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Alustamine
 HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.

SüsteemiDelta SE seadistamine
Enne kui saad süsteemi Delta SE kasutada, pead seadmed seadistama.
1 Kinnita koera kaelarihma seade kaelarihmale (Koera kaelarihma seadme kaelarihmale kinnitamine, 

lehekülg 2).
2 Lae pihuseadet (Pihuseadme laadimine, lehekülg 3).
3 Lae koera kaelarihma seadet (Koera kaelarihma seadme laadimine, lehekülg 4).
4 Lülita seadmed sisse (Seadmete sisselülitamine, lehekülg 4).
5 Vajaduse korral seo koera kaelarihma seade pihuseadmega (Koera kaelarihma seadme sidumine 

pihuseadmega, lehekülg 5).

Seadme ülevaade

Delta SE Käsiseade

Raadioantenn

Intensiivsustaseme valiku lülitinupp

Oleku märgutuli

Koera kaelarihma seadme lüliti

Korralise ergutusega treenimise nupp

Pideva ergutusega treenimise nupp

Helisignaaliga treenimise nupp
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Delta SE Koera kaelarihmaseade

Toitenupp

Oleku märgutuli

Kontaktpunktid

Laadimisklambri kontaktid

Koera kaelarihma seadme kaelarihmale kinnitamine
1 Aseta pandla  esikülg suunaga väljapoole ja pane kaelarihma ots läbi kaelarihma seadme ava .

2 Tõmba kaelarihma umbes kahe kolmandikku jagu avast läbi.
3 Pane kaelarihma ots läbi seadme vastasküljel oleva ava  seadme eesmisel poolel.
4 Pane kaelarihma ots läbi seadme vastasküljel oleva ava .
5 Tõmba rihma, kuni see on seadme esiküljel pingul.
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Pihuseadme laadimine
TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või 
arvutiga ühendamist.

Peaksid akut täielikult täis laadima enne seadme esmakordset kasutamist või iga kord kui akutase on madal 
(Käsiseadme akulaetuse taseme kontrollimine, lehekülg 12). Aku tühjeneb harilikult umbes ühe aastaga, kui 
seadet ei kasutada. Täiesti tühja aku laadimiseks kulub umbes kaks tundi.
MÄRKUS. aku laadimise ajal seade ei tööta. Seade laeb ainult laadimise temperatuurivahemikus (Delta SE 
Käsiseadme tehnilised andmed, lehekülg 11).
1 Tõsta üles ilmastikukaitse .

2 Ühenda toitekaabli väiksem ots seadme USB-porti. .
3 Ühenda toitekaabli teine ots toiteallikaga.

Seadme laadimisel on oleku LED-märgutuli püsivalt punane. Oleku LED-märgutuli vilgub punaselt, kui seade 
ei saa laadida. Lülitage seade voolust välja ja proovige uuesti.

4 Eemalda toitekaabel seadmelt, kui oleku LED-märgutuli muutub püsivalt roheliseks.
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Koera kaelarihma seadme laadimine
TEATIS

Korrosiooni ennetamiseks kuivata enne laadimisklambri ühendamist kaelarihma kontaktid ja ümbritsev ala 
korralikult.
Enne koerale kaelarihma paigaldamist eemalda laadimisklamber. Kui sa klambrit ei eemalda, siis võib see 
kaelarihma küljest lahti tulla ja ära kaduda.

Enne seadme esmakordset kasutust tuleks aku täis laadida. Täiesti tühja aku laadimiseks kulub umbes 
kaks tundi. Seade laeb ainult laadimise temperatuurivahemikus (Delta SE Koera kaelarihma seadme tehnilised 
andmed, lehekülg 12).
1 Klõpsa laadimisklamber  seadme külge.

2 Ühenda toitekaabli väiksem ots laadimisklambri mini-USB-porti  laadimisklambri peal.
3 Ühenda toitekaabli teine ots toiteallikaga.

Kaelarihma laadimisel on oleku LED-märgutuli püsivalt punane.
4 Eemalda laadimisklamber kaelarihmalt, kui oleku LED-märgutuli muutub püsivalt roheliseks.
MÄRKUS. iga kord, kui seadet laetakse või välja lülitatakse, lähtestab koera kaelarihmaseade tehase 
vaikeseaded.

