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Úvod
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LCD displej

VAROVÁNÍ
Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiložené
příručce Bezpečnostní pokyny a produktové informace.

Nastavení systému Delta
Abyste mohli využívat systém Delta, musíte
nejdříve nastavit přístroje.
1 Připevněte jednotku pro psa na pásek
obojku (strana 2).
2 Nabijte ovládací přístroj (strana 2).
3 Nabijte jednotku pro psa (strana 3).
4 Zapněte přístroje (strana 3).
5 Pokud je to nutné, spárujte jednotku
pro psa s ovládací jednotkou (strana 4).

Popis přístroje
Ovládací zařízení Delta
1

Tlačítko Power

2

Tlačítka pro nastavení úrovně intenzity

3

Výcviková tlačítka

4

Tlačítko pro výběr jednotky na obojku

5

Tlačítko pro výběr výcvikového režimu

Začínáme

LCD displej
1

Zvolená jednotka na obojku

2

Stupeň intenzity stimulace

3

Ukazatel nabití akumulátoru

4

Vybraný režim výcviku
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Režim korigování štěkotu (pouze Delta
Sport)

1

Jednotka na obojek

1

Tlačítko Power

2

Stavová LED kontrolka

3

Kontaktní body

4

Tlačítko pro výběr jednotky na obojku

Připevnění jednotky na obojek
1 Pásek obojku protáhněte koncem
bez přezky skrz otvor 1 na boku
jednotky.
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2 Pásek obojku protáhněte otvorem přibližně do 2/3 jeho délky.
3 Pak protáhněte pásek obojku i otvorem
2 na druhé straně přístroje.
4 Zatáhněte za oba konce obojku tak, aby
pásek obojku jednotku těsně obepínal.

Nabíjení ovládacího zařízení
POZNÁMKA
Aby nedošlo k narušení jejich povrchu,
mini USB port, ochrannou krytku a přilehlé
okolí před nabíjením nebo připojením
k počítači dobře osušte.
Před prvním použitím přístroje byste měli
kompletně nabít akumulátor. Nabití zcela vybitého akumulátoru trvá přibližně dvě hodiny.
POZNÁMKA: Přístroj je možné nabíjet
při okolní teplotě v rozmezí 0°C až 40°C.
1 Sejměte ochrannou krytku 1 .

Začínáme

2 Konec napájecího kabelu s mini USB
konektorem zapojte do mini USB portu
2 Vašeho přístroje.
3 Druhý konec napájecího kabelu připojte
do napájecí zásuvky.

Nabíjení jednotky na obojek
POZNÁMKA
Abyste zabránili korozi, před připojením
nabíjecí spony důkladně osušte kontakty
jednotky na obojku a také jejich okolí.
Před nasazením obojku na krk psa nejprve sejměte nabíjecí sponu. Pokud byste
sponu nesundali, mohla by se z obojku
uvolnit a ztratit se.
Před prvním použitím přístroje byste měli
kompletně nabít akumulátor. Nabití zcela vybitého akumulátoru trvá přibližně dvě hodiny.
Přístroj je možné nabíjet při okolní teplotě
v rozmezí 0°C až 40°C.
1 K přístroji přiložte nabíjecí sponu 1
a zacvakněte ji.
2 Malý konec napájecího kabelu připojte
do mini USB portu 2 nabíjecí spony.
3 Druhý konec napájecího kabelu připojte
do napájecí zásuvky. Stavová LED kontrolka při nabíjení svítí červeně.

Začínáme

4 Pokud začne stavová LED kontrolka svítit
zeleně, sejměte nabíjecí sponu z jednotky
na obojku.

Zapnutí přístrojů
• Na ovládacím přístroji přidržte .
• U jednotky na obojku přidržte .
Jednotka na obojku po zapnutí pípne
a stavová LED kontrolka zeleně blikne.

Vypnutí přístrojů
• Na ovládacím přístroji přidržte .
• U jednotky na obojku přidržte tlačítko ,
dokud nezčervená LED kontrolka, což
trvá přibližně 3 vteřiny.

