com/en-US/software/express/


16 Informácie o prístroji 

• Registrácia produktu 

• Návody na obsluhu 

• Aktualizácia softwaru 

Aktualizácia softwaru  

prostredníctvom programu  Garmin 

Express 

Aby ste mohli aktualizovať software 

Vášho prístroja, musíte mať najskôr 

vytvorený účet na webových 

stránkach Garmin ConnectTM a 

súčasne musíte mať stiahnutú 

aplikáciu Garmin Express.  

1 Prostredníctvom USB kábla pripojte  prístroj k 

počítaču.  

Pokiaľ sú k dispozícii nové softwarové aktualizácie, 

služba Garmin Express ich stiahne do Vášho 

pristroja.  

2 Odpojte prístroj od počítača. Prístroj Vás  vyzve k 

aktualizácii softwaru. 

3 Zvoľte požadovanú možnosť. 

Aktualizácia softwaru  

prostredníctvom programu Garmin 

Canine 
Skôr ako budete môcť software prístroja prostredníctvom 

aplikácie Garmin Canine aktualizovať, musíte spárovať 

smart telefón s jednotkou obojku (Spárovanie Vášho 

smart telefónu s jednotkou na obojku,  str. 3). 

Na svojom smart telefóne spustite aplikáciu Garmin 

Canine. 

Pokiaľ sú k dispozícii nové softwarové aktualizácie, 

aplikácia Garmin Canine ich stiahne do Vášho prístroja.  
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Získanie ďalších informácií 

 
Ďalšie informácie o tomto prístroji nájdete na 

internetových stránkach spoločnosti  Garmin. 

• Navštívte stránky 

www.garmin.com/outdoor. 

• Informácie o voliteľnom príslušenstve a 

náhradných súčiastkach získate 

na stránkách http://buy.garmin.com alebo  od 

svojho dealera Garmin. 

 

Problémy a ich  odstránenie 

Môj pes stále šteká 
Ak pes, ktorý ma nasadený obojok s prístojom, 

neprestáva štekať, môžete skúsiť niektoré z 

nižšie uvedených opatrení pre zvýšenie 

efektivity jednotky.  

• Utiahnite obojok tak, aby to psovi nebolo 

nepríjemné (Nasadenie obojku na krk psa,  

str. 4). 

• Upravte umiestnenie prístroja na krku psa  

(Nasadenie obojku na krk psa, str. 4). 

• Pokývajte s prístrojom tak, aby sa kontaktné 

body dostali cez srsť na telo.  

• Postupne zvyšujte úroveň intenzity Výber 

vhodnej úrovne intenzity, str. 8). 

Citlivosť detekcie štekania je príliš  

vysoká 
Ak sa obmedzovač štekania aktivuje vo chvíli, kedy 

pes nešteká alebo ak je jeho citlivosť príliš vysoká, 

môžete vyskúšať nasledujúce spôsoby riešenia.  

http://buy.garmin.com/
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• Pomocou aplikácie Garmin Canine nastavte  

počet, koľkokrát bude môcť pes zaštekať, 

kým bude uplatnené nápravne opatrenie 

(korekcia). 

• Pomocou aplikácie Garmin Canine vypnite  

obmedzovač štekania pri hre, ak je pes  

veľmi aktívny alebo ak práve je. 

• Zložte zo psa všetky ostatné obojky a 

predmety. 

Jednotka na obojku neodpovedá   

Ak jednotka obojku prestane odpovedať, môžete 

vyskúšať nasledujúce spôsoby riešenia.  

• Skontrolujte, či je jednotka obojku  

zapnutá (Zapnutie jednotky na obojku,  str. 

2), 

• Aktivujte si vo svojom smart telefóne 

rozhranie Bluetooth. 

• Spárujte jednotku obojku so svojím smart 
telefónom (SpárovanieVášho  smart 
telefónu s jednotkou na obojku,  str. 3). 

Ak je jednotka obojku aktívna a pripojená k 
smart telefónu, bliká stavová  LED dióda na 
fialovo. 

• Uistite sa, že ste jediný užívateľ, ktorý  v 
danej chvíli robí výcvik psa. 

