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Първи стъпки
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information ръководство в 
кутията на продукта за предупреждения за продукта и 
друга важна информация.

Настройване на системата Delta Upland
Преди да можете да използвате системата Delta Upland, 
трябва да настроите устройствата.
1 Прикрепете устройството за каишката.

2 Заредете ръчното устройство.

3 Заредете устройството за кучето.

4 Включете устройствата.
5 Ако е необходимо, свържете ръчното устройството с

устройството за куче.

Преглед на устройството
Delta Upland ръчно устройство

Бутон за включване
Бутон за избор на ниво на интензитета
Бутони за тренировка
Бутон за избор на устройство за куче
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Бутон за избор на режима на обучение
Å

LCD екран

LCD екран

Избрани устройства за кучета
Ниво на интензивност на стимулиране
Ниво на батерията
Избран режим на обучение
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Режим за коригиране на лая

Първи стъпки 1

Delta Upland устройство за куче

Бутон за включване
LED статус
Контактни точки
Контакти за клипа за зареждане

Преглед на Beeper-а (устройството за звуков сигнал)
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Капак на батерията
Á

Бутон за включване
Â

Високоговорител
Ã

LEDs статус

Зареждане на ръчното устройство
ЗАБЕЛЕЖКА

За да се предотврати корозия, внимателно изсушете USB 
порта, капака и околното пространство, преди да 
зареждате или свързвате с компютър.

Трябва да заредите напълно батерията, преди да 
използвате устройството за първи път. Зареждането на 
напълно изтощена батерия отнема около 2 часа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството няма да се зарежда, когато 
е извън температурния диапазон от 0 ° до 40 ° C.
1 Повдигнете капака

2 Включете малкия край на захранващия кабел в мини-USB порта
Á

 на устройството.
3  Включете  другия  край  на  захранващия  кабел  в 

подходящ източник на захранване.

Зареждане на устройството за кучета
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвр. корозия, преди да свържете клипа за зареждане, 
изсушете контактите на каишката и околното пространство.
Преди да поставите каишката на кучето, свалете клипа за 
зареждане. Ако не свалите клипа, той може да се отдели от 
каишката и да се изгуби.
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Трябва да заредите напълно батерията, преди да използвате 
устр. за първи път. Зарежд. на напълно изтощена батерия 
отнема около два часа. Устройството няма да се зарежда, 
когато е извън температурния диапазон от 0 ° до 40 ° С.
1 Закрепете зар.  клип

À върху устройството.

2 Включете малкия край на захр. кабел в мини-USB порта
Á

 на зареждащия клип.
3 Включете другия край на захр. кабел в източника на захр. 

LED свети в червено, когато каишката се зарежда.
4 След като LED  стане зелен, свалете клипа за зареждане 

от каишката.

Прикрепване на устр. към каишката
1 С катарамата  обърнете  навън,  поставете  края  на 

каишката през слота  на устройството.

2 Издърпайте приблизително две-трети от каишката през 
слота.

3 Прекарайте  края  на  каишката  през  слота Â

 от 
другата страна на устройството.

4 Издърпайте каишката, докато стегна.
5  Прекарайте  края  на  каишката  през  слота

Ã

 на 
Beeper устройството.

Включване на устройствата
• На  ръчното  устройство  задръжте  бутона  за 

включване, докато LCD дисплеят се включи.
• На устройството за куче задръжте бутона за включване, 

докато LED-а започне да мига и каишката издаде звук.
• На beeper  устройството задръжте бутона за включване, 

докато червеният LED  не мигне еднократно.

Изключване на устройствата
• На  ръчното  устройство  задръжте  бутона  за 

включване, докато LCD дисплеят се изключи.
• На  устройството  за  кучета  задръжте  бутона  за  включване, 

докато LED-за започне да мига и каишката издаде звук.
• На beeper -а, задръжте кбутона за включване, докато 

червеният LED се изключи, и веднага освободете бутона.