3

Jednotky na obojek psa
V rámci jednoho ovládacího přístroje lze
pracovat až se třemi jednotkami na obojek.
U každé jednotky na obojek můžete zvolit
různý výcvikový režim a stupeň intenzity.
Každá z jednotek na obojku musí být
před použitím spárována s ovládacím přístrojem. Při párování je k příslušné jednotce
přiřazena v ovládacím zařízení určitá barva,
která je signalizována symbolem
.

Spárování jednotky na obojek
s ovládacím přístrojem
POZNÁMKA: Pokud jsou ovládací přístroj
a jednotka na obojek součástí jednoho
balení, jsou obě zařízení spárována již
z výroby a k jednotce na obojek je přiřazena
černá barva.
1 Zapněte jednotku na obojku a ovládací
zařízení.
2 Na ovládacím zařízení zvolte symbol ,
a pak vyberte požadovanou barvu. Zvolenou barvu představuje symbol
.
3 Na jednotce obojku přidržte po dobu dvou
vteřin tlačítko power.
Po stisknutí tlačítka přístroj jednou pípne,
což se po uplynutí dvou vteřin opakuje.
4 Po druhém pípnutí stiskněte na ovládacím
přístroji výcvikové tlačítko.
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LED kontrolka na jednotce obojku zeleným
bliknutím oznámí, že byla správně spárována, nebo blikne červeně, což znamená, že
přístroje spárovány nejsou.
TIP: Pokud nedošlo ke správnému spárování přístrojů, měli byste zkontrolovat stav
nabití baterií v obou přístrojích a nastavení
stupně intenzity, který by měl být vyšší
než 0.

Výběr jednotky na obojku
Abyste mohli zvolit a ovládat požadovanou
jednotku na obojku, musíte nejprve tuto
jednotku spárovat s ovládacím zařízením
(strana 4).
Pro výběr požadované barvy zvolte .
Příslušná barva je označena symbolem
.
Výcvikovými tlačítky pak lze ovládat jednotku
na obojku, která je přiřazena k dané barvě.

Výcvik psa
Vždy byste si měli najít způsob tréninku,
který nejlépe vyhovuje Vám, Vašemu psovi
a Vašim potřebám. V tomto manuálu jsou
sice uvedeny některé základní pokyny
pro výcvik, ale každý pes má svou vlastní
osobnost a své potřeby.
Pokud je používán odpovídajícím způsobem,
je výcvikový systém Delta velmi efektivní
Výcvik psa

pomůckou pro výcvik a pomůže Vašemu
psovi naplnit jeho potenciál. Použití tohoto
výcvikového systému by mělo tvořit součást
komplexního výcvikového programu.
Nejprve začněte cvičit psa na vodítku,
bez použití výcvikového systému Delta.
Nejdříve byste měli psa naučit základní
povely jako k noze, sedni a ke mně. Pokud
rozumí třem základním povelům, můžete
začít s výcvikem při kombinovaném použití
jednotky na obojku a vodítka. Na konec,
když pes na vodítku a s jednotkou na obojku
poslouchá, můžete ho pustit z vodítka a trénovat pouze s jednotkou na obojku.

Nasazení obojku na krk psa
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili podráždění kůže psa
od kontaktních bodů, po 24 hodinách
nošení sundejte psovi obojek s jednotkou
minimálně na osm hodin.
Přístroj není navržen na používání u lidí.
Nenechávejte nikoho, aby si ho zkoušel.

POZNÁMKA
Před nasazením obojku na krk psa nejprve sejměte nabíjecí sponu. Pokud byste
sponu nesundali, mohla by se z obojku
uvolnit a ztratit se.
Výcvik psa

Aby systém fungoval, musí mít pes obojek
nasazený pohodlně, přičemž je nutné, aby
se kontaktní body dotýkaly kůže psa.
1 Nasaďte obojek psovi v prostřední části
krku tak, aby procházel pod ušima.
2 Otočte obojek tak, aby byly kontaktní
body v přední části krku.
3 Utáhněte obojek, aby byl psovi pohodlný.
Pokud má pes obojek nasazen pohodlně,
mělo by být možné vložit mezi obojek
a krk psa dva prsty.
4 Pokud je pásek obojku příliš dlouhý,
zastřihněte ho, přičemž ponechte přesah
minimálně 8 cm.

