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Začíname
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia
spojené s produktom a iné dôležité
informácie.

Popis zariadenia
Sport PRO ovládač

Nastavenie systému Sport
PRO
Pred použitím výcvikového systému Sport PRO je potrebné nastaviť
zariadenia.

1 Pripojte modul na remienok obojka

À

Páčkový prepínač obojkov

(strana 2).
2 Nabite ovládač (strana 2).
3 Nabite modul obojka (strana 3).
4 Zapnite zariadenia (strana 3).

Á

Prepínač stupňa intenzity a operačného režimu

Â

Tlačidlo kontinuálneho impulzu
BarkLimiter™ tlačidlo zapnutia (AUX režim)

Ã

Tlačidlo okamžitého impulzu
BarkLimiter tlačidlo pre vypnutie (AUX režim)

Ä

Tlačidlo pre vibračný impulz
Tlačidlo pre zapnutie svetla ( AUX režim)

Å

Tlačidlo tónu
Tlačidlo pre vypnutie svetla ( AUX režim)

5 Ak je potrebné, spárujte obojok s
ovládačom (strana 4).

Začíname
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Sport PRO obojok

À

Vypínač

Á

LED kontrolka

Â

Svetlá

Ã

Kontaktné snímače

Ä

Kontakty nabíjacieho klipu

Umiestnenie modulu
na remienok

1 Prackou smerom von À vsuňte remienok do slotu na module Á .
2 Potiahnite približne dve tretiny remienka
cez slot Â.

2

BAZ_SportPRO.indd 6

3 Vložte koniec remienka do slotu Ã na
opačnej strane modulu.
4 Potiahnite remienok pevne cez prednú
časť zariadenia.

Nabíjanie ovládača
UPOZORNENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním
a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
Pred prvým použitím alebo kedykoľvek,
keď je akumulátor takmer vybitý, úplne nabite akumulátor zariadenia. Je normálne,
že akumulátor sa vybije približne za 7 až
10 týždňov, aj v prípade, že sa zariadenie
vôbec nepoužíva. Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá približne 2 hodiny.
POZNÁMKA: Zariadenie nenabíjajte, ak je
vonkajšia teplota mimo určeného teplotného rozsahu 0° až 40°C (32° až 104°F).
1 Naddvihnite ochranný kryt À.

Začíname
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2 Vložte menší koniec kábla do mini-USB
portu Á na ovládači.
3 Vložte druhý koniec kábla do zdroja

10 týždňov, aj v prípade, že sa zariadenie
vôbec nepoužíva. Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá približne 2 hodiny.
POZNÁMKA: Zariadenie nenabíjajte, ak je
vonkajšia teplota mimo určeného teplotného rozsahu 0° až 40°C (32° až 104°F).
1 Nasaďte nabíjací klip À na modul
obojka Á.

elektrickej energie.
LED kontrolka svieti na červeno počas
nabíjania ovládača.
4 Keď LED kontrolka zasvieti na zeleno,
odpojte ovládač z kábla.

Nabíjanie obojka

UPOZORNENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a
pripojením k počítaču dôkladne vysušíte
port USB, ochranný kryt a okolie.
Pred prvým použitím alebo kedykoľvek,
keď je akumulátor takmer vybitý, úplne nabite akumulátor zariadenia. Je normálne,
že akumulátor sa vybije približne za 7 až

Začíname
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2 Druhý koniec kábla strčte do zdroja

elektrickej energie.
LED kontrolka svieti na červeno počas
nabíjania.
3 Keď LED kontrolka zasvieti na zeleno,
odstráňte nabíjací klip z obojka.

Zapnutie obojka

• Aby ste zapli modul obojka vo výcvikovom režime, podržte vypínač, kým

3

30. 9. 2015 15:21:57

LED kontrolka zasvieti na zeleno a obojok
pípne.
• Aby ste zapli obojok v režime samostatného BarkLimiteru, podržte vypínač,
kým LED kontrolka nezasvieti na modro
(strana 9).
• Aby ste zapli obojok v režime párovania,
podržte vypínač, kým kontrolka LED
nezasvieti na žlto (strana 4).

