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SUUNTO M-9 COMPASS
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1.

Schéma kompasu
1. Ružica kompasu s trojuholníkom, ktorý ukazuje na
magnetický sever
2. Otočné puzdro na stanovenie smeru k cieľu
3. Ryska azimutu na odčítanie číselného azimutu z ružice
kompasu
4. Orientačné indikátory na zarovnanie so svetovými stranami
na karte na nájdenie smeru k cieľu
5. Výrez a okienko na presné stanovenie objektu
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2.

Orientácia mapy
Na lepšie pochopenie okolia je vhodné pomocou kompasu
otočiť mapu správnym smerom. Zabezpečíte tak, že
zemepisné prvky okolo vás budú v rovnakom smere, ako ich
vidíte na mape.
1. Držte kompas rovno, trojuholník ukazujúci na sever
ukazuje na sever.
2. Natočte mapu tak, aby severný horný okraj smeroval na
sever.

3.

Zachovanie smeru pohybu
Pri pohybe môžete stratiť výhľad na cieľ. Kompas Suunto M-9
vám pomôže pri zachovaní smeru pohybu.
1. V smere, ktorým sa chcete pohybovať, nájdite viditeľný cieľ.
2. Podržte kompas rovno vo výške hrude tak, aby pozorovacie
okienko smerovalo k vám.
3. Otočte puzdro tak, aby orientačné indikátory boli
zarovnané so svetovými stranami na karte.
Ak cieľ nevidno, vykonajte pohyb smerom k cieľu a
skontrolujte svoj smer tak, že podržíte kompas ako v kroku
2 vyššie. Ak orientačné indikátory a svetové strany nie sú
zarovnané, otočte sa tak, aby boli zarovnané a pokračujte v
pohybe opraveným smerom.
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4.

Stanovenie azimutu
Azimut je uhol medzi smerom na sever a smerom k cieľu.
Možno ho použiť napríklad v rámci komunikačných pokynov
pre ostatných alebo pri hľadaní polohy.
1. Podržte kompas rovno tak, aby pozorovacie okienko
smerovalo k vám vo výške očí.
2. Zarovnajte cieľ s pozorovacím výrezom a ryskou azimutu.
3. Z pozorovacieho okienka odčítajte azimut.
POZNÁMKA: Vyrovnajte deklináciu.

5.
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Starostlivosť
Na čistenie používajte len čistú vodu a jemné mydlo. Kompas
pravidelne čistite.
Prevádzková/skladovacia teplota: –30 °C až +60 °C

POZOR:
NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE
ROZPÚŠŤADLÁ.

6.

POZOR: NA VÝROBOK
NEPOUŽÍVAJTE
REPELENTY PROTI
HMYZU.

POZOR:
PREDCHÁDZAJTE
NÁRAZU ALEBO PÁDU.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI SUUNTO
Spoločnosť Suunto zaručuje, že počas záručnej lehoty
spoločnosť Suunto na základe vlastného uváženia bezplatne
poskytne náhradu za chyby materiálov alebo spracovania
a) opravením alebo b) výmenou za podobný produkt,
alebo c) peňažnou náhradou podľa podmienok tejto
obmedzenej záruky. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje
na a) opotrebovanie, b) drsné zaobchádzanie, c) úpravy, d)
vystavenie chemikáliám a e) nesprávne používanie. Ak to
miestne platné zákony nevyžadujú inak, a) táto obmedzená
záruka je platná len v krajine zakúpenia výrobku a b) pri
požadovaní záručného servisu je nutné predložiť doklad o
zakúpení.
Záručná lehota
Obmedzená celoživotná záruka:
vzťahuje sa na kompasy Suunto A, M, MC, MB a Clipper.
Záručná lehota je obmedzená do času, keď sa výrobok už nedá
používať z dôvodu opotrebovania.
Obmedzená záruka dva roky:
vzťahuje sa na kompasy Suunto Arrow, Orca-Pioneer a KB.
Záručná lehota je dva (2) roky od dátumu zakúpenia
pôvodným kupujúcim.
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Obmedzenie zodpovednosti
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI
ZÁVÄZNÝMI ZÁKONMI JE TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁŠ
JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY A NAHRADZUJE
VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ.
SPOLOČNOSŤ SUUNTO NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ZVLÁŠTNE,
NÁHODNÉ, TRESTNÉ, ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY. SPOLOČNOSŤ
SUUNTO NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ONESKORENIA PRI
USKUTOČŇOVANÍ ZÁRUČNEJ SLUŽBY.
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