Seadmete sisselülitamine
• Esmakordseks kasutamiseks ühenda käsiseade laadimisjuhtme abil vooluallikaga (Pihuseadme laadimine, 

lehekülg 3).
Pärast seda kui see on esmakordseks laadimiseks ühendatud, on käsiseade alati sisse lülitatud.

• Hoia koera kaelarihma toitenuppu all seni, kuni kaelarihma oleku märgutuli hakkab vilkuma ja kostavad 
piiksud.

Seadmete väljalülitamine
• Käsiseadet ei saa välja lülitada.
• Hoia koera kaelarihma toitenuppu all seni, kuni märgutuli muutub roheliseks ja kostavad piiksud.

4 Alustamine



Koera kaelarihma seadme sidumine pihuseadmega
Võid siduda kahte koera kaelarihmaseadet ühe käsiseadmega. Mõlema koera kaelarihma seadmed tuleb 
käsiseadmega siduda, enne kui neid kasutada saab.
MÄRKUS. kui pihuseade ja koera kaelarihma seade olid samas komplektis, seoti seadmed tehases.
1 Lülita koera kaelarihmaseade sisse.
2 Käsiseadme peal libista koeraseadme valiku lüliti üles või alla.

Koera kaelarihmaseade seotakse lülitil valitud asukohaga.
3 Hoia all toitenuppu koera kaelarihmaseadme peal.

Toitenuppu tuleb hoida all kogu ühendamisprotsessi ajal.
Olekumärguande LED tuli muutub roheliseks ja seade piiksub. Viie sekundi möödumisel piiksub seade 
uuesti.

4 Pärast teist piiksu vali käsiseadmes treenimisnupp.
Koera kaelarihmaseade lülitub välja ja annab seadmete ühendamise õnnestumisest piiksuga märku.

Lühike piiks Seadmete ühendamine õnnestus

Pikk piiks Seadmete ühendamine ei õnnestunud

VIHJE: kui seadmed ei ühendunud omavahel, peaksid kontrollima, et mõlema seadme akud on täiesti täis 
laetud.

Koera kaelarihma seadme valimine
Enne kui saad koera kaelarihma seadet valida ja juhtida, pead koera kaelarihma seadme käsiseadmega siduma 
(Koera kaelarihma seadme sidumine pihuseadmega, lehekülg 5).

Libista koeraseadme valiku lüliti üles või alla.
Treenimisnupud kontrollivad valitud koera kaelarihmaseadet.

Koera treenimine
TEATIS

Peaksid uurima treenimismeetodeid, mis sobivad kõige paremini sulle, sinu koerale ja sinu vajadustega. 
Selles käsiraamatus on välja toodud mõned põhijuhised treenimiseks, kuid igal koeral on ainulaadsed 
treenimisvajadused.
Õigesti kasutades on treeningsüsteem Delta SE väga tõhus treenimise vahend, mis aitab sinu koeral oma 
potentsiaali täielikult ära kasutada. Treeningusüsteemi tuleks kasutada osana üldisest treeninguprogrammist.

Alusta koera treenimist rihma otsas ilma treeningsüsteemita Delta SE. Peaksid oma koerale õpetama kõrval 
käimist, istumist ja sinu juurde tulemist. Peale seda, kui koer teab neid kolme põhikäsklust, saad alustada 
treenimist koera kaelarihmaseadme ja rihmaga. Lõpuks, kui koer täidab järjekindlalt rihma ja kaelarihma 
kasutades käsklusi, võid rihma eemaldada ning treenida ainult kaelarihmaseadmega.
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Kontaktpunktide valimine ja paigaldamine
 ETTEVAATUST

Kontaktpunktidest tingitud ärrituse vältimiseks eemalda kaelarihm vähemalt kaheksaks tunniks 24-st.
Ära pihusta seadmele ega kaelarihmale tugevatoimelisi kemikaale, sh (kui mitte ainult) kirbu- või puugisprei. 
Enne koerale kaelarihma paigaldamist veendu, et koerale pihustatud mis tahes kirbu- või puugisprei on täielikult 
kuivanud. Tugevatoimelise kemikaali väike kogus võib plastkomponente ja kaelarihma kahjustada.