Intenzita a způsob tréninku
Systém Delta využívá momentální (M)
a průběžný (C) způsob stimulace. Momentální stimulace znamená krátký zásah hned
po stisknutí tlačítka bez ohledu na to, jak
dlouho bylo tlačítko přidrženo. Při průběžné
stimulaci probíhá zásah po dobu stisknutí
výcvikového tlačítka, nejdéle však 8 vteřin.
Vámi prováděná stimulace by však měla být
kratší než oněch 8 vteřin.
Systém Delta nabízí 18 úrovní intenzity
stimulace, které lze postupně zvyšovat od 1
do 18.
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Při výcviku můžete používat také tóny (T)
a vibrace (V). Pokud je tlačítko přepnuto
do režimu tónů, ozve se po jeho stisknutí
tón, namísto aktivování stimulace. V závislosti na Vašem způsobu výcviku, může mít
tento tón pozitivní nebo negativní význam.

Pokud je tlačítko přepnuto do režimu vibrací,
jednotka namísto stimulace krátce zavibruje.
Účinnost vibrací může být u různých psů
v závislosti na jejich temperamentu a zkušenostech odlišná.

Režimy výcviku
Systém Delta nabízí několik režimů výcviku, které zahrnují různé kombinace momentální
stimulace, průběžné stimulace, tónů a vibrací po stisknutí výcvikových tlačítek (viz níže). Tři
vertikálně umístěná písmena na LCD displeji symbolizují funkce výcvikových tlačítek, a to
odshora dolů. Výcviková tlačítka sloužící ke stimulaci mohou být nastavena na vysokou nebo
nízkou intenzitu.
Režim
TVM

Horní tlačítko
Tón

VCM

Vibrace

Střední tlačítko
Vibrace

CMM (pouze
Delta Sport)

Průběžný zásah
(vysoká inten.)
Tón
Průběžný zásah
(vysoká inten.)
Průběžný zásah Momentální z.
(vysoká inten.) (vysoká inten.)

MCC (pouze
Delta Sport)

Momentální z.
(vysoká inten.)

TCM
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Průběžný zásah
(vysoká inten.)

Spodní tlačítko Charakter
Momentální z.
Začátek výcviku, citlivý
(nízká inten.)
pes nebo jemné
korigování
Momentální z.
Všeobecný výcvik
(vysoká inten.)
Momentální z.
Všeobecný výcvik
(vysoká inten.)
Momentální z.
Pokročilý trénink,
(nízká inten.)
oblíbená metoda
pro stopaře
Průběžný zásah Pokročilý trénink,
(nízká inten.)
oblíbená metoda
pro cvičení poslušnosti

Výcvik psa

Výběr výcvikového režimu
U každé jednotky na obojek můžete zvolit
různý výcvikový režim.
1 Zvolte požadovanou jednotku obojku
(strana 4).
2 Pro přepínání mezi jednotlivými režimy
použijte tlačítko .

Výběr odpovídající úrovně
intenzity
1 Nastavte intenzitu na nejnižší úroveň
(strana 7).
2 Stiskněte výcvikové tlačítko.
3 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 počáteční trénink
stupeň intenzity příliš vysoký.
4 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.
Výcvik psa

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.

Změna úrovně intenzity
U každé jednotky na obojek můžete zvolit
různý stupeň intenzity.
1 Zvolte požadovanou jednotku obojku
(strana 4).
2 Pro zvýšení nebo snížení intenzity zvolte
nebo
.
Na LCD displeji se objeví číselná hodnota
značící úroveň intenzity.

Základní výcvikové povely
Výcvik svého psa byste měli zahájit tréninkem několika základních povelů bez použitý
systému Delta na korigování chování psa.
Měli byste začít se třemi základními povely
v tomto pořadí: „k noze“, „sedni“ a „ke mně“.
Již od začátku výcviku by však měl mít pes
obojek nasazený. To umožní psovi zvyknout
si na zařízení ještě před tím, než ho začnete
používat. Tímto krokem předejdete tomu, že
si pes bude vědom účinku obojku (str. 10).
Na počátku by měly být výcvikové lekce
krátké, přičemž byste měli se psem trénovat
vždy jeden povel. Díky tomu nebude pes
zmatený a výcvik bude pravděpodobně
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probíhat rychleji. Při výcviku psa dobře
pozorujte, abyste poznali, kdy přidat nebo
zpomalit nebo si dát pauzu.
Díky spoustě opakování, důslednosti, trpělivosti a pamlsků by měl pes během několika
lekcí tyto základní povely zvládat. Každý pes
se učí svým vlastním tempem a některému
psovi může zvládnutí těchto povelů trvat
déle. Pokud pes předvede, že zvládá tyto
povely na vodítku, můžete začít s výcvikem
pomocí obojku s jednotkou, přičemž však
stále mějte psa na vodítku.

