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Първи стъпки
 ВНИМАНИЕ

Вижте важна информация за продукта и безопасността в 
кутията на продукта.

Настройки на Delta системата
Преди да можете да използвате системата Delta, 
трябва да настроите устройствата.
1 Прикрепете нашийник устройство за каишката(стр. 1).
2  Заредете устройството (стр. 1).
3 Заредете каишката (стр 2).
4 Включване на устройството (стр. 2).
5  Ако е необходимо, свържете каишката с 
устройството (стр. 2).

Прегледи на устройството
Delta устройството

À

Бутон за включване
Á Бутони за избор на ниво на интезивност
Â Бутони за обучение
Ã Бутон за избор на каишка
Ä Бутони за избор на тренировъчен режим
Å

LCD дисплей

LCD Дисплей

À Избрани нашийник устройство
Ниво на интензивност на Стимулиране
Ниво на зареждане на батерията
Избран режим на обучение
Режим за корекция Bark (само Delta Sport)
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Delta каишки

À

Бутон за всключване

Á

LED Статус

Â Контактни точки
Ã Контакти за зареждащият клип

Прикрепване на устройството с  
каишката
1 С катарамата

À

 обърната  навън,  вкарайте  края  на 
каишката през отвора 

Á

 на устройството.

2 Издърпайте  приблизително  две  трети  от  каишката  
през процепа.

3 Поставете  края  на  каишката   през   отвора на 
противоположната страна на устройството.

Зареждане на  устройство
Съобщение

За да се избегне корозия, изсушете мини-USB порта, и
 ококло капачето, преди зареждане или свързване към
 компютър.

Можете да заредите напълно, преди да използвате 
устройството за първи път. Зареждане на напълно 
разредена батерия отнема около 2 часа.
Забележка: Устройството няма да се зарежда, когато 
е извън температурния диапазон от 0° до 40°C.
1Повдигнете капачето 

2 Пъхнете 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 каишката
Забележка

За да се избегнете корозия, изсушете контактите на 
каишката и околното пространство, преди да зареждате.
Преди да сложите каишката на кучето, премахнете 
зареждащия клип. Ако не се отстрани клипа, може да се 
отдели от каишката и да се загуби.

Можете да заредите напълно, преди да използвате 
устройството за първи път. Зареждане на напълно 
разредена батерия отнема около два часа. Устройството 
не зарежда извън температурния диапазон от 0 ° до 40 ° C.
   1      Поставете клипа 

À

 

2 Пъхнете малкия край на захранващия кабел в USB порт 
Á

 на зареждащия клип.
3 Включете другия край на захранващия кабел в контакта. 

Индикаторът свети червено, когато се зарежда.
4 След като светодиодът за състояние се свети в зелено, 

премахнете щипката за зареждане от каишката.

Включване на устройството
• На  устройства,  задръжте,  докато  LCD  дисплея  се 

включи.
•     На  каишката ,   задръжте   , докато  LED светлинките 

мигат и каишката издаде два звукови сигнала.

Изключване на устройството
• На устройството, задръжте,   докато LCD дисплеят се 

изключи.
• На каишката задр.  докато  LED светлините мигат и 

каишката издава еднократен звуков сигнал.

Каишката
Можете да използвате до три каишки с едно устройство. 
Можете да изберете друг режим на обучение и 
интензивността на ниво за всяко куче.
Всяка каишка трябва да се свърже с  устройството, преди 
да може да се използва. По време на процеса на свързване,
 всяка каишка е свързана с цвета на устройството.

 показва избрания цвят.

Сдвояване на каишката с устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашето устройство и каишката са 
включени в една и съща опаковка, устройствата са 
сдвоени с черен цвят.
1 Включете каишката и  устройството.

2 Тренировка на кучето

2 От  устройството,  изберете,     за  да  изберете  цвят. 
показва избрания цвят.

3 На  устройството,  изберете  ниво  на  интензивност  над  0 
(стр. 3).

4 На устройството, задръжте клавиша за захранване за 
около две секунди.
Устройството издава еднократен звуков сигнал, когато 
натиснете бутона отново след две секунди.