Parima tulemuse saamiseks vali õiged kontaktpunktid koera karvkatte põhjal.
1 Vali koera karvkattetüübi jaoks õige kontaktpunkti pikkus.

• Paksema karvkattega koera jaoks kasuta pikemaid kontaktpunkte.
• Lühema karvkattega koera jaoks kasuta lühemaid kontaktpunkte.

2 Vajaduse korral kasuta kontaktpunktide eemaldamiseks komplektis olevat võtit.
3 Keera kontaktpunktid kaelarihma külge.
4 Pinguta komplektis oleva võtmega, aga mitte liiga tugevalt.
Koerale kaelarihma kaela pannes veendu, et kontaktpunktid oleksid tihedalt vastu kaela.

Kaelarihma sobitamine koerale
 ETTEVAATUST

Kontaktpunktidest tingitud ärrituse vältimiseks eemalda kaelarihm vähemalt kaheksaks tunniks 24-st.
Seade pole mõeldud inimkasutuseks. Ära proovi seda inimestel kasutada.
Ära pihusta seadmele ega kaelarihmale tugevatoimelisi kemikaale, sh (kui mitte ainult) kirbu- või puugisprei. 
Enne koerale kaelarihma paigaldamist veendu, et koerale pihustatud mis tahes kirbu- või puugisprei on täielikult 
kuivanud. Tugevatoimelise kemikaali väike kogus võib plastkomponente ja kaelarihma kahjustada.

Koera tõhusaks treenimiseks peavad kaelarihm ja seade koerale korralikult sobima. Kui kaelarihm on liiga lõtv 
või valesti paigutatud, võib stimulatsioon olla ebaühtlane. See võib edukat treenimist edasi lükata või takistada.
1 Aseta seade koera kaela ette nii, et oleku LED-märgutuli oleks koera lõua poole ja kontaktpunktid kurgu 

vastas.
2 Pinguta rihma nii, et see oleks koeral tihedalt kaela ümber, ja kinnita pannal.

MÄRKUS. kaelarihm peaks tihedalt ümber kaela olema ega tohiks koera kaelal pöörelda ega libiseda. Koer 
peab suutma tavapäraselt toitu ja vett neelata. Peaksid koera käitumist jälgima veendumaks, et kaelarihm ei 
ole liiga tugevalt ümber kaela.
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3 Liiguta seadet, et kontaktpunktide läheksid läbi koera karva.
MÄRKUS. kontaktpunktid peavad kokku puutuma koera nahaga, et need efektiivselt töötaksid.

4 Kui rihm on liiga pikk, lõika liigne osa ära, jättes varuks vähemalt 8 cm (3 tolli).
VIHJE: hilisemaks kasutamiseks võid märgistada pandla kinnitamiseks kasutatud augu.

Treenimisintensiivsus ja -meetodid
Koera treenimiseks saab kasutada mitmeid meetodeid. Süsteem Delta SE pakub 10 mõjutamise 
intensiivsustaset, mis kasvavad järk-järgult 1 kuni 10.
Hetkeline ergutus: annab treeninguklahvi vajutamisel kiire ergutuse olenemata sellest, kui kaua klahvi 

vajutatakse.
Pidev ergutus: ergutab koera kogu treeninguklahvi vajutamise ajal kuni kaheksaks sekundiks. Tavaliselt peaks 

ergutus kestma palju vähem kui kaheksa sekundit.
Toon: aktiveerib kogu treenimisnupu vajutamise aja kestva helisignaali, maksimaalselt 8 sekundiks. Tooni saab 

sõltuvalt treeninguprogrammist kasutada nii positiivse kui ka negatiivse treeningmärguandena.
Vibratsioon: treenimisnupu vajutamise ajal ergutamise asemel vibreerib, maksimaalselt kuni 8 sekundit. 

Vibratsiooni tõhusus võib olenevalt koera temperamendist ja kogemusest erineda. Võid kasutada 
vibreerimisfunktsiooni, sättides intensiivsustaseme lüliti V peale.

Sobiva intensiivsustaseme valimine
1 Seadista intensiivsus tasemele 1 (Intensiivsustaseme muutmine, lehekülg 7).
2 Vajuta treeningunuppu.
3 Jälgi koera reaktsiooni, nagu näiteks pearaputus, kaelaliigutus või lihtsalt muutus näoilmes.