Устройства за кучета
Можете да използвате до три устройства за кучета с едно 
ръчно устройство. Можете да изберете различен режим на 
тренировка и ниво на интензивност за всяко устройство.
Всяко устройство за куче трябва да се сдвои с ръчното устройство, 
преди да може да се използва. По време на процеса на сдвояване, 
всяко устройство за куче на куче е асоциирано с цвят.

 показва избрания цвят.

Сдвояване на устройство за куче с ръчно устройство
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ръчното устройство и устройството за 
куче са закупени заедно, устройствата са сдвоени от 
фабриката, използвайки черния цвят.
1 Включете устройството за кучета и ръчното устройство.
2  На ръчното устр.  изберете         за да изберете цвета.

 показва избрания цвят.
3 На ръчното устройство изберете ниво на интензитет, 

по-голямо от 0.
4 На устройството за куче задръжте бутона за включване за около 

две секунди.
Устройството издава еднократен тон, когато натиснете 
бутона и отново след две секунди.

5 След  втория  тон,  на  ръчното  устройство  изберете 
бутона за обучение.

Устройството за куче се изключва и издава звуков сигнал, 
за да укаже дали устройствата са сдвоени успешно.
Кратък звуков сигн.  Устройствата са сдвоени успешно
Дълъг звукови сигн. Устройствата не са сдвоени

Съвет Ако устройствата не се сдвояват успешно, трябва да 
проверите дали батериите на двете устройства са напълно 
заредени и нивото на интензитета е по-високо от 0.

Избиране на устройство за куче
Преди да можете да избирате и контролирате устройство за 
куче, трябва да сдвоите устройството за куче с ръчното 
устройство.

Избор  за да изберете цвета.
 показва избрания цвят.

Бутоните за обучение контролират устройството за куче, 
свързано с избрания цвят.

Beeper устройство
Устройството за звуков сигнал излъчва силни звуци, за да 
предостави информация за местоположението и състоянието на 
вашите кучета. Можете да управлявате дистанционно устройството 
за звуков сигнал с помощта на системата Delta Upland.

2 Beeper устройство



Beeper сигнали

Когато кучето ви е на стойка, beeper -а издава един звуков сигнал на всяка секунда или един ястребов на всеки пет 
секунди в зависимост от избраната от вас настройка.

Докато вашето куче ловува, устройството за звуков сигнал издава поредица от един до три звукови сигнала на всеки четири 
секунди. Можете да изберете броя на звуковите сигнали в поредица, което е полезно за разграничаване между няколко 
кучета. Можете също да деактивирате този звук, така че устр. да е безшумно, докато кучето ви лови.

Устр. може да излъчва два звука: бипкане и ястреб. Тези звуци показват вашето куче в лов и на стойка.

Когато изберете beeper сигнали, избраните звуци се показват за кратко от LED-а. Червеният светодиод показва 
ловния звук, а зеленият показва звука за стойка.
Реж.   Червено  Звук  за лов   Зелено На стойка 
1        1 мигане 1 бийп Свети Ястебов звук
2        2 миган.   2 бийпа
3 3 миган. 3 бийпа
4 Изкл. Без звук
5 1 мигане 1 бийп Мига Бийп
6 2 миган. 2 бийпа
7 3 миган. 3 бийпа
8 Изкл. Без звук

 

Персонализиране на звука на Beeper-а
1 Когато устр. е вкл., задр. бутона за вкл., докато и двата

светод. започнат да мигат три пъти и освободете бутона.
2  Изб. бутона за вкл., за да преминете през реж. на звука.

Всеки път, когато изберете бутона за вкл., LED показва 
избрания режим. Може да се наложи да преминете през 
няколко режима на звука, за да достигнете предпочитания.

3 Задръжте бутона за включване, докато и двата LED-а 
започнат да мигат три пъти и освободете бутона, за да 
настроите режима на звука до текущия избор.

Възстановяване на звука по подразбиране
Можете да възстановите фабричните си настройки на 
звука, независимо от текущото състояние или състоянието 
на захранване на устройството.