5 След  второто  бипкане,  на  устройството,  изберете 
бутона за обучение.

Каишката се изключва и писука, за да посочи дали 
устройствата са сдвоени успешно.

Кратък сигнал Устройствата са сдвоени
Дълъг сигнал          Устройствата не са сдвоени

Съвет: Ако устройствата не са сдвоени успешно, трябва да се 
проверят батериите в двете устройства дали са напълно заредени 
и нивото на интензивност е настроена по-висока от 0.

Избор на каишка
Преди да можете да изберете и управлявате каишката, 
трябва да я сдвоите устройство (стр. 2).

Избор  за избор на цвят.
 показва избрания цвят.

Клавишите за обучение  контролират каишката , свързана 
с избрания цвят.

Обучение на кучета
Можете да разгледате методите на обучение, 
най-подходящ за вас, вашето куче, и вашите нужди. Това 
ръководство дава някои основни насоки за обучение, но 
всяко куче има уникални нужди от обучение.
Когато се използва правилно, системата за обучение Delta е много 
ефективно средство за обучение и подпомагане на кучето за 
постигане на пълния си потенциал. Използването на системата за 
обучение трябва да бъде част от цялостна програма за обучение.
Започнете да обучавте кучето, без системата за обучение  Delta. 
Трябва да обучите кучето си как да се подчинява да седне, и да 
дойде при вас. След, като кучето разбира тези три основни команди,
 можете да започнете обучението с  устройството и каишката. 
Накрая, когато кучето последователно се подчинява на команди 
чрез каишката, може да имате възможност да се отстрани повода да
 се обучават само с каишката.

Поставяне на каишката на вашето куче
 Внимание

За да се избегне дразнене от звената за контакт, премахвайте 
каишката за най-малко осем часа на всеки 24-часов период.
Това устройство не е предназначен за употреба от 
човека. Не се опитвайте да го използвате на никого.

Забележка
Преди да сложите каишката на кучето, премахнете 
зареждащия клип. Ако не се отстрани клипа, той може да се 
отдели от яката и да се загуби.

Ако каишката е хлабава или позиционирани неправилно, може да не
работи правилно. Това може да забави или възпрепятства 
успешното обучение.

LED светлините към брадичката на кучето.

1 Поставете каишката около средата на врата на кучето.
2 Поставете устройството в предната част на шията на кучето, с 



Dog Training 3

Съвет: За корекция на нежеланият лай, звената на контакт 
трябва да бъдат разположени в близост до гласните струни 
на кучето. Това местоположение е различен в зависимост от
 породата на кучето. 

3 Затегнете  ремъка,  така  че да  е  много  плътно  
около врата на кучето, и закрепете ключалката.
Съвет: Каишката трябва да е плътно прилегнала и не би 
трябвало да може да се върти или да се плъзга по врата 
на кучето. Кучето трябва да бъде в състояние да може да 
поглъщат храна и вода. Наблюдавайте поведението на 
кучето си, за да се увери, че не е прекалено стегната.

Тренировъчни режими
Delta предлага няколко режима за обучение, които предоставят различни комбинации от моментна стимулация,  
непрекъсната стимулация, тонус и вибрации на клавишите за обучение (страница 3). Трите вертикални буквите на LCD 
дисплея отговарят на основните функции за обучение, от горе до долу.

Режим Top Key Middle Key Bottom Key Description
TVM Тон Вибрация Моментна (ниска) Чувствителни кучета, или малки корекции
VCM                               Вибрация            Постоянен (висок)Моментна (висок) Цялостно обучение
TCM Тон Постоянен (висок)Моментна (висок) Цялостно обучение
CMM (Delta Sport само)Постоянен (висок)Моментна (висок)Моментна (ниска) Разширено обучение, популярно за птици куче
MCC (Delta Sport само)Моментна (висок)Постоянен (висок)Постоянен (ниска) Разширено обучение, популярно за послушание

Избор на режим на обучение
Можете да изберете различен режим за всяка каишка 
за обучение.
1 Изберете каишка (page 2).
2 Избор  за превключване между режимите на обучение.