Mõnikord võivad koerad elektristimulatsioonist üllatunult häält teha. Kui koer teeb häält rohkem kui üks kord, 
on intensiivsustase algustreeninguks liiga kõrge.

4 Kui reaktsiooni pole, suurenda intensiivsust ühe taseme võrra kuni koer stimulatsioonile kergelt kuid 
äratuntavalt reageerib.

Kerget kuid äratuntavat reaktsiooni põhjustav intensiivsustase on sinu koera jaoks kaelrarihmaõppe põhitase. 
Pole vaja ega peakski seda intensiivsustaseme valimise katset uuesti tegema.
Pärast treeningutuge alustamist saad intensiivsustaseme valikul juhinduda koera käitumisest. Koera väljaõppe 
edenedes võib olla treeningsituatsioonist olenevalt vajalik taset muuta.

Intensiivsustaseme muutmine
1 Valikulülitit kasutades vali koera kaelarihmaseade (Koera kaelarihma seadme valimine, lehekülg 5).
2 Intensiivsustaseme suurendamiseks või vähendamiseks keera lülitinuppu.

Võid seadistada intensiivsuslülitit ka märgistuseleV, et kasutada stimulatsiooni asemel vibreerimist.

Põhilised õppekäsklused
Peaksid alustama koera õpetamist mõne põhikäsklusega, ilma Delta SE koera käitumist korrigeeriva 
treenimissüsteemi kasutamiseta. Peaksid õpetama kolme põhikäsklust selles järjestuses: „kõrval“, „istu“ ja 
„siia“.
Esmase väljaõppe jooksul peaksid koerale seadme kaela panema, kuid seade peaks olema välja lülitatud. See 
võimaldab koeral seadmega harjuda enne kui hakkad seda kasutama koera käitumise korrigeerimiseks. Samuti 
aitab see vältida kaelarihmaga seostamist (Kaelarihmaga seostamise vältimine, lehekülg 9).
Alguses peaksid treeningsessioonid olema lühikesed ja koerale peaks korraga õpetama vaid ühte käsklust. Sel 
moel on vähem tõenäoline, et koer satub segadusse ja väljaõpe peaks edenema kiiremini. Ole koera treenimisel 
väga tähelepanelik, niimoodi saad aimu, millal peaks edenema kiiremini või aeglasemalt, ning millal pausi teha.
Piisavalt paljude kordamiste, püsivuse, kannatlikkuse ja rohke kiitmisega peaks koer hakkama neid käsklusi 
täitma pärast mitmeid tunde. Iga koer õpib erineva kiirusega ja mõnedel koertel võib nende käskluste õppimine 
võtta rohkem aega. Pärast seda kui koer näitab, et ta saab rihmal olles neist käsklustest aru, võib asuda 
treenima koera kaelarihma ergutuste abil, koera endiselt rihma otsas hoides.
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Kõrvalkäimise käskluse õpetamine
Enne kui alustad treeninguga, pane koer rihma otsa ja vali koht, kus on võimalikult vähe häirivaid tegureid.
Esimene käsklus, mida koerale õpetad, on „kõrval“.
1 Kui koer on rihma otsas ja su kõrval, ütle „kõrval“ ja hakka kõndima edasi, koera rihmast kergelt kaasa 

tõmmates.
2 Kui koer sinust ettepoole asub, korda käsklust „kõrval“ ja liigu teises suunas või tõmba rihmast tagasi.
3 Kui koer hakkab sinust maha jääma, sikuta kergelt rihma, et koer sinu kõrvale tagasi tuua.
Kiida koera kui ta käsku täidab.