Povel „k noze“
Před zahájením tréninku dejte psa na vodítko a vyberte si místo, kde bude co nejméně
rozptylován.
Prvním povelem, který je třeba psa naučit,
je „k noze“.
1 Pokud máte psa na vodítku po svém
boku, řekněte „k noze“ a vykročte kupředu, přičemž jemně tahejte za vodítko.
2 Pokud Vás pes předběhne, zopakujte
povel „k noze“ a změňte směr nebo
zatáhněte za vodítko.
3 Pokud se pes začne loudat za Vámi, lehce přitáhněte vodítko, aby se pes dostal
zpět vedle Vás.
Pokud pes poslechne, odměňte ho.
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Povel „sedni“ a „zůstaň“
Před zahájením tréninku dejte psa na vodítko a vyberte si místo, kde bude co nejméně
rozptylován. Než začnete s tréninkem povelů
„sedni“ a „zůstaň“, měli byste nejdříve psa
naučit „k noze“.
Základní povel je „sedni“ a na tento povel
navazuje „zůstaň“. Pokud dáte psovi povel
„sedni“, měl by zůstat sedět, dokud neřeknete jinak.
1 Cvičení tohoto povelu zahajte chůzí, kdy
Vám jde pes na vodítku u nohy.
2 Zastavte se, zatáhněte za vodítko (směrem nahoru) a řekněte „sedni“.
3 Udržujte stejnoměrný tah, dokud pes
povel neposlechne.
4 Pokud pes neposlechne nebo vypadá
zmateně, jemně zatlačte na jeho záda
v místě nad slabinami a donuťte ho si
sednout.
Pokud si pes sedne a zůstane, odměňte ho.

Povel „ke mně“
Před zahájením tréninku dejte psa na vodítko a vyberte si místo, kde bude co nejméně
rozptylován. Než začnete se psem cvičit
povel „ke mně“, měli byste ho nejprve naučit
„k noze“ a „sedni“. Aby byl výcvik efektivnější, můžete při výcviku povelu „ke mně“
použít dlouhé vodítko, tzv. stopovačku.
Výcvik psa

Povel „ke mně“ je nejdůležitějším povelem,
který psa naučíte. Odvolání psa povelem
„ke mně“ Vám umožní udržet si kontrolu
nad psem a současně uchránit svého psa
před potenciálně nebezpečnou situací. Tento
povel se pes musí naučit správně.
1 Posaďte psa a jděte od něj tak daleko, jak
Vám to vodítko umožňuje.
2 Řekněte psovi „ke mně“, přičemž jemně
škubněte vodítkem.
3 Jakmile se k Vám pes začne přibližovat,
okamžitě ho pochvalte.
4 Pokud se pes začne otáčet směrem pryč,
jemně škubněte vodítkem a zopakujte
povel „ke mně“.
Může se stát, že bude pes tento příkaz
odmítat splnit. S dostatkem trpělivosti
a při četných opakování pes začne na povel
„ke mně“ poslouchat.

Výcvik s obojkem
Nejprve začněte cvičit psa na vodítku,
bez použití výcvikového systému Delta.
Po tom, co pes pochopí význam povelů
„k noze“, sedni“ a ke mně“, začněte s výcvikem pomocí obojku s jednotkou a vodítka.
Úvodní výcvik slouží k tomu, aby se pes
naučil, že má stimulace jednotkou stejný
význam jako zatahání za vodítko. V první
chvíli může být pes z elektronické stimulace
Výcvik psa

