
 

DELTA CANINETM TĀLVADĪBAS PULTS     
 

Ierīces pārskats 

 
① Poga stimulācijai. Nospiediet, lai piemērotu sunim 

stimulāciju. 
② Poga skaņai. Nospiediet, lai aktivizētu skaņas signālu. 
③ Poga vibrācijai. Nospiediet, lai piemērotu sunim 

vibrāciju. 
④ Statusa LED gaismiņa. Kad poga ir nospiesta, LED mirgo 

zaļā krāsā, maksimums 8 sekundes (treniņu darbībām 
būtu jābūt krietni īsākām par 8 sekundēm). LED mirgo 
sarkanā krāsā, kad pults baterijas jaudas līmenis ir 
zems. 

 
Jūsu ierīces sapārošana ar tālvadības pulti 
Pirms jūs varat sapārot tālvadības pulti ar savu ierīci, jums ir 
jāsapāro sava Delta SmartTM ierīce ar Garmin CanineTM lietotni 
savā viedtālrunī. Plašākai informācijai, aplūkojiet lietošanas 
pamācību Garmin Delta Smart ierīcei. 
1. Izvēlieties un atveriet Garmin Canine lietotni sava viedtālruņa 
lietotņu veikalā; 
2. Izvēlieties My Family  lietotnes izvēlnē; 
3. Izvēlieties suņa ierīci, kuru sapārot ar tālvadības pulti; 
4. Sekojiet norādījumiem lietotnē, lai sapārotu tālvadības pulti ar 
savu ierīci. 
Kad tālvadības pults ir piepārota, tā savienojas ar jūsu ierīci katru 
reizi, kad ierīce atrodas darbības robežās un ir ieslēgta. 
Tālvadības pults aktivizēšana 
Lai paildzinātu tālvadības pults darbības laiku, tālvadības pults 
pāriet jaudas taupīšanas režīmā pēc 5 minūtēm bez darbības.  
Nospiediet jebkuru no pogām, lai no jauna iedarbinātu tālvadības 
pulti. 
Piezīme: jums varētu būt jāuzgaida pāris sekundes pirms treniņa 
komandas došanas, kamēr tālvadības pults no jauna savienojas ar 
Delta Smart ierīci. 
Stiprinājumu izmantošana 
Jūsu tālvadības pultij ir pieejami dažādi stiprinājumi - gan iekļauti 
komplektā, gan iegādājami atsevišķi. Stiprinājumi ļauj nostiprināt 
tālvadības pulti pie jūsu auguma, uz velosipēda vai cita objekta.  

• Pielieciet divas gropes ① pie stiprinājuma malas un 
uzspiediet puti uz tā, līdz sadzirdat klikšķi. 

 
• Maigi uzspiediet uz atvēršanas sviras ② un izceliet 

tālvadības pulti no stiprinājuma. 

Baterijas nomaiņa 
Lai nomainītu bateriju pultij, jums būs jāizmanto neliels Phillips 
veida (krustiņveida) skrūvgriezis, neliels plakanais skrūvgriezis un 
CR2032 litija tablešveida baterija. 
1. Izmantojot Phillips veida skrūvgriezi, izskrūvējiet skrūves no 
pults aizmugurējās plāksnes ①; 

 
2. Atdaliet plāksni no tālvadības pults; 
3. Aptiniet plakanā skrūvgrieža galu ar izolācijas lenti. Lente 
aizsargā bateriju, baterijas nodalījumu un kontaktus pret 
bojājumiem; 
4. Uzmanīgi izceliet bateriju no aizmugurējās plāksnes; 

 
5. Ievietojiet jauno bateriju aizmugurējā plāksnē ar pozitīvo pusi 
(+) vērstu uz leju; 
6. Pārliecinieties, ka aizsargblīve ② pilnībā atrodas tai 
paredzētajā gropē; 

 
7. Uzlieciet vietā aizmugurējo plāksni, nolīmeņojot izvirzījumu 
tajā ③ ar iedobumu pults pamatplāksnē ④; 
8. Ievietojiet vietā un nostipriniet trīs skrūves. 
Piezīme: nepievelciet skrūves par ciešu! 
 
Tehniskie parametri 

Baterijas veids Nomaināma CR2032 (3 V) 
Baterijas darbība Līdz 1,5 gadam (1 st./dienā) 
Temperatūra darbībai No -10o līdz 50oC 
Ūdens izturības klase 5 ATM* 

* Ierīce iztur spiedienu, kādam līdzvērtīgs ir 50 metru dziļumā. 
Plašāka informācija - www.garmin.lv/udensizturibas-klase.  

 

http://www.garmin.lv/udensizturibas-klase