Istumise ja kõrval püsimise õpetamine
Enne kui alustad treeninguga, pane koer rihma ja vali koht, kus on võimalikult vähe häirivaid tegureid. Enne 
istuma ja püsimise õpetamist, pead kõigepealt välja õpetama kõrval püsimist.
Käsklus ise on „istu“ ja „püsimine“ on eeldatav. Kui käsed koeral istuda, peab koer istuma kuni sa annad muu 
käsu.
1 Alusta selle käskluse õpetamist jalutades koera rihmal „kõrval“ püsimise käsu ajal.
2 Lõpeta kõndimine, sikuta rihma ülespoole ja anna koerale käsk „istu“.
3 Hoia rihma abil survet kuni koer käsku täidab.
4 Kui koer ei kuuletu ja näib olevat segaduses, vajuta õrnalt koera alaselga, et koer istuma saada.
Kiida koera, kui see istub ja jääb istuma.

Käskluse „siia“ õpetamine
Enne kui alustad treeninguga, pane koer rihma ja vali koht, kus on võimalikult vähe häirivaid tegureid. Enne kui 
hakkad koerale õpetama käsklust „siia“, peaksid koerale selgeks õpetama käsklused „kõrval“ ja „istu“. Edukaks 
käskluse „siia“ õpetamiseks võib olla läheb tarvis kasutada ka pikka rihma.
Koera enda juurde tulemise treenimine on kõige olulisem käsklus. Käsklus „siia“ võimaldab hoida koera kontrolli 
all ja seda saab kasutada, et kutsuda koer ära võimalikust ohtlikust olukorrast. Seda käsklust peab õpetama 
korralikult.
1 Kui koer istub, liigu eemale nii kaugele kuni rihm lubab.
2 Anna koerale käsk „siia“, samal ajal rihma kergelt sikutades.
3 Kiida koera niipea kui see sinu suunas liikuma hakkab.
4 Kui koer hakkab eemale tüürima, sikuta kergelt rihmast ja korda käsku „siia“.
Koer võib sellele käsule vastupanu osutada. Kordamine ja kannatlikkus, koer saab selle käsu selgeks.
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Õpetamine kaelarihma abil
Alusta koera treenimist rihma otsas, ilma treeningsüsteemita Delta SE. Pärast seda kui koer on selgeks saanud 
käsklused „kõrval“, „istu“ ja „siia“, võid alustada koera õpetamist kaelarihma ja jalutusrihma abil.
Esmase väljaõppe ajal õpib koer, et rihmalt saadav ergutus tähendab sama, mis rihmast sikutamine. Esmalt 
võib koer elektrilise stimulatsiooni peale ehmuda. Võtmesõnaks on kannatlikkus ja järjepidevus ning ei tohi 
alustada liiga kõrge intensiivsustasemega. Ole õiglane ja järjepidev, kasuta kordusi ja kiida koera kaelarihma 
treenimise vahendina kasutamisel.
Kui koer ei reageeri sinu valitud ergutussignaali intensiivsustaseme peale (Sobiva intensiivsustaseme valimine, 
lehekülg 7), suurenda stimulatsiooni ühe taseme võrra kuni saavutad soovitud tulemust. Pärast soovitud 
tulemuse saavutamist, võid ergutuse intensiivsustaset madalamaks reguleerida, kui koer on jätkuvalt 
sõnakuulelik.
Kui koer muutub käskluste täitmisel kuulekamaks, võid hakata sisse tooma tähelepanu hajutavaid tegureid 
nagu näiteks koera ees veerev pall või koera jalutamine teiste juuresolekul.
Pärast seda kui kaelarihmaga treenimise ajal hakkab koer käsklust järjekindlalt täitma, võid jalutusrihma ära 
võtta ja treenida koera vaid kaelarihma abil.
MÄRKUS. ilma jalutusrihmata peaksid treenima ainult siis, kui keskkond ja su koera temperament selleks 
sobivad. Peaksid järgima kõiki sinu piirkonnas kehtivaid koera jalutusrihma kasutamise seadusi ja õigusnorme.
Lõpuks, enamike treenimissituatsioonide korral, ei lähe tarvis koos käsu andmisega kasutada ergutust. Peaksid 
kasutama ergutust ainult siis, kui pead käsku kordama, sest koer ei kuuletunud esimesel korral.
Kui koer muutub sõnakuulekamaks, võid kaelarihma abil treenimist vähendada. Lase koeral kaelarihma kanda 
seni kuni oled kindel, et teada käskluste täitmiseks pole seda enam tarvis. Liiga vara kaelarihmast loobumine 
võib viiia probleemideni tulevikus.