Избор на правилни ниво на интензивност
1 Настройте интензитета на най-ниското ниво (page 3).
2 Натиснете клавиш за обучение.
3 Наблюдавайте кучето за реакция, като въртене на глава, 
движение на врата, или просто промяна в изражението. 

Понякога кучето ще лае поради изненада на 
електрическа стимулация. Ако кучето излайва повече 
от веднъж, нивото на интензивност е твърде високо.

4 Ако няма реакция, повишете нивото на интензивност с 
едно ниво, докато не видите реакцията на кучето.

Нивото на интензивност, която предизвиква леко, но 
доловима реакция е изходното ниво на кучето за започване 
на подготовка.

Тренировъчна интезивност и методи

4 Ако  каишката  е  твърде  дълга,  изрежете 
превишението, оставяйки най-малко три инча (8 cm).
Забележка: Контактните точки трябва да имат 
контакт с кожата на кучето, за да бъдат ефективни.

Съвет: Можете да маркирате дупката използвайки 
закрепването на ключалката за бъдещо ползване.

Delta използва моментна (М) и непрекъсната (С) стимулация. 
Моментната стимулация се прилага кратка стимулация, когато 
натиснете клавиша за обучение, независимо от това колко време е 
натиснат клавиша. Непрекъснато стимулация се прилага 
стимулация на кучето през цялото време, натиснете клавиша за 
обучение, за максимален период от 8 секунди. Вашите стимулации 
трябва обикновено да бъдат много по-кратки от 8 секунди.
Delta системата предлага 18 нива на интензивни 
стимулации, които се увеличават последователно 1-18.
Можете също така да се обучавате с помощта на тон (T) 
или вибрации (V). Когато бутона е настроен за тон, на 
натиснат клавиш активира звуков сигнал, вместо 
стимулация. A тон може да се използва както като 
положителни или отрицателни обучение, в зависимост от 
вашата програма за обучение. Когато бутона е настроен за 
вибрации, на натиснат клавиш активира кратка вибрация 
вместо стимулация. Ефективността от вибрацията може да 
варира в зависимост от темперамента и опита на кучето.

Промяна на ниво на интензивност
Можете да изберете различно ниво на интензивност за 
всяка каишка.
1 Изберете каишка (page 2).
2 Изобр или  за да увеличите или намалите нивото.

Нивото на числения интензитет се появява на LCD дисплея.

Основни команди на обучение
Трябва да започне обучението на кучето си с няколко 
основни команди, без да използвате системата за обучение
 на Delta. Трябва да тренираш трите основни команди в 
следния ред:. "стани", "седни" и "тук"
По време на първоначалното обучение, трябва да се постави 
каишката на кучето, но устройството трябва да бъде изключено. 
Това позволява на кучето да свикне с устройството, преди да 
започнете да го използвате. Това също помага за предотвратяване
 на нежелано поведение (страница 4).
Първоначално, трябва да имате обучителните сесии трябва да са 
кратки и само по една команда по време на сесия. По този начин, е 
по-малко вероятно да се обърка кучето и обучението може да 
напредва по-бързо. Обърнете внимание на кучето, по време на 
обучението, така че да можете да научите кога да действате 
по-бързо или по-бавно, и когато да си вземе почивка.
С много повторения, последователност, търпение и 
много похвали, кучето трябва да започне да се 
подчинява на тези команди след



няколко урока. Всяко куче се учи с различна скорост, и 
някои кучета може да отнеме повече време да се научат 
тези команди. След като кучето демонстрира основно 
разбиране на тези команди можете да започнете обучение 
с по силни стимулации.

Преди да започнете обучението, сложете каишката на кучето, 
и изберете полето, с минимални отвличане на вниманието.

Обучение за Спри

Първата команда, която трябва да научите кучето е 
"спри" команда.
1 Когато кучето е от вашата страна на повода, 

заповядвам на кучето да "спре" и тръгне напред, докато 
леко издърпвате каишката.
2 Ако кучето продължи с вас, повторете командата 

"спри", и се преместете в друга посока.               
3 Ако  кучето  започвне  да  изостава,  леко  подръпванете 

каишката, за да мине кучето обратно към вашата страна.