Задръжте бутона за включване за 15 секунди.
Устр. издава high-low, high-low  сигнали  с  висока  
честота и LED-а мига, за да потвърди нулиране.

Следващият път, когато вкл. устр., то е зададено в режим 1.

Запознаване на вашето куче с Beeper-а
Устр. за звуков сигнал е силно и може да изненада неопитно 
куче. Трябва да запознаете кучето си с устр., преди да го 
използвате по време на лов. Можете да използвате някой от 
тези методи, за да помогнете на кучето да се приспособи.
• Поставете парче от плат през отвора на 

високоговорителите, за да заглушите звуците по време 
на първото използване на устройството върху кучето.

• Включете  устройството  и  го  поставете  в  близост  до 
кучето си в продължение на няколко часа.
Това позволява на кучето да свикне със звуците и да 
настроите устройството.

Включване и изключване на Beeper -а 
дистанционното
Преди да можете да включите или изключите звука дистан., 
уреда за куче и beeper -а трябва да са включени.
Можете да използвате ръчното устройство, за да включите 
или изключите звуковите сигнали от дистанционното. 
Изключването на звука не изключва устройството.
1 На ръчното устройство изберете режим на обучение, 

при  който  устройството  за  звуков  сигнал  е  присвоен 
бутон за обучение.

Обучение на кучета 3

2 Изберете  бутон  за  обучение,  зададен  на beeper-а ,  за  да  вкл.  
или изключите звуците за избрано куче.

Намиране на кучето с помощта на Beeper-а
Можете дистанционно да задействате beeper-а да издава серия 
звукови сигнали, за да определите местопол. на вашето куче.
1 На ръчното устройство изберете кучето, което искате да 

локализирате.

3 Задръжте бутона за обучение, зададен за B.

2 Изберете режим на обучение, в който е зададен бутон 
за обучение B.

Вeeper-а издава серия звукови сигнали, докато 
задържате бутона за обучение, до осем секунди.

Обучение на кучета
Трябва да изследвате най-подходящите методи за вас, 
кучето и вашите нужди. Това ръководство предоставя 
някои основни насоки за обучение, но всяко куче има 
уникални нужди от обучение.
Когато се използва правилно, системата Delta Upland е много 
ефективно средство за обучение, което помага на кучето да 
достигне пълния си потенциал. Използването на системата за 
обучение следва да бъде част от цялостната програма за обучение.
Започнете да тренирате кучето си с каишка, без системата за 
обучение Delta Upland. Трябва да обучите кучето си как да стои, да 
седне и да дойде при вас. След като кучето разбере тези три 
основни команда, можете да започнете обучени с устройството. 
Накрая, когато кучето непрекъснато се подчинява на командите, 
използвайки устройство, може да премахнете устройствто, за да 
продължите обучението само с каишката.

Поставяне на каишката на вашето куче
ВНИМАНИЕ

За да се избегне дразнене от контактните точки, сваляйте 
каишката за най-малко осем часа за всеки 24-часов период.
Това устройство не е предназначено за хора. Не се 
опитвайте да го използвате върху хора.

ЗАБЕЛЕЖКА
Преди да поставите каишката на кучето, свалете клипа за 
зареждане. Ако не свалите клипа, той може да се отдели от 
каишката и да се изгуби.



За правилното коригиране на кучето, каишката и 
устройството трябва да са поставенит добре на кучето. 
Ако каишката е твърде свободна или неправилно 
позиционирана, корекциите може да са несъвместими.
1 Поставете каишката в средата на врата на кучето.
2 Поставете устр. в предната част на вратата на кучето с 

LED-а насочен към брадичката на кучето и 
контактните точки срещу гърлото.
СЪВЕТ: За коригиране на лая, точките за контакт трябва 
да бъдат разположени в близост до гласните струни на 
кучето. Това място варира в зависимост от породата куче. 
Ако устр. не открива лая на кучето, трябва да го 
намествате, докато намерите идеалното място.