Vypnutie zariadenia
1 Na module obojka podržte vypínač, kým
LED kontrolka nezasvieti na červeno.

2 Pustite vypínač.

Obojok pípne.
POZNÁMKA: Ak je obojok vypnutý
v režime BarkLimiter, LED kontrolka
zabliká počet korekcií štekania pred
vypnutím (strana 10).

Obojok

Párovanie obojka s ovládačom
POZNÁMKA: Ak bol ovládač a obojok v
jednom balení, zariadenia sú spárované
od výroby.
1 Na ovládači posuňte páčkový prepínač,
aby ste priradili farbu obojku.
2 Na ovládači nastavte stupeň intenzity
do očíslovanej pozície.
3 Na module obojka podržte vypínač
na cca 5 sekúnd, kým LED kontrolka
nezasvieti na žlto.
4 Kým svieti LED kontrolka na module
na žlto, vyberte výcvikové tlačidlo na
ovládači.
Modul obojka pípne, ak je úspešne spárovaný s ovládačom. TIP: Ak neprebehlo
párovanie úspešne, skontrolujte, či sú
akumulátory v oboch zariadeniach úplne
nabité a či je nastavený stupeň intenzity v
očíslovanej pozícii.

S jedným ovládačom môžete použiť až
3 obojky. Každý obojok musí byť pred
použitím spárovaný s ovládačom. Počas
párovania je priradená rozdielna farba pre
každý obojok na ovládači.

4
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Výber obojka

Pred výberom a ovládaním obojka je
potrebné, aby bol obojok spárovaný s
ovládačom (strana 4).
Prepnite páčkový prepínač ovládača pre
výber farby priradenej obojku. Výcvikové
tlačidlá ovládajú obojok priradený vybranej
farbe.

Nasadenie obojka

VÝSTRAHA
Aby ste predišli podráždeniu kontaktnými
snímačmi, obojok zložte z krku psa aspoň
na osem hodín v rámci 24 hodín (deň).
Zariadenie nie je určené pre použitie na
človeku. Neskúšajte použitie na človeku.
Nestriekajte na ovládač alebo obojok
chemikálie vrátane sprejov proti kliešťom
a blchám. Vždy sa uistite, že sprej proti
blchám a kliešťom aplikovaný na psa je
úplne suchý pred umiestnením obojka.
Malé množstvá chemikálií môžu poškodiť
plastové komponenty a laminát remienka.

Ak je obojok príliš voľný alebo nesprávne
umiestnený, korekcie môžu byť nevhodné.
Toto môže predĺžiť alebo úplne zmariť
úspešný výcvik.
1 Umiestnite obojok na prednú časť
krku, LED kontrolka smeruje k brade a
kontaktné snímače sú na hrdle.
TIP: Pre korekciu štekania by mali byť
kontaktné snímače umiestnené blízko
hlasiviek. Táto pozícia je rôzna podľa
plemena psa. Ak obojok nedokáže
detekovať štekanie, skúste zmeniť
umiestnenie bližšie k alebo ďalej od tela
psa a nájdite ideálnu pozíciu.
2 Pritiahnite remienok tak, aby bol veľmi
tesne okolo krku psa a zapnite pracku.
POZNÁMKA: Obojok by mal byť tesný
a nesmie sa pohybovať alebo točiť
okolo krku psa. Pes musí byť schopný
normálne prehltnúť stravu a vodu. Je
potrebné pozorovať správanie psa, či
nie je obojok príliš tesný.

Aby bol výcvik psa efektívny, musí byť
obojok správne nasadený.
Začíname
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1 Vyberte správnu dĺžku kontaktných

snímačov podľa typu srsti psa:
• Pre psy s hrubou, hustou srsťou použite
dlhšie kontaktné snímače.
• Pre psy s krátkou srsťou použite kratšie
kontaktné snímače.
2 Ak je to potrebné, použite priloženú
montážnu sadu pre odstránenie kontaktných snímačov.