Преди да започнете обучението, сложете каишката на 
кучето, и изберете полето, с минимални отвличане на 
вниманието.
Действителната командата е "седни" и "остани". Когато 
заповядате на кучето да седне, кучето трябва да остане, 
докато не посочи нещо друго.
1 Започнете обучението за тази команда докато ходите с

 кучето на каишка.
2 Спрете да ходите, дръпнете каишката, и заповядайте на

 кучето да "седне".
3 Поддържайте  натиска  на  каишка,  докато  кучето  се 

подчинява на командата.
4 Ако кучето не се подчинява и изглежда объркана, леко 

натиснете надолу върху гърба на кучето, за да седне.

Наградете кучето с похвали когато се подчини на командата.

Обучение за Седи и Остани

Наградете кучето с похвали когато се подчини на командата.

Тренировка за Ела тук
Преди да започнете обучението, сложете каишката на 
кучето, и изберете полето, с минимални отвличане на 
вниманието. Преди да започнете обучението на кучето за 
"ела тук", първо трябва да го обучите на "спри" и "седни". 
Може да се наложи да използвате дълга каишка.
Обучението на кучето ви да дойде тук е най-важната 
команда. Командата "тук" позволява да се поддържа 
контрол на кучето и да държите кучето си далеч от 
потенциално опасна ситуация. Тази команда трябва да се 
научи правилно.
1 Когато кучето е в седнало положение, отдалечете се 

в края на каишката.
2 Заповядай  на  кучето  да  дойде  "тук",  докато  нежно 

подръпвате каишката.
3 Наградете кучето с похвала, веднага след като кучето

 започва да се движи към вас.
4 Ако кучето започва да се  отклонява,  леко подръпнете 

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

Обучение с каишка
Започнете обучението на кучето си , без да се използва 
системата за обучение на Delta. След кучето показва 
разбиране на командите "спри", "седни" и "тук", можете да 
започнете да се подготвяте и с каишката.
По време на първоначалния етап на въвеждане, кучето 
научава, че стимулацията означава едно и също нещо. В 
началото, кучето може да бъде обезпокоено от 
електронната стимулация.
4 Обучение на кучето

Ключът е да бъдете търпеливи и последователни и да не 
започнете с твърде висока интензивност. Бъдете 
последователни и използвайте повторения и похвали.
Ако кучето не реагира на нивото на стимулация, която сте избрали 
(страница 3), увеличете я с едно ниво в даден момент, докато не се 
постигне подходящата обратна връзка. След като се постигне 
желаната връзка, можете да намалите нивото на стимулация, 
докато кучето поддържа последователност.
Тъй като кучето става по-опитно с команди, можете да започнете да 
се въвеждате отвличане на вниманието, като например подвижния 
топка пред кучето или да ходене в присъствието на други хора.
След като кучето започне да реагира последователно на 
командата по време на обучението, можете да 
премахнете каишка и тренира само с повода.
Забележка: Трябва да тренирате без каишка, само когато 
това е подходящо за вашата среда и темперамента на 
кучето ви. Трябва да следвате всички закони и разпоредби 
за вашия район, касаещи използването на каишки.
В крайна сметка в повечето ситуации на обучение, вашите команди 
няма да се нуждаят от стимулиране, за да се даде командата. Вие 
трябва да използвате стимулация само, когато трябва да се 
повтаря една команда, защото кучето не се подчиняват на първата.
Тъй като кучето става по-добре обучено, можете да намалите 
употребата на каишката. Продължи да държите каишката на 
кучето докато се почувствате сигурни, че тя вече не е 
необходимо за известни команди. Оставянето на каишката 
твърде рано може да доведе до проблеми в бъдеще.

Предотвратяване на нежелано поведение
Ако системата за обучение Delta не се използва правилно, като 
част от цялостната програма за обучение, кучето може да проявява
 различно поведение. Това се случва, когато кучето се подчинява 
на команди, докато носи каишката, но не се подчиняват на команди,
 когато устройството е отстранено. Трябва да следвате тези 
съвети, за да попречите на това поведение.
• Започнете обучение на кучето, без да използвате системата 

за обучение Delta (page 3).
• Изключете каишката и я постави на кучето по време 

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

• Изключете каишката и не я поставяите на кучето извън 
тренировъчният сезон.
Това позволява на кучето да свикне с устройството и помага за 
предотвратяване на кучето от асоцииране присъствието на 
устройството с обучение или послушание.