3 Поставете Beeper-а в задната част на врата на кучето.
4  Затегнете каишката, така че да е много плътна около 

врата на кучето.
ЗАБЕЛЕЖКА: Каишката трябва да пасне плътно и да не 
може да се върти или плъзга на врата на кучето. Кучето 
трябва да може да преглъща храна и вода нормално. 
Трябва да следите поведението на кучето си, за да се 
уверите, че каишката не е прекалено стегната.

Режими на обучение
Системата Delta Upland предлага няколко режима на обучение, които придават различни комбинации от моментна и 
непрекъсната стимулация, тонове, вибрации и дистанционна функционалност на Beeper-а на бутоните за обучение. Трите 
вертикални букви на LCD дисплея съответстват на функциите за обучение на бутоните, отгоре надолу. Тренировъчните 
бутони, които активират стимулацията, се определят като високи или ниски.

Режим Горен бутон Средн бутон Долен бутон
CMM Непрекъсн.(вис.) Моментна (висок) Моментна (нис.)
MTV   Моментна (нис.)  Тон Вибрация
BCM Бийпър                 Непрекъсн.(вис.) Моментна (висок)
BTM   Бийпър                Тон Моментна (висок)
BMM   Бийпър               Моментна (висок) Моментна (висок)

Избиране на тренировъчен режим
Можете да изберете различен режим на тренировка за 
всяко устройство за кучета.
1 Изберете устройство за куче.
2  Избор  да преминат през наличните режими на обучение.

Избиране на нивото на интензивност
1 Задайте интензитета до най-ниското ниво.

2 Натиснете бутона за обучение.
3 Наблюдавайте кучето за реакция, като например 

разклащане на главата, движение на шията или просто 
промяна в поведението.

5 Наместете устройството,  за  да  се извърши контакт 
точките  за контакт през козината на кучето.
ЗАБЕЛЕЖКА: Точките за контакт трябва да са в контакт 
с кожата на кучето, за да бъдат ефективни.

6 Ако каишката е прекалено дълга, отрежете излишното, 
     като оставите поне 3 инча (8 см), свободни.

СЪВЕТ: Можете да маркирате дупката, използвана 
за закрепване на катарамата за бъдещи справки.

Тренировъчна интензивност и методи
Системата Delta Upland използва моментна (М) и непрекъсната 
(С) стимулация. Моментното стимулиране прилага кратко 
стимулиране, когато натискате бутона за тренировка, независимо 
колко дълго е натиснат. Непрекъснатата стимулация прилага 
стимулиране на кучето по време на натискане на бутона за 
тренировка за максимум 8 секунди. Вашите стимулации 
обикновено трябва да са много по-кратки от 8 секунди.
Системата Delta Upland осигурява 18 нива на интензивност на 
стимулиране, които се увеличават последователно от 1 до 18.
Можете също така да тренирате с тон (Т) или вибрация (V). 
Когато бутонът е настроен за тон, натискането на бутона 
активира звуков тон вместо стимулация. Тонът може да се 
използва като положителен или отрицателен стимул за 
обучение, в зависимост от вашата програма за обучение. 
Когато бутона е настроен за вибрация, натискането на 
бутона активира кратка вибрация вместо стимулация. 
Ефективната вибрация може да варира в зависимост от 
темперамента и опита на кучето.

Понякога кучетата издават звуци поради изненада от електрич. 
стимулиране. Ако скимти повече от веднъж, нивото на 
интензитета е твърде високо, за да започне обучението.

4 Ако няма реакция, увеличете нивото на интензитета с 
едно ниво, докато кучето има лека, но разпознаваема 
реакция към стимулацията.

Нивото на интензитета, което причинява лека, но 
разпознаваема реакция, е началното ниво на вашето куче 
за начало на обучение. Не е необходимо и не трябва да 
прилагате този тест за избор на интензитет отново.
След като започнете тренировката, поведението на кучето 
ви насочва подбора на интензитета. Тъй като кучето 
напредва в тренировката, може да се наложи да промените 
нивото в зависимост от ситуацията на тренировка.
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Промяна на нивото на интензитета
Можете да изберете различно ниво на интензивност за 
всяко устройство за куче.
1 Изберете устройство за куче.
2  Избор  или  За да увеличите или намалите нивото.