3 Zaskrutkujte kontaktné snímače do
modulu.

3 Pohýbte s obojkom, aby sa kontaktné

body dostali cez srsť psa k pokožke na
krku.
POZNÁMKA: Kontaktné snímače musia
byť v kontakte s pokožkou psa.
4 Ak je remienok príliš dlhý, odstrihnite
prečnievajúci koniec aspoň 8 cm od
pracky.
TIP: Označte si dierku pre rýchlejšie
nasadenie a správne upevnenie obojka.

Výber a montáž kontaktných
snímačov

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov
vyberte správne kontaktné snímače podľa
srsti vášho psa.
6
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4 Opatrne dotiahnite pomocou priložené-

ho skrutkovača.
Uistite sa, že kontaktné snímače sú tesne
priložené na krk psa.

Výcvik psa

Mali by ste si nájsť takú výcvikovú metódu,
ktorá je tá najlepšia pre vás, vášho psa a
podľa vašich potrieb.
Ak je správne použitý, je výcvikový systém
Sport PRO veľmi efektívnym výcvikovým
nástrojom, ako využiť celý potenciál vášho
psa. Použitie výcvikového systému by
malo byť len jednou časťou komplexného
výcvikového programu.
Výcvik psa

30. 9. 2015 15:21:59

Výcvikové režimy

Okamžitá korekcia: Krátky okamžitý impulz po stlačení výcvikového tlačidla bez
ohľadu na dĺžku stlačenia tlačidla.
Kontinuálna korekcia: Dlhší impulz
počas celej doby stlačenia tlačidla, maximálne 8 sekúnd. Korekcia bežne býva
kratšia ako 8 sekúnd.
Tón: Spustí sa zvuk namiesto impulzu.
Tón môže byť použitý ako pochvala alebo
ako trest, závisí od vášho výcvikového
programu.
Vibrácia: Vibrácia namiesto impulzu
počas doby stlačenia tlačidla, maximálne
8 sekúnd. Efektivita vibrácie závisí od
temperamentu psa a skúsenosti.

Výber správneho stupňa
intenzity

1 Nastavte intenzitu na najnižší stupeň.
2 Stlačte výcvikové tlačidlo.
3 Sledujte reakciu psa, ako trasie hlavou,

4 Ak nie je žiadna reakcia, zvýšte stupeň

intenzity vždy o jeden stupeň, kým
nezbadáte na psovi malú, ale zreteľnú
reakciu na impulz.
Stupeň intenzity korekcie, ktorý vyvolá
malú, ale zreteľnú reakciu, je práve ten
správny pre začiatok výcviku vášho psa
s elektronickým obojkom. Nie je potrebné
a nemal by sa tento test opakovať. Keď
začnete s výcvikom, správanie psa vás
navedie k výberu stupňa intenzity. Keď
pes vo výcviku pokročí, môže byť potrebné zmeniť stupeň podľa situácie.

Zmena stupňa intenzity

Pre každý obojok môžete zvoliť iný stupeň
intenzity korekcie.

1 Vyberte obojok (strana 5).
2 Pre zvýšenie alebo zníženie stupňa
intenzity použite otočný prepínač.

pohyb krku alebo len zmenu pozornosti.
Niekedy môže pes zaskučať ako reakcia
na prekvapenie z elektrického impulzu.
Ak je zvukový prejav psa viac ako raz,
stupeň intenzity je príliš vysoký.
Výcvik psa
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BarkLimiter
UPOZORNENIE
Pred tým, ako sa začnete hrať so svojím
psom, mali by ste zložiť obojok psovi
alebo vypnúť funkciu BarkLimiter.
Keď je zapnutá funkcia BarkLimiter, mali
by ste zložiť všetky obojky, známky a iné
predmety z vášho psa. Tieto predmety
môžu spôsobiť aktivovanie korekcie
BarkLimiter, keď pes nešteká.
Funkcia BarkLimiter môže upozorniť vášho
psa automaticky, keď pes šteká. Obojok
detekuje vibrácie, podľa ktorých rozlíši, či
ide o štekanie alebo iný zvukový prejav
psa. Pri korekcii psa funkciou BarkLimiter
môžete použiť tieto metódy.
• Vibrácia namiesto impulzu
• Nastavený stupeň impulzu
• Automatický, postupne sa zvyšujúci
stupeň intenzity impulzu

