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Canyon elektronski kompas navigator 
Artikel: CNS-DC1 

 
Namestitev baterije 
Odstranite pokrov predela, kjer se nahaja baterija s pomočjo 
manjšega kovanca, vstavite 3V baterijo (CR2032) in ponovno 
namestite pokrov.  
 

Zaslon in opis gumbov 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luč 
Pritisnite gumb E, če želite vklopiti luč. 
 
Ikone: 

 

smer 

Alarm vklop / izklop 

Alarm Snooze 

Slaba baterija 

Kompas 

Štoparica 

Čas 

 

Priklic spomina štoparice 
 
Popoldan 

Smer levo 

Smer desno 

Temperatura v °C 

Temperatura v °F 

Max. spomin 

Min. spomin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baterija 
 (3V / CR2032) 
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Vklop zaslona prikaz 
različnih načinov 
Pritisnite gumb D za vklop  
zaslona in nato pritisnite 
gumb D ponovno za prehod 
med različnimi načini. 
 
 

 

Ura, koledar in izbira med °C / °F 

� Pritisnite gumb D za vstop v način URA. 
� Za nastavitev časa in datuma pritisnite in držite gumb B. 
� Številke “24 ur” začnejo utripati, pritisnete gumb C za izbiro 

med 12 urnim ali 24 urnim prikazom formata. Po potrditvi, 
pričnejo številke utripati.  

� Ponovite proces, da nastavite željene ure, minute, letnico, 
datum in °C / °F, nato se dan v tednu avtomatično prekalkulira 
in prikaže. 

Nastavitev »dremeža« budilke 

� Za nastavitev alarma v načinu ura pritisnite in držite gumb A za 
vstop v nastavitev alarma.  

� Simbol  prične utripati, nato pritisnite gumb C za izbiro 
vklopa ali izklopa alarma in pritisnite gumb A za potrditev. Po 
potrditvi pričnejo številke utripati.  

� Za nastavitev ure pritisnite C za nastavitev željenih vrednosti 
in nato pritisnite gumb A za potrditev. Po potrditvi pričnejo 
utripati številke za minute.  

� Da bi nastavili minute, pritisnite gumb C za nastavitev željene 
vrednosti in potrdite z gumbom A.  

� »Dremež«  pomeni, da se bo alarm ponovil 3krat v 
intervalih po 5 min.  

� Če želite v načinu Čas preveriti, kako imate nastavljen alarm, 
pritisnite gumb A za prikaz alarma.  

 

Čas 

Štoparica 

Kompas 
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Prikaz temperature in ponastavitev 

� Za priklic max. in min. temperature v načinu ura pritisnite 
gumb C. 

� Za ponastavitev spomina pritisnite in držite gumb C. 

Digitalni kompas 

� Pritisnite gumb D za vstop v način kompas. 
� Držite komas v horizontalnem nivoju in ga obrnite s smeri 

 
� Komas bo prikazal smer na 3 načine.  

(1) Natačna smer, nakazana s pomočjo , v stopinjah, npr. 
South East (SE) 135. 

(2) Natačna smer Sever , Jug , Vzhod  in Zahod 
. 

(3) Relativna leva stran  npr. Severvzhod (SV) v primerjavi 
s prikazom smeri  relativna desna stran  npr. 
jugozahod (JZ) v primerjavi s prikazom smeri  

� Kompas se avtomatično izključi po 2 minutah zaradi 
varčevanja z energijo. Za ponovi zagon pritisnite gumb A. 

 
Pike predstavljajo iglo kompasa.  
Primer: smer sever 
 
 
Ikona  predstavlja konico igle, ki je vedno 
usmerjena proti severu. Ne glede na trenutno 

orientacijo kompasa lahko vedno z lahkoto določite sever in jug. 

Kalibracija kompasa in vpliv okolja 

� Pomembno je, da veste, da vsi digitalni kompasi delujejo na 
principu zemljinih magnetnih polj in so izredno občutljivi za 
različna okolja kjer so magnetna polja motena, torej v bližini 
kovinskih predmetov, električnih naprav, računalnikov, kablov 
z visoko napetostjo ... 

� Če želite, da kompas odčitava točno, je potrebno, da izvedete 
postopek kalibracije, ko se na zaslonu prikaže oznaka Err. 
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Kako izvedete kalibracijo 

Pritisnite gumb D za vstop v kompas način. Pritisnite in držite 
gumb A za vstop v način “CAL” in nato pritisnite gumb C za 
pričetek. Prikaže se krog. Obrnite napravo v smeri urinega kazalca, 
ko naprava ni v bližini kovinskih predmetov, električnih naprav, 
računalnikov, kablov z visoko napetostjo ... Naredite dva kroga z 
napravo, ki ni potrebno, da sta pravilna kroga, vendar je potrebno, 
da sta zaključena in v isti smeri. Pomembno je tudi, da vsak krog 
traja min. 20 sekund vendar manj kot 1 min. Takoj po kalibraciji 
pritisnite gumb A za potrditev. Če kalibracije ne izvedete pravilno, 
kompas ne bo pravilno deloval. Kalibracijo ponovite, če sumite, da 
kompas ne deluje pravilno. 

Vnesite odklonilni kot za pravi sever 

� Odklon se nanaša na izmerjeno razliko med magnetnim 
severom in severom na zemljevidu. Lokalni odklon je podan na 
zemljevidu kot vzhoden pozitiven odklon (E) ali kot zahodni 
negativen odklon (W). Ko se orientirate je smer na zemljevidu 
popravljena z odštetjem pozitivnega in dodajanjem 
negativnega odklona.   

� Za vnos vrednosti pritisnite in držite A za vstop v način 
kalibracije in nato pritisnite gumb A ponovno za vnos 
odklonilnih nastavitev v načinu “dEC”. 

� Takoj ko vnesete odklonilne nastavitve, črka E začne utripati. 
Pritisnite gumb C za izbiro smeri Vzhod (East- E) ali zahod 
(West- W) in nato pritisnite gumb A za potrditev. 

� Številke kota začnejo utripati. Za nastavitev kota pritisnite 
gumb C in nastavite željeno vrednost in nato pritisnite gumb A 
za potrditev.  

� Ker odklonilna nastavitev deluje takoj, za končno potrditev 
pritisnite gumb C in nato pritisnite gumb A za potrditev.  

 
Primer: Trenutna smer je sever S 10°. Če je odklonilni kot 
nastavljena na vzhod 30°, se končna smer spremeni na SV 40° ali 
če je odklonilni kot nastavljen na Z 30°, se končna smer spremeni 
na SZ 34°. 

 



5 ENG 

Štoparica 

� Pritisnite gumb D za vstop v štoparico. 
� Pritisnite gumb A za pričetek / zaključek štoparice. 
� Ponastavite štoparico 

Pritisnite gumb A za ustavitev štoparice. 
Držite gumb C za ponastavitev na 0. 

� Izbira krogov in zapis 
Pritisnite gumb B za izbiro kroga “LA” in zapis “SP” 
Pritisnite gumb C za zapis kroga, ko štoparica teče 

� Priklic shranjenega kroga 
Pritisnite gumb A za ustavitev štetja 
Pritisnite gumb C. Prikaže se ikona  in najhitrejši krog 

. 
Pritisnite gumb A za odčitavanje krogov. 
Pritisnite gumb C za izhod. 

 