vyplašený. Klíčem k úspěchu je trpělivost,
důslednost a nezačínat s příliš vysokým
stupněm intenzity. Buďte spravedlivý
a důslední a společně s naším výcvikovým
obojkem využívejte také častá opakování
a odměny.
Pokud pes nereaguje na Vámi zvolenou úroveň stimulace (strana 7), zvyšujte intenzitu
stimulace postupně o jednu úroveň, dokud
nedosáhnete adekvátní odezvy. Po dosažení
kýžené reakce můžete snižovat úroveň intenzity na nejnižší stupeň, ve kterém budete
mít výsledky.
Jakmile bude pes zvládat povely spolehlivě,
můžete začít s rozptylováním jeho pozornosti jako je hození míčku před psa nebo
přítomnost dalších psů.
Pokud pes začne reagovat na povely
při výcviku s obojkem správně, můžete ho
pustit z vodítka a používat při výcviku pouze
obojek s jednotkou.
POZNÁMKA: Výcvik bez vodítka by měl
probíhat pouze ve vhodném prostředí a pokud to povaha psa umožňuje. Vždy byste
měli dodržovat všechny předpisy a vyhlášky
týkající se chození psa na vodítku.
Nakonec nebude ve většině výcvikových
situací nutné používat souběžně s vyslovením povelu také stimulaci. Stimulaci byste
měli využívat pouze v případě, že musíte
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povel zopakovat, protože pes při jeho prvním
vyslovení neposlechl.
S tím, jak se bude výcvik psa zlepšovat,
bude možné intervaly používání obojku snižovat. Nechte psa nosit obojek až do doby,
kdy nebude nutné nutit ho k vykonání povelu. Příliš rychlé upuštění od používání obojku
může vést k problémům v budoucnosti.
Jak předejít stavu, kdy si je pes vědom
účinku obojku
Pokud není výcvikový systém Delta používán správně jako součást komplexního
výcvikového programu, může pes zjistit, jaký
je smysl obojku s jednotkou. Tato situace se
bude projevovat tím, že bude pes plnit povely pouze v době, kdy bude mít nasazený
obojek s jednotkou. Pokud ho mít nebude,
bude neposlušný. Abyste tomuto chování
předešli, měli byste se řídit níže uvedenými
radami.
• Začněte s výcvikem, aniž byste při něm
korigovali psa pomocí systému Delta
(strana 7).
• Již od začátku výcviku by však měl mít
pes obojek nasazený.
To umožní psovi zvyknout si na zařízení
ještě před tím, než ho začnete používat.
• Nasazujte psovi obojek s jednotkou
i v době, kdy ho necvičíte.
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Díky tomuto opatření si pes na obojek
lépe zvykne a zároveň Vám to pomůže
zabránit tomu, aby si pes začal obojek
spojovat s výcvikem nebo s poslušností.
• Kdykoliv pes poslechne, odměňte ho
pochvalou nebo pamlskem.
Trénink povelů „k noze“ a „sedni“
s obojkem
Než zahájíte výcvik s pomocí obojku, musí
Váš pes na vodítku plnit povely „k noze“,
„sedni“ a „ke mně“, musíte mu nasadit
obojek odpovídajícím způsobem (strana 5)
a také musíte najít nejvhodnější úroveň
intenzity (strana 7).
Při zahájení tréninku s obojkem procvičujte
nejprve povely „k noze“ a „sedni“.
1 Pokud máte psa u nohy na vodítku, zatáhněte za vodítko a řekněte „sedni“.
2 Pokud si pes ihned nesedne, stiskněte
krátce výcvikové tlačítko a zopakujte
povel „sedni“.
3 Pokud pes poslechne, odměňte ho.
Po tom, co pes začne poslouchat na povel „sedni“, přejděte k povelu „k noze“.
4 Pokud máte psa s obojkem na vodítku
po svém boku, řekněte „k noze“ a vykročte kupředu, přičemž jemně tahejte
za vodítko.