Automatický stupeň intenzity

Obojok dokáže sám nastaviť stupeň intenzity impulzu automaticky podľa štekania
psa. Obojok začne na najnižšom stupni a
zvyšuje stupeň intenzity impulzu postupne,
kým pes neprestane štekať.
8
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Keď je pes ticho, intenzita sa časom
znižuje. Funkcia automatickej intenzity je
navrhnutá na elimináciu neprimeraného
otravného štekania. Pre rýchlejšie zastavenie štekania môžete nastaviť stupeň
intenzity manuálne.

Kontrolka LED

LED kontrolka krátko zabliká, keď obojok
detekuje pohyb alebo koriguje štekanie.
Zelené, žlté
Pohyb bol detekovaný, korekalebo červené cia nebola aplikovaná.
bliknutie
Modré
bliknutie

korekcia bola aplikovaná.

POZNÁMKA: Zelené, žlté alebo červené
bliknutie označuje stav nabitia akumulára
obojka od najvyššieho po nízky.

Spustenie funkcie BarkLimiter
ovládačom

Funkciu BarkLimiter môžete zapnúť
pomocou ovládača. Keď spustíte režim
BarkLimiter na ovládači, môžete nastaviť
použitie automatickej intenzity, vibrácie
alebo nastaviť stupeň impulzu.

Výcvik psa
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1 Nastavte operačný režim otočením na
AUX.

2 Vyberte BARKLIMITER ON.
LED kontrolka bliká na zeleno.

3 Kým LED kontrolka bliká, zvoľte

možnosť:
• Pre nastavenie vibrácie zvoľte VIBE.
• Pre nastavenie stupňa intenzity nastavte otočným prepínačom stupeň
a zvoľte CONTINIOUS.
• Pre nastavenie automatickej korekcie
zvoľte BARKLIMITER ON.
Modrá LED kontrolka na module obojka
znamená, že obojok je v režime BarkLimiter.

Vypnutie funkcie BarkLimiter
ovládačom

POZNÁMKA: Ak zapnete funkciu BarkLimiter na obojku, nie je možné túto funkciu
vypnúť ovládačom.

1 Nastavte otočný prepínač na AUX .
2 Vyberte BARKLIMITER OFF.
Prepnutie funkcie BarkLimiter

POZNÁMKA: Ak funkciu BarkLimiter zaVýcvik psa
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pnete na obojku, nie je možné ju prepnúť
ovládačom.
Ak potrebujete použiť rýchlu korekciu, keď
je obojok v režime BarkLimiter, môžete
funkciu BarkLimiter prepnúť ovládačom.
Späť do režimu BarkLimiter vrátite obojok
ovládačom (strana 8).
Podržte CONTINUOUS, TONE alebo
VIBE 4 sekundy.
Obojok sa prepne do výcvikového
režimu.

Zapnutie samostatnej funkcie
BarkLimiter priamo na module
obojka

Obojok môžete použiť aj samostatne ako
zariadenie proti štekaniu. Funkciu BarkLimiter v režime automatickej korekcie
môžete spustiť priamo na module obojka.
Týmto predĺžite výdrž batérie.
POZNÁMKA: Pri použití obojku v tomto
režime je vypnutý rádiový signál a nie je
možné ovládať obojok ovládačom.
1 Na module obojka stlačte a držte vypínač, kým nezačne LED kontrolka blikať
na modro.

9
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2 Pre návrat do výcvikového režimu

vypnite obojok a znova ho zapnite vo
výcvikovom režime (strana 3).