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

Обучение на кучето за спри и седни с каишката
Преди да започнете обучението с помощта на каишката, кучето 
трябва да има възможност за справяне със "спри", "седни" и "ела 
тук" командите, (страница 2), и трябва да намерите точното ниво 
на интензивност (страница 3).
Когато започнете обучение с каишката, започнете с 
"спри" и "седни" команди.
1 Когато  кучето  е  от  вашата  страна  на  каишката, 

дръпнете я, и заповяда на кучето да "седне".
2 Ако кучето не седне веднага, натиснете клавиш, за обучение 

за кратко, и повторете командата да "седне".
3 Наградете  кучето  с  похвала,  когато  кучето  се 

подчинява на командата.
След като кучето започне да изпълнява "седни" 
командата, без стимулация, е необходимо да се 
премине към "спри" команда.



0.75 mi. (1.2 km)

Ä

4 Когато кучето е от вашата страна на каишка 
заповядайте "спри" и да започнете ходене напред 
докато леко издърпвате каишката.

5 Ако  кучето  не  се  подчинява,  натиснете  клавиша  за 
обучение за кратко, и повторете командата за "спри".

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

Обучение за ''ела тук'' с каишката
Преди да започнете обучението за "ела тук" с помощта на 
каишка, трябва да намерите точното ниво на интензивност 
(страница 3). Също така, може да се наложи да използвате 
дълга каишка за ефективно обучение за "ела тук."

1 Когато кучето е в седнало положение, отдалечете се в
 края на каишката.

2 Заповядай на кучето да дойде "тук."
3 Ако кучето не тръгне към вас, натиснете клавиш, за 
обучение за кратко и повторете командата да дойде " ела тук."
 
4 Наградете кучето с похвала, веднага след като кучето

 започне да се движи към вас.
5 Ако  кучето  започне  да  се  отклони  от  него,  натиснете 

клавиш,  за  обучение  за  кратко,  и  повторете  командата 
да дойде "тук."

Bark текущ режим
Забележка:Функцията е достъпна само за модел Delta Sport.
Когато активирате режима за корекция, на устройството, 
автоматично активира стимулация, когато каишката открие 
лай. Системата започва от най-ниското ниво на 
интензивност и повишава нивото на интензивност 
автоматично въз основа на поведението на кучето. След 
режим корекция, може да отнеме до една минута, на 
системата за повишаване на нивото на интензивност.

Активиране на Bark режим

Информация за устройството
Delta спецификации
Тип на батерията Презареждаема lithium-ion
Живот на батерията                  60 часа в нормална употреба
Работен темп. диапазон          От 0° до 70°C)
Темп. диапазон на зареждане  От 0° до 40°C
Темп, диапазон на работа        От -20° до 50°C)
Водоустойчивост                        IEC 60529 IPX7
Обхват (Delta) 0.5 mi. (0.8 km)
Обхват (Delta Sport - 0.5 mi. (0.8 km)

Обхват (Delta Sport - North 
America)

извън North America)
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 Внимание

Избор докато  се появи на LCD дисплея.

Забележка: Тази функция е достъпна само за Delta Sport.
Когато режимът на корекция е активирана, устройството 
коригира лая на кучето автоматично, и не можете да 
използвате клавишите за обучение за коригиране на кучето.

Индикаторът на каишката мига три пъти, когато 
устройството е в режим на корекция.
СЪВЕТ: от време на време, каишката не може да влезе в 
режим на корекция. Върху LCD дисплея, можете да изберете 
кой да е бутон за обучение, за да принуди устройството да 
влиза в режим на корекция .