На LCD дисплея се появява числото на интензитет.

Основни команди за обучение
Трябва да започнете да тренирате кучето си с няколко 
основни команди, без да използвате Delta Upland системата, 
за да коригирате кучето. Трябва да тренирате трите основни 
команди в следния ред: "редом", "седни" и "тук".
По време на първоначалното обучение, трябва да поставите 
устройството на кучето, но устройството трябва да се 
изключи. Това позволява на кучето да свикне с устройството, 
преди да започнете да го използвате, за да коригирате 
кучето.
Първоначално трябва да поддържате кратки тренировки и 
да тренирате само една команда по време на сесия. По 
този начин кучето е по-малко вероятно да се обърка и 
обучението трябва да напредва по-бързо. Внимавайте 
докато тренирате кучето, за да започнете да научите кога 
да забързате и кога да си направите почивка.
С много повтаряне, постоянство, търпение и много похвала 
кучето трябва да започне да се подчинява на тези команди 
след няколко урока. Всяко куче се учи с различна скорост и 
някои кучета им трябва повече време, за да научат тези 
команди. След като кучето демонстрира основно разбиране 
на тези команди, докато е на каишка, може да се въведе 
тренировка с устр., като се държи кучето на каишката.

Трениране на редом
Преди да започнете да тренирате, поставете каишка на 
кучето и изберете област с минимални отклонения.
Първата команда, която ще преподавате на кучето, е 
командата "редом".
1 С кучето си на каишка, заповядайте на кучето "редом" и 

започнете да вървите напред докато внимателно 
дърпате каишката.

2 Ако кучето мине пред вас, повторете командата "редом" и
 минете в друга посока или дръпнете обратно каишката.

3 Ако кучето започне да изостава зад вас, леко дръпнете 
каишката, за да върнете кучето обратно.

Наградете кучето с похвала, когато се подчини на командата.

Обучение, за да седни и да остани
Преди да започнете да тренирате, поставете каишка върху 
кучето и изберете област с минимални отклонения. Преди да 
тренирате седни и да остани, първо трябва да трен. редом.
Когато заповядате на кучето да седне, кучето трябва да 
остане, докато не посочите друго.

1 Започнете да тренирате тази команда, като вървите с 
кучето на каишка в редмо позиция.

2 Спрете да ходите, издърпайте нагоре и кажете на кучето 
да "седне".

3 Поддържайте  постоянен  натиск  върху  каишката, 
докато кучето не се подчини на командата.

4 Ако кучето не се подчини и изглежда объркано, вним. нат. 
гърба на кучето над хълбока, за да го накарате да седне.

Наградете кучето с похвала, когато кучето седи и остане.

Тренировка на ела тук
Преди да започнете да тренирате, поставете каишка върху 
кучето и изберете област с минимални отклонения. Преди 
да започнете да тренирате кучето на "тук", първо трябва да 
тренирате кучето на "редом" и "седни".
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Също така може да се наложи да използвате дълга 
каишка, за да тренирате ефективно "тук".
Учението на вашето куче да дойде тук е най-важната команда. 
Командата "тук" ви позволява да поддържате контрол над 
вашето куче и може да се използва, за да извикате вашето куче 
далече от потенциално опасна ситуация. Тази команда трябва 
да бъде преподавана правилно.
1 С кучето в седнало положение, преместете се до края 

на каишката.
2 Заповядайте  на  кучето  да  дойде  "тук",  докато  леко 

дърпате каишката.
3 Наградете кучето с похвала веднага щом кучето започне 

да се движи към вас.
4 Ако  кучето  започне  да  се  отдръпва,  леко  притеглете 

каишката и повторете командата да дойде "тук".
Кучето може да устои на тази команда. С повторение и 
търпение кучето ще се научи да се подчинява на командата.