Bark Odometer™

Keď vypnete obojok v režime samostatný
BarkLimiter, LED kontrolka bliká na červeno a na zeleno, čím označuje, koľkokrát
detekoval obojok štekanie počas toho,
ako bol naposledy obojok zapnutý. Takto
môžete sledovať správanie vášho psa.
Červené bliknutie

10 štekaní

Zelené bliknutie

1 štekot

Napríklad jedno červené bliknutie a za
ním štyri zelené bliknutia znamená, že
obojok detekoval 14 štekaní.
Bez bliknutia znamená, že nebolo detekované žiadne štekanie.

Použitie svetla

Funkciu svetla môžete použiť pre overenie
párovania, ako pomoc pri lokalizácii vášho
psa a pre zaistenie bezpečnosti vášho
psa v noci.

1 Vyberte obojok (strana 5).
2 Otočný prepínač nastavte na AUX .
10
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3 Vyberte pre zapnutie svetla.
4 Vyberte pre vypnutie svetla.

Informácie o zariadení
Ovládač špecifikácie
Typ akumulátora

nabíjateľný lithium-ion

Výdrž akumulátora do 60 hodín bežného
používania
Rozsah prevádzkood -20° do 60°C
vých teplôt
Rozsah teplôt pri
nabíjaní

od 0° do 40°C

Rozsah teplôt pri
od -20° do 50°C
skladovaní
(až do 1 mesiaca)
Rozsah teplôt pri
od -20° do 35°C
skladovaní
(až do 3 mesiacov)
Vodotesnosť

IEC 60529 IPX7*

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do
hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií
nájdete na stránke www.garmin.com /
waterrating.

Informácie o zariadení

30. 9. 2015 15:21:59

Modul obojka špecifikácie
Typ akumulátora

Nabíjateľný, vymeniteľný
lithium-ion

Výdrž akumulátora
Rozsah prevádzod -20° do 60°C
kových teplôt
Rozsah teplôt pri
od 0° do 40°C
nabíjaní

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu
priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie
extrémnemu teplu.
Na vyberanie batérií nepoužívajte ostré
predmety.
VÝSTRAHA
Ak chcete batérie správne recyklovať,
obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie
odpadu.

Komponenty ovládača Sport PRO

Rozsah teplôt pri
od -20° do 50°C
skladovaní
(až do 1 mesiaca)
Rozsah teplôt pri
od -20° do 35°C
skladovaní
(až do 3 mesiacov)
Vodotesnosť

1 ATM*

*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá
hĺbke 10 m. Viac informácií nájdete na
stránke www.garmin.com/waterrating.

Inštrukcie pre výmenu
batérie Sport PRO
VAROVANIE
Informácie o zariadení
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À

Bezpečnostné skrutky

Á

Zadný kryt
11
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Â

Akumulátor

Ã

Konektor akumulátora

Ä

Predný kryt

Å

Tesnenie

Výmena batérie v ovládači

Pred výmenou batérie je potrebné dôkladne odstrániť nečistoty a vodu z ovládača.
Potrebný je tiež skrutkovač, ktorý je
súčasťou montážnej sady.
1 Odstráňte bezpečnostné skrutky zo
zadnej strany ovládača.
2 Zodvihnite zadný kryt.
3 Uchopte drôtiky konektora batérie tesne
pri konektore a potiahnite konektor paralelne okolo dosky a odpojte konektor
batérie od ovládača.
4 Odstráňte starú batériu a označte
orientáciu batérie.
Batéria prilieha tesne. Možno bude
potrebné použiť nie ostrý a nie kovový
predmet na vypáčenie batérie.