Спецификации на каишката

до 1 месец)

Тип на батерията Презареждаеми lithium-ion
Живот на батерията                  60 часа с нормална употреба
Работен темп. диапазон           От 0° до 70°C
Темп. диапазон на зареждане От 0° до 40°C
Темп. диапазон на съхранран. От -20° до 50°C)

Темп. диапазон на 
съхранран. (до 3 месеца)
Темп. диапазон на 
съхранран. (до 1 година)

От -20° до 40°C)

От -20° до 20°C)

Водоустойчивост IEC 60529 IPX7

Проверка на нивото на батерията на 
каишката на кучето

Включете каишката.
Индикаторът мига на всеки няколко секунди, докато 
устройството е включено. Цветът на светодиодът за 
състоянието показва нивото на зареждане на батерията.

Зелен Батерията е с добър заряд.
Жълт Батерията има по-малко от 50% заряд.
Червен Батерията трябва да се зареди веднага.
Мига червено Батерията трябва да се зареди веднага.

Тренировката е невъзможна.

Delta Батерия Инструкции за подмяна
 Внимание

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се 
предотврати възможността от нараняване или повреда на 
продукта, причинени от излагане на прекомерна горещина, 
не съхранявайте устройството на пряка слънчева светлина.
Не използвайте остри предмети за отстраняване на батерията.

Свържете се с местния отдел за изхвърляне на 
отпадъци, за да рециклират правилно батериите.

Delta компонентите на устройството

À Винтове за сигурност
Á Задно капаче
Â Батерия
Ã Конектор на батерията

Уплътнител

Подмяна на батерията на Delta
Преди да смените батерията, трябва да премахнете всички
 замърсявания, вода, и отломки от устройството. Може да 
имате нужда от отвертка , включени в новата батерия.



Можете да закупите батерия за смяна на http://buy.garmin.com

1 Махнете шестте винта от гърба на устройството.
2 Повдигнете задният капак.

3 Премахнете  старата  батерия,  отбелязвайки, 
ориентацията на батерията.

Батерията пасва плътно. Може да се наложи да се 
измъкнe батерията от задната част с помощта на 
не-остър, не метален предмет.

5 Инсталирайте новата батерия на задната част с етикета 
нагоре, като се използва същата ориентация като старата

6 С новата  батерия,  свържете  конектора  на  батерията 
на устройството.
Когато са правилно монтирани, конектора натиснете 
докато щракне.

7 Проверете уплътнението дали не е повредено.

8 Дръжте  задното  капаче  и  устройството  здраво 
заедно, и завийте всички шест винта, без затягане.

9 Проверете  задният  капак  и  устройството  дали  са 
приведени в съответствие без никакви пропуски.

10 Затегнете винтовете равномерно.

Компоненти на каишката

À Сглобяване на батерията
Á Уплътнител
Â Конектор на батерията
Ã Устройство
Ä           Винтове за сигурност

Подмяна на батерията на каишката

Преди да смените батерията, трябва да премахнете всички 
замърсявания, вода, и отломки от устройството. Може да 
имате нужда от отверка, включени в новата батерия.
Можете да закупите батерията на http://buy.garmin.com. 

Повече информация
Можете да получите повече информация за нашите 
продукти на garmin сайта.
• Отидете на www.garmin.com/outdoor.
• Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с 
Garmin дилъра, за повече аксесоари. 

Регистриране на устройството
Помогнете ни да подобрим нашият съпорт, като се 
регестрирате още сега.
• Отидете на http://my.garmin.com.
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• Дръжте касовата бележка,  фактура или фотокопие, 
на сигурно място.

1 Свалете  четирите  винта  за  сигурност  от  ъглите  на 
устройството.

2 Повдигнете батерията 

4 С  новия  модул  на  батерията,  свържете 
конектора на батерията на устройството.

Когато е правилно монтиран, конектора щраква и 
горната повърхност на конектора е наравно с 
краищата.

5 Проверете  уплътнението  дали не  е  повредено  или да
  е  застанало добре в жлеба.

6 Заменете  всички  четири  винта  за  сигурност,  без 
затягане.

7 Проверете монтажа на батерията и устройството дали 
са приведени в съответствие.

8 Затегнете равномерно болтовете.

http://buy.garmin.com
http://buy.garmin.com
http://www.garmin.com/outdoor
http://www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
http://my.garmin.com
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