Тренировки с каишката
Започнете да тренирате кучето си с каишка, без да 
използвате системата за обучение Delta Upland. След като 
кучето покаже разбиране за командите "редом", "седнете" 
и "тук", можете да започнете тренировка с каишката.
По време на началния етап на въвеждане на каишката, кучето 
узнава, че стимулацията означава същото нещо като дърпане на 
каишката. Първоначално кучето може да бъде разтревожено от 
електронната стимулация. Ключът е да бъдеш търпелив и послед. и 
да не започваш с твърде висока интензивност. Бъдете справедливи 
и използвайте повторение и похвала, когато използвате каишката.
Ако кучето не реагира на нивото на стимулиране, което сте 
избрали, увеличете стимулацията еднократно, докато 
постигнете подходящия отговор. След като постигнете 
желания отговор, можете да намалите нивото на 
стимулиране, докато кучето поддържа последователност.

Тъй като кучето става по-опитно с командите, можете да 
започнете да въвеждате разсейване, като например топка 
пред кучето или ходене в присъствието на други хора.
След като кучето започва да реагира последователно на 
командата по време на тренировка с каишка, можете да 
премахнете каишката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да тренирате без каишка само когато 
е подходяща за вашата среда и темперамента на вашето 
куче. Трябва да спазвате всички закони и разпоредби за 
района си относно използването на каишки за кучета.
В крайна сметка в повечето ситуации на обучение вашите команди 
няма да изискват стимулиране, което да бъде дадено с командата. 
Трябва да използвате стимулиране само, когато трябва да 
повторите командата, защото кучето не се подчинява на първата.
Тъй като кучето става по-добре обучено, можете да намалите 
използването на тренировка с каишката. Продължавайте да 
държите кучето на каишка, докато не сте сигурни, че вече не е 
необходимо да подсилвате известни команди. Свалянето на 
каишката твърде рано може да доведе до проблеми в бъдеще.
Предотвратяване на Collar-Wise поведение
Ако системата за трениране Delta Upland не се използва правилно 
като част от цялостната програма за тренировка, кучето може да 
прояви поведение "Collar-Wise". Това се случва, когато кучето се 
подчинява на команди, докато носи устройството, но не изпълнява 
команди, когато устройството бъде премахнато. Трябва да следвате 
тези съвети, за да предотвратите това поведение.
• Започнете да тренирате кучето, без да използвате 

системата за обучение Delta Upland, за да 
коригирате кучето.

• Изключете устройството за куче и го поставете върху 
кучето по време на първоначалното обучение.



Това позволява на кучето да свикне с устройството, 
преди да започнете да го използвате.

• Изключете устройството за куче и го поставете на кучето 
извън тренировъчните ви сесии.

Това позволява на кучето да свикне с устройството.

• Наградете  кучето  с  похвала,  когато  кучето  се 
подчинява на командата.

Обучение на редом и седни с каишката
Преди да започнете да тренирате кучето си с помощта на 
каишката, кучето трябва да покаже командата "редом", 
"седни" и "тук", докато сте на каишката, трябва да 
поставите устройството и да намерите правилното ниво на 
интензивност.
Когато започнете тренировка с устройството, започнете 
с команди "редом" и "седни".
1 С  кучето  от  вашата  страна  на  каишка,  издърпайте 

нагоре и кажете на кучето да "седне".
2 Ако  кучето  не  седи  веднага,  натиснете  кратко 

бутона за обучение и повторете командата.
3 Наградете  кучето  с  похвала,  когато  кучето  се 

подчинява на командата.
След като кучето започне да се подчинява на 
командата "седни" без използване на устройството, 
трябва да преминете към командата "редом".

4 С кучето от вашата страна на каишката, заповядайте 
"редом" и започнете да вървите напред, докато 
внимателно дърпате каишката.

5  Ако кучето не се подчини, натиснете кратко бутона за 
обучение,  повторете  командата  и  тръгнете  в  друга 
посока или дръпнете обратно каишката.

6 Наградете  кучето  с  похвала,  когато  кучето  се 
подчинява на командата.