Kaelarihmaga seostamise vältimine
Kui Delta SE treeningsüsteemi ei kasutata üleüldise koolitusprogrammi raames õigesti, võib koer hakata 
kaelarihma ja sõnakuulelikkust (sõnakuulmatust) seostama. See väljendub selles, et koer täidab käsklusi kui 
koera kaelarihmaseade on kaelas, kuid ei kuula sõna, kui seadet kaelas pole. Peaksid järgima neid soovitusi, et 
vältida sellist käitumist.
• Alusta koera õpetamist ilmaDelta SE treeningsüsteemi koera käitumise korrigeerimiseks kasutamata 

(Põhilised õppekäsklused, lehekülg 7).
• Lülita koera kaelarihmaseade välja ja pane see koerale kaela esmase väljaõppe jooksul.

See võimaldab koeral seadmega harjuda enne kui hakkad seda kasutama koera käitumise korrigeerimiseks.
• Lülita koera kaelarihmaseade välja ja pane see koerale kaela ka treeningutevälisel ajal.

See võimaldab koeral seadmega harjuda ja aitab ära hoida koeral seose tekkimist seadme ja treenimise või 
sõnakuulmatuse vahel.

• Kiida koera alati, kui ta on käsu täitnud.
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Koerale käskluste „kõrval“ ja „istu“ õpetamine kaelarihma abil
Enne kui alustad kaelarihma abil koera treenimist, peab koeral jalutusrihma kasutades olema väga hästi selge 
käskluste „kõrval“, „istu“ ja „tule“ täitmine, pead panema kaelarihma peale (Kaelarihma sobitamine koerale, 
lehekülg 6) ja leidma üige intensiivsustaseme (Sobiva intensiivsustaseme valimine, lehekülg 7).
Koera kaelarihmaga treenimise alustamisel, alusta käsklustega „kõrval“ ja „istu“.
1 Kui koer on jalutusrihma otsas su kõrval, sikuta rihma ja anna koerale käsklus „istu“.
2 Kui koer kohe ei istu, vajuta korraks treenimise nuppu ja korda käsklust „istu“.
3 Kiida koera kui ta käsku täidab.

Pärast seda kui koer hakkab täitma käsku „istu“ ilma kaelarihma ergutuseta, peaksid minema edasi käskluse 
juurde „kõrval“.

4 Kui koeral on kaelarihm ja ta on jalutusrihma otsas, anna käsk „kõrval“ ja hakka liikuma edasi, teda 
jalutusrihmast kergelt tõmmates.

5 Kui koer ei püsi kõrval, vajuta korraks treenimise nuppu, korda käsklust „kõrval“ ja liigu teises suunas või 
tõmba jalutusrihmast tagasi.

6 Kiida koera kui ta käsku täidab.

Koerale käskluse „siia“ õpetamine kaelarihma abil
Enne kui alustad koerale kaelarihma kasutades käskluse „siia“ õpetamist, peab koeral kaelarihma kasutades 
olema väga hästi selge käskluste „kõrval“ ja „istu“ täitmine, pead panema kaelarihma peale(Kaelarihma 
sobitamine koerale, lehekülg 6) ja pead leidma õige intensiivsustaseme (Sobiva intensiivsustaseme valimine, 
lehekülg 7). Edukaks käskluse „siia“ õpetamiseks võib olla läheb tarvis kasutada ka pikka rihma.
1 Kui koer istub, liigu eemale nii kaugele kuni rihm lubab.
2 Anna koerale käsk „siia“ tulla.
3 Kui koer ei hakka koheselt sinu poole liikuma, vajuta korraks treenimise nuppu, sikuta kergelt rihmast ja 

korda käsklust „siia“.
4 Kiida koera niipea kui see sinu suunas liikuma hakkab.
5 Kui koer hakkab eemale tüürima, vajuta korraks treenimisnuppu ja korda käsklust „siia“.

Seadme teave
Tooteuuendused
Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Tagab Garmin® seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa juurdepääsu.:
• Tarkvarauuendused
• Toote registreerimine

Rakenduse Garmin Expressseadistamine
1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
2 Külasta veebilehte garmin.com/express.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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Käsiseadme ühendamine arvutiga
TEATIS

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või 
arvutiga ühendamist.