Výcvik psa

5 Pokud pes nejde k noze, stiskněte
krátce výcvikové tlačítko, zopakujte povel
„k noze“ a vykročte jiným směrem nebo
trhněte vodítkem.
6 Pokud pes poslechne, odměňte ho.
Trénink povelu „ke mně“ s obojkem
Než zahájíte výcvik s pomocí obojku, musí
Váš pes silně reagovat na jednotku obojku
při povelech „k noze“ a „sedni“, musíte mu
nasadit obojek odpovídajícím způsobem
(strana 5) a také musíte najít nejvhodnější
úroveň intenzity (strana 7).
Aby byl výcvik efektivnější, můžete při výcviku povelu „ke mně“ použít dlouhé vodítko,
tzv. stopovačku.
1 Posaďte psa a jděte od něj tak daleko, jak
Vám to vodítko umožňuje.
2 Zavolejte na psa „ke mně“.
3 Pokud se pes ihned nevydá směrem
k Vám, stiskněte krátce výcvikové tlačítko,
jemně trhněte vodítkem a zopakujte povel
„ke mně“.
4 Jakmile se k Vám pes začne přibližovat,
okamžitě ho pochvalte.
5 Pokud se pes začne otáčet jiným směrem, stiskněte krátce výcvikové tlačítko
a zopakujte povel „ke mně“.
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Režim usměrňování štěkotu
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze
u modelu Delta Sport.
Pokud aktivujete režim usměrňování štěkotu
a jednotka na obojku rozpozná štěkání,
ovládací přístroj automaticky nechá obojek
provést zásah v podobě stimulace. Systém
začíná zasahovat při nejnižší intenzitě
a v závislosti na chování psa intenzitu
automaticky zvyšuje. Po aktivaci režimu
usměrňování štěkotu může systému trvat
až jednu minutu, než zvýší intenzitu zásahu
na úroveň, která psa odradí od štěkání.

Aktivace režimu usměrňování
štěkotu
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze
u modelu Delta Sport.
Tiskněte tlačítko , dokud se na displeji
neobjeví symbol
.

Informace o přístroji
Technické údaje pro ovládací
zařízení Delta
Typ akumulátoru
Provozní doba
akumulátoru

Dobíjitelný a vyměnitelný akumulátor li-on
60 hodin,
při normálním použití
11

Rozmezí provozní
teploty
Teplotní rozmezí
pro nabíjení
Teplotní rozmezí
pro uskladnění
Voděodolnost
Dosah pro bezdrátové připojení (Delta)
Dosah pro bezdrátové připojení (Delta
Sport)

Od 0°C do 70°C
Od 0°C do 40°C
Od -20° do 50°C
IEC 60529 IPX7
0,8 km
1,2 km

Technické údaje pro jednotku
na obojku
Typ akumulátoru
Provozní doba
akumulátoru
Rozmezí provozní
teploty
Teplotní rozmezí
pro nabíjení
Teplotní rozmezí
pro uskladnění
(1 měsíc)
Teplotní rozmezí
pro uskladnění
(3 měsíce)
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Dobíjitelný a vyměnitelný akumulátor li-on
60 hodin,
při normálním použití
Od 0°C do 70°C
Od 0°C do 40°C
Od -20° do 50°C

Od -20° do 40°C

Teplotní rozmezí
pro uskladnění
(1 rok)
Voděodolnost

Od -20° do 20°C

IEC 60529 IPX7

Kontrola úrovně nabití
akumulátoru jednotky na obojku
Zapněte jednotku na obojku.
Pokud je jednotka zapnutá, LED kontrolka
jednou za pár vteřin blikne. Stavová LED
kontrolka se rozsvítí v barvě odrážející
úroveň nabití baterie.
Zelená
Žlutá
Červená
Červené
blikání

Akumulátor je dostatečně nabitý.
Akumulátor není nabitý ani
na 50% své kapacity.
Akumulátor bude třeba brzy dobít.
Akumulátor je třeba ihned nabít.
Výcvikové funkce nejsou
k dispozici.

Pokyny pro výměnu akumulátoru
v přístroji Delta
VAROVÁNÍ
Součástí tohoto přístroje je akumulátor li-on. Abyste předešli zranění nebo
poškození přístroje z důvodu nadměrného
horka, uložte přístroj mimo dosah přímého
slunečního záření.
Informace o přístroji

Pro vyjmutí akumulátoru nikdy nepoužívejte ostré předměty.

UPOZORNĚNÍ
Pro správnou likvidaci baterií kontaktujte
místní sběrný dvůr.