POZNÁMKA: K jednotke obojku je možné 
súčasne pripojiť len jeden smart 
telefón. 
• V aplikácii Garmin Canine skontrolujte  stav 

batérie jednotky obojku.   

POZNÁMKA: Ak chcete dostávať aktuálne 

informácie a upozornenia o stave batérie, musíte 

urobiť synchronizáciu jednotky obojku s aplikáciou 

Garmin Canine. 
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• Skontrolujte stav batérie jednotky obojku  

stlačením tlačidla Power. 

Stavová LED dióda zabliká na zeleno, žlto  

alebo červeno v závislosti od úrovne nabitia  

batérie (od najvyššej po najnižšiu). 

• Reštartujte jednotku obojku tak, že tlačidlo 

Power podržíte stlačené 10 sekúnd. 

Ako budem vedieť, ktorá 

jednotka  obojku je 

spárovaná? 
Ak máte spárovaných viac jednotiek obojku, 

môžete to pred nasadením obojku na krk psa 

zistiť pomocou aplikácie Garmin Canine. Uistíte 

sa tak, že robíte výcvik správneho psa, pretože 

nastavenie obmedzovača štekania a čidla Keep 

Away Tag sú uložené v jednotke obojku. 

1. Spustite na svojom smart telefóne 

aplikáciu Garmin Canine. 

2. V  ponuke výcviku na diaľku zvoľte 

tónové pokyny. Jednotka vydá počuteľný 

zvukový signál.  

Predĺženie životnosti batérií 
• Deaktivujte všetky nepoužívané čidla  Keep 

Away Tag. 

Príloha 

Licenčná zmluva pre software 

tretích strán  

Copyright © 2009-2012 ARM Limited.  

Všetky práva vyhradené. 

Redistribúcia a použitie zdrojovej a binárnej  

formy s úpravami alebo bez nich, je 
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možné za predpokladu splnenia následujúcich 

podmienok: 

• Redistribúcia zdrojového kódu musí  obsahovať 

vyššie uvedené upozornenia  na autorské práva, 

zoznam podmienok  a nasledujúce prehlásenie. 

• Redistribúcia v binárnej forme musí v 

dokumentácii a / alebo ostatných materiáloch, 

ktoré sú s ňou súčasne distribuované, 

obsahovať vyššie uvedené upozornenie na 

autorské práva, zoznam podmienok a 

nasledujúce prehlásenie.  

• Na presadzovanie či propagovanie produktov 

založených na tomto software nesmie byť bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu 

použité meno spoločnosti ARM ani jej 

prispievateľov.  

 

TENTO SOFTWARE  JE  POSKYTNUTÝ 

DRŽITEĽOVI PRÁV A PRISPIEVATEĽOVI „TAK, 

AKO JE“ A AKÉKOĽVEK PRIAME ALEBO 

NEPRIAME ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE 

VÝLUČNE, NEPRIAMYCH ZÁRUK NA 

OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ PRE 

KONKRÉTNY ÚČEL SA ZAMIETAJÚ. V 

ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ DRŽITELIA PRÁV 

ANI PRISPIEVATELIA ŽIADNU 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, 

NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, ZVLÁŠTNE, 

PRÍKLADNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE , 

ALE NIE VÝLUČNE, NÁKLADOV NA 

ZAOSBTARANIE NÁHRADNÉHO MATERIÁLU 

ALEBO SLUŽIEB; STRATY POUŽITEĽNOSTI, 

DÁT ALEBO ZISKU; ČI PRERUŠENIE 

OBCHODNÝCH VZŤAHOV) AKOKOĽVEK 

SPÔSOBENÉ A VYPLYVAJÚCE Z 

AKEJKOĽVEK TEORETICKEJ ZÁRUKY V 

DÔSLEDKU ZMLUVY,  
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PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO 

PREČINU (VRÁTANE Z NEDBANLIVOSTI 

ALEBO INÝCH PRÍČIN) V SPOJENÍ S 

AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM POUŽITIA 

TOHTO SOFTWARU A TO ANI V 

PRÍPADE, ŽE PRED TÝMITO ŠKODAMI 

VAROVALI. 
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