1 Tõsta üles ilmastikukaitse .

2 Ühenda USB-kaabli väike ots seadme USB-porti .
3 Ühenda teine USB-kaabli ots vabasse arvuti USB-porti.

Su seade ilmub jaotises Minu arvuti kui irdketas Windows® arvutites ja kui ühendatud seadeMac® arvutites.

Kaelarihma ühendamine arvutiga
TEATIS

Korrosiooni ennetamiseks kuivata enne laadimisklambri ühendamist kaelarihma kontaktid ja ümbritsev ala.

1 Klõpsa laadimisklamber kaelarihma külge.
2 Ühenda USB-kaabli väike ots laadimisklambri kaabli USB-porti.
3 Ühenda teine USB-kaabli ots arvuti USB-porti.

Delta SE Käsiseadme tehnilised andmed
Aku tüüp Korduvlaetav vahetatav liitium-ioonaku (Garmin 361-00056-13)

Aku kestvus 70 h, tavakasutus

Töötemperatuuri vahemik -20 kuni 60 °C (-4 kuni 140 °F)

Laadimise temperatuurivahemik 0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)

Hoiutemperatuuri vahemik –40 kuni 70 °C (–40 kuni 158 °F)

Traadita ühenduse sagedus/protokoll 27,045 MHz @ -2,65 dBm juures maksimaalselt

EU SAR (jäse) 0,11 W/kg maksimaalselt

Veekindluse tase IEC 60529 IPX71

Juhtmevaba leviulatus 0,805 km (0,5 mi)

1 Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
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Delta SE Koera kaelarihma seadme tehnilised andmed
Aku tüüp Korduvlaetav vahetatav liitium-ioonaku (Garmin 361-00069-01)

Aku kestvus Tavakasutusel 60 tundi

Töötemperatuuri vahemik -20 kuni 60 °C (-4 kuni 140 °F)

Laadimise temperatuurivahemik 0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)

Hoiutemperatuuri vahemik (kuni üks kuu) -20° kuni 70 °C (-4° kuni 158 °F)

Hoiutemperatuuri vahemik (kuni kolm kuud) -20 kuni 45 °C (-4 kuni 113 °F)

Hoiutemperatuuri vahemik (kuni 1 aasta) -20 kuni 30 °C (-4 kuni 86 °F)

Veekindluse tase IEC 60529 IPX72

Käsiseadme akulaetuse taseme kontrollimine
1 Lülita käsiseade sisse (Seadmete sisselülitamine, lehekülg 4).
2 Vajuta treeningunuppu.

LED märguandetule värv näitab akulaetuse taset.

Roheline Aku on piisavalt laetud.

Kollane Akut peaks varsti laadima.

Punane Aku on väga tühi ja seda peaks kohe laadima.

Vilkuv punane Aku on täiesti tühi ja seda peab laadima. Seade ei jätka tööd.

Koera kaelarihmaseadme akulaetuse taseme kontrollimine
Lülita koera kaelarihmaseade sisse.

Kui seade on sisse lülitatud, vilgub oleku LED märguandetuli iga paari-kolme sekundi tagant. LED 
märguandetule värv näitab akulaetuse taset.

Roheline Aku on piisavalt laetud.

Kollane Aku on laetud vähem kui 50%.

Punane Akut peaks varsti laadima.

Vilkuv punane Akut peaks kohe laadima. Treenimisfunktsioonid on välja lülitatud.

Käsiseadme lähtestamine
Hoia 12 sekundiks all nuppusid M ja T.
Seadme taaskäivitamisel vilgub oleku LED-märgutuli.

Seadme hooldamine
TEATIS

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Väldi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid, päikesekaitsekreeme ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi 
ja viimistlust kahjustada.
Kinnita ilmastikukaitse tugevalt, et vältida USB-pordi kahjustamist.
Väldi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitsemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

2 Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
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Seadme puhastamine
1 Puhasta seadet lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise puhastusainega.
2 Kuivata.
Puhastamise järel lase seadmel täielikult kuivada.

Lisateabe hankimine
Lisateavet toote kohta leiate Garmin veebisaidilt.
• Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid, artikleid ja tarkvarauuendusi.
• Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute 

ja varuosade kohta.
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