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DELTA CANINE™  
REMOTE

Pokyny pro instalaci
Úvod

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

Popis přístroje

 1 Stimulační tlačítko. Zvolte pro stimulaci 
psa.

 2 Tlačítko tónu. Zvolte pro aktivaci 
akustického tónu.

 3 Tlačítko vibrace. Zvolte pro vibraci

 4 Stavová LED kontrolka. LED dioda 
bliká zeleně, je-li zvoleno tlačítko,  
po dobu maximálně 8 sekund  
(tréninkové akce by měly být typicky 
mnohem kratší než 8 sekund).  
LED dioda bliká červeně, je-li zbývající 
kapacita baterie nízká.
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Spárování dálkového ovládání  
s přístrojem Varia
Než budete moci dálkový ovladač používat, 
musíte spárovat zařízení Delta Smart ™  
s aplikací Garmin Canine ™ na vašem 
smartphonu. Více informací naleznete  
v Návodu k obsluze.
1   V obchodu s aplikacemi na smartphonu 

nainstalujte a otevřete aplikaci Garmin 
Canine.

2   V nabídce aplikace vyberte možnost  
„My Family“.

3  Vyberte psa pro spárování s dálkovým 
ovládáním.

4   Pro spárování dálkového ovládání  
s Vaším zařízením postupujte podle 
pokynů v aplikaci.

Po spárování dálkového ovládání se dané 
zařízení připojí a zapne kdykoli je v dosahu.

Aktivace dálkového ovládání
Pro prodloužení životnosti baterie se dálko-
vý ovladač po 5 minutách nečinnosti přepne 
do úsporného režimu.
  Chcete-li dálkový ovladač znovu aktivo-

vat, stiskněte libovolné tlačítko.
  POZNÁMKA: Možná budete muset 

počkat několik sekund, než se dálkový 
ovladač znovu spojí s přístrojem Delta 
Smart.

Používání držáků
Dálkové ovládání lze na jízdní kolo připevnit 
prostřednictvím několika různých držáků, 
které buď mohou být součástí sady  
s přístrojem nebo je lze zakoupit  



Pokyny pro instalaci 3

samostatně. Tyto držáky umožňují připevnit 
dálkové ovládání na Vaše tělo, jízdní kolo 
nebo na jiný předmět.
•  Zarovnejte dva výřezy  1  s bočními 

úchyty držáku  zatlačte dálkové ovládání 
dovnitř tak, aby se s cvaknutím zajistilo.

•  Jemně zatlačte na uvolňovací výstupek 
 2  a vyjměte dálkové ovládání z držáku.

Výměna baterie
Pro výměnu baterie potřebujete malý  
křížový šroubovák, malý plochý šroubovák 
a novou hodinkovou lithiovou baterii 
CR2032.
1  Prostřednictvím křížového šroubováku 

vyšroubujte tři šroubky zadního krytu  1 .

2 Sejměte zadní kryt dálkového ovládání.
3  Omotejte konec malého plochého šrou-

bováku kouskem pásky.
  Páska chrání baterii, prostor pro uložení 

baterie a kontakty před poškozením.
4  Opatrně vypáčte baterii z jejího uložení  

v zadním krytu.
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5  Do uložení v zadním krytu vložte novou 
baterii tak, aby byla kladným kontaktem 
otočena dolů.

6  Ověřte si, že těsnění  2  dobře sedí  
v příslušném zářezu.

7  Zadní kryt nasaďte zpět tak, aby kolíček 
v krytu přesně zapadl do otvoru  3   
v obvodové desce  4 .

8  Vložte zpět a zašroubujte všechny  
tři šrouby. 

  POZNÁMKA: Při utahování nestrhněte 
závit.

Technické údaje
Typ baterií Vyměnitelný CR2032 (3 V)
Výdrž baterie Až 1,5 roku (1 hod/denně)
Rozmezí  
provozní teploty

Od -10° do 50°C 

Voděodolnost 5 ATM*

*Přístroj dokáže odolat tlaku, který odpovídá 
hloubce 50 m pod vodní hladinou.  
Více informací naleznete na stránkách 
www.garmin.com/waterrating.