Součásti ovládacího přístroje Delta

1

Zajišťovací šrouby

2

Zadní krytka

3

Akumulátor

4

Konektor akumulátoru

5

Těsnění

Informace o přístroji

Výměna akumulátoru v ovládacím
přístroji Delta
Před výměnou akumulátoru očistěte přístroj
tak, aby na něm nebyly žádné usazeniny
a aby nebyl mokrý. Při výměně budete
potřebovat také šroubovák na zajišťovací
šrouby, který je součástí balíčku s novým
akumulátorem.
Akumulátor můžete objednat na stránkách
na http://buy.garmin.com. Měli byste používat pouze originální náhradní součástky
Garmin®.
1 Vyšroubujte šest zajišťovacích šroubů
na zadní straně přístroje.
2 Nadzvedněte zadní krytku.
3 Uchopte dráty konektoru akumulátoru co
nejblíže ke konektoru a vytáhněte konektor rovnoběžně z obvodové desky, čímž
odpojíte akumulátor od přístroje.
4 Vyjměte starý akumulátor z jeho uložení
v krytce, přičemž si zapamatujte jeho
orientaci.
Akumulátor je uložen velmi pevně. Možná
bude nutné vypáčit akumulátor z jeho
uložení v zadní krytce pomocí nějakého
předmětu, který není ostrý ani kovový.
5 Nový akumulátor nasaďte do uložení
v zadní krytce tak, aby byl otočený
štítkem nahoru a byl orientovaný stejně
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jako ten starý.
6 K přístroji připojte konektor nového
akumulátoru.
Pokud je správně připojen, konektor se
s cvaknutím zajistí.
7 Ujistěte se, že není poškozené těsnění,
které by mělo přesně dosedat do zářezu.
8 Soustavu akumulátoru a přístroj k sobě
pevně přitiskněte a nasaďte zpět všechny
šrouby, aniž byste je dotahovali.
9 Ujistěte se, že jsou přístroj a zadní krytka
vzájemně zarovnány a není mezi nimi
žádná mezera.
10 Utáhněte stejnoměrně všechny šrouby.

Součásti jednotky na obojek

1

Soustava akumulátoru

2

Těsnění

14

3

Konektor akumulátoru

4

Přístroj

5

Zajišťovací šrouby

Výměna soustavy akumulátoru
jednotky na obojek
Před výměnou akumulátoru očistěte přístroj
tak, aby na něm nebyly žádné usazeniny
a aby nebyl mokrý. Při výměně budete potřebovat také šroubovák na zajišťovací šrouby,
který je součástí balíčku nové soustavy
akumulátoru.
Soustavu akumulátoru můžete objednat
na stránkách na http://buy.garmin.com. Měli
byste používat pouze originální náhradní
součástky Garmin. Soustava akumulátoru
je tvořena zadní krytkou, jejíž součástí jsou
těsnění, akumulátor a konektor akumulátoru.
1 Vyšroubujte čtyři zajišťovací šrouby
v rozích přístroje.
2 Zvedněte soustavu akumulátoru.
3 Uchopte dráty konektoru akumulátoru
co nejblíže ke konektoru a vytáhněte
konektor z obvodové desky, čímž odpojíte
akumulátor od přístroje.
4 K přístroji připojte konektor nové soustavy
akumulátoru.
Správně připojený konektor se zajistí
Informace o přístroji

5
6

7
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s cvaknutím a jeho horní část je zarovnána s okrajem portu.
Ujistěte se, že není poškozené těsnění,
které by mělo přesně dosedat do zářezu.
Soustavu akumulátoru a přístroj k sobě
pevně přitiskněte a nasaďte zpět všechny
šrouby, aniž byste je dotahovali.
Ověřte si, že jsou soustava akumulátoru
a přístroj vzájemně dobře zarovnány
a není mezi nimi žádná mezera.
Utáhněte stejnoměrně všechny šrouby.

• Viz http://my.garmin.com.
• Originál nebo kopii dokladu o zakoupení
výrobku uložte na bezpečném místě.

Získání dalších informací
Další informace o tomto přístroji naleznete
na internetových stránkách společnosti
Garmin.
• Přejděte na internetové stránky
www.garmin.com/outdoor.
• Navštivte internetové stránky
www.garmin.com /learningcenter.
• Informace o volitelném příslušenství
a náhradních součástkách získáte
na stránkách http://buy.garmin.com nebo
od svého dealera Garmin.

Registrace Vašeho přístroje
Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší
technickou podporu pro výrobky společnosti
Garmin.

Informace o přístroji
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