12
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5 Umiestnite novú batériu nálepkou

smerom hore, orietácia batérie musí byť
rovnaká ako starej batérie.
6 Pripojte konektor s novou batériou k
ovládaču. Ak je správne umiestnený,
konektor zacvakne do portu.
7 Skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie a či je celé umiestnené v drážke.
8 Skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie USB a či je celé umiestnené okolo
USB vstupu.
9 Zadný kryt a ovládač pevne držte pri
sebe a umiestnite všetky skrutky bez
dotiahnutia.
10 Skontrolujte, či medzi zadným krytom a
ovládačom nie sú žiadne medzery.
11 Rovnomerne pritiahnite skrutky.
12 Skontrolujte, či tesnenie nevytŕča z
ovládača.

Informácie o zariadení
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Komponenty modulu obojka
Sport PRO

Å

Tesnenie

Æ

Kryt modulu

Výmena batérie v module obojka

À

Bezpečnostné skrutky

Á

Vrchný kryt

Â

Skrutky krytu akumulátora

Ã

Kryt akumulátora

Ä

Akumulátor

Informácie o zariadení
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Pred výmenou batérie odstráňte všetky
nečistoty a vodu z obojka. Budete
potrebovať tiež malý skrutkovač, ktorý je
súčasťou balenia novej batérie.
1 Odstráňte šesť skrutiek z vrchného
krytu a odstráňte kryt.
2 Odstráňte dve skrutky z krytu akumulátora a odstráňte kryt.
3 Uchopte drôtiky konektora batérie tesne
pri konektore a potiahnite konektor paralelne okolo dosky a odpojte konektor
batérie od modulu.
4 Vyberte batériu.
Batéria prilieha tesne. Možno bude
potrebné použiť nie ostrý a nie kovový
predmet na vypáčenie batérie.

13
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5 Vložte novú batériu do krytu modulu

nálepkou smerom hore a hranu s nabíjacou plochou umiestnite pod nabíjacie
kontakty modulu.
6 Umiestnite kryt akumulátora a pritiahnite
dvoma skrutkami.
7 Skontrolujte, či nie je tesnenie poškode-

Registrácia zariadenia

Aby ste získali lepšiu podporu, zaregistrujte si svoje zariadenie.
• Navštívte http://my.garmin.com.
• Uchovajte originál dokladu o kúpe alebo
fotokópiu.

Viac informácií

Viac informácií o tomto zariadení nájdete
na webových stránkach Garmin alebo od
vášho predajcu.
• Navštívte www.garmin.sk/Sledovanie a
výcvik psov.
• Navštívte klub.garmin.sk.

Používateľská príručka
né a či je úplne vložené v drážke.

8 Pripojte konektor batérie s novou baté-

riou do modulu. Ak je správne umiestnený, konektor zacvakne do portu.
9 Umiestnite vrchný kryt a pritiahnite šesť
skrutiek, aby ste upevnili vrchný kryt.
10 Skontrolujte, či tesnenie nevytŕča z
modulu.

14
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Aktuálnu verziu používateľskej príručky
nájdete aj na webe.
1 Navštívte www.garmin.com/manuals /
sportpro.
2 Zobrazte alebo stiahnite používateľskú
príručku v plnom znení vo vami preferovanom formáte.

Informácie o zariadení

30. 9. 2015 15:22:15

,

BAZ_SportPRO.indd 19

30. 9. 2015 15:22:16

BAZ_SportPRO.indd 20

30. 9. 2015 15:22:17

BAZ_SportPRO.indd 21

30. 9. 2015 15:22:17

BAZ_SportPRO.indd 22

30. 9. 2015 15:22:17

BAZ_SportPRO.indd 23

30. 9. 2015 15:22:17

Táto slovenská verzia anglickej
príručky Sport PRO (Garmin
katalógové číslo 190-01893-00,
revízia A) je
poskytnutá kupujúcemu ako
výhoda. Ak je to potrebné, pozrite
si najnovšiu revíziu anglickej
príručky pre použitie Sport PRO.
Spoločnosť GARMIN
nezodpovedá za presnosť tejto
slovenskej príručky a odmieta
akúkoľvek zodpovednosť
vyplývajúcu z jej obsahu.

© 2015 Garmin Ltd. a subdodávatelia
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