Обучение на кучето на ела тук с каишката
Преди да започнете да тренирате кучето си да дойде "тук", 
като използвате устройството, кучето трябва да има силно 
усещане за командите "редом" и "седни", като използвате 
каишката, трябва да поставите устройството и да намерите
правилното ниво. Също така може да се наложи да 
използвате дълга каишка, за да тренирате ефективно "тук".
1 С кучето в седнало положение, преместете се до края 

на каишката.
2 Командвайте кучето да дойде "тук".
3 Ако кучето не се придвижи незабавно към вас, натиснете

кратко бутона за тренировка, внимателно притегнете 
каишката и повторете командата, за да дойде "тук".

4 Наградете  кучето  с  похвала  веднага  щом  кучето 
започне да се движи към вас.

5 Ако кучето започне да се отдалечава, натиснете кратко
 бутона за обучение и повторете командата.

Режим за коригиране на лая
Когато активирате режима за коригиране на лая, ръчното 
устройство автоматично активира стимулиране, когато 
каишката открие лай. Системата започва от най-ниското ниво 
на интензитет и автоматично увеличава нивото на въз основа 
на поведението на кучето. След като режимът за коригиране е 
разрешен, може да отнеме до една минута, за да може сист. 
да се увеличи нивото, което обезсърчава кучето да лае.

Активиране на режима за коригиране на лая
Когато режимът за коригиране на лая е разрешен, 
устройството коригира автоматично кучетата и не можете 
да използвате бутоните за обучение, за да коригирате 
кучето.

Избор. докат.    се появи на LCD дисплея.
LED-а на устройството за куче мига три пъти, когато 
устройството влезе в режим на коригиране на лая.

Информация за устройството

Спецификации на ръчното 
устройство Delta Upland

0.8  km outside 
North America)

Вид батерия Презареждаема, литиево-йонна
Живот на батерията                 60 часа типична употреба
Диапазон на работната темп.  От -20° до 70°C
Темпер. обхват на зареждане  От 0° до 40°C 
Температура на съхранение     От -20° до 50°C
Водоустойчивост                        IEC 60529 IPX7
Безж. обхват (Delta Upland) 0.8 km
Безж. обхват (Delta Sport - 

Безж. обхват  (Delta Sport - 
North America)

1.2 km

Спецификации на уреда за 
кучета на Delta Upland
Вид батерия Презареждаема, литиево-йонна
Живот на батерията                 60 часа типична употреба
Диапазон на работната темп.   От -20° до 70°C
Темпер. обхват на зареждане  От 0° до 40°C
Температура на съхранение От -20° до 50°C
(до 1 месец)
Температура на съхранение 
(до 3 месеца)

От -20° до 40°C

Температура на съхранение 
(до 1 година)

От -20° до 20°C

Водоустойчивост IEC 60529 IPX7

Beeper спецификации
Вид батерия CR123A lithium
Живот на батерията Up to 100 hours run time
Диапазон на работната темпер.     От-20° до 43°C
Водоустойчивост                               IEC 60529 IPX7

Проверка на нивото на батерията на 
устройството за куче

Включете устройството за кучета.
Индикаторът за състояние мига на всеки няколко секунди, 
докато устройството е включено. Цветът на индикатора за 
състоянието показва нивото на зареждане на батерията.
Зелено Батерията е добре заредена.
Жълто Батерията има по-малко от 50% заряд.
Червено Батерията трябва да бъде зареден скоро.
Мига черв. Батерията трябва да бъде зареден незабавно. 

Функциите за обучение са деактивирани.
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Получаване на повече информация
Повече информация за този продукт можете да намерите 
на уеб сайта на Garmin.
• Отидете на www.garmin.com/outdoor.
• Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с вашия 

дилър на Garmin за информация за допълнителни 
аксесоари и резервни части.

Регистриране на устройството
Помогнете ни да станем по-добри, като завършите онлайн 
регистрацията си днес.
• Отидете на http://my.garmin.com.
• Съхранявайте оригиналната касова бележка за продажба 

или фотокопие на сигурно място.
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