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Canyon digitalni višinomer “Raziskovalec” 
Artikel: CNS-DC2 

Namestitev baterije 
Odstranite pokrov predela, kjer se nahaja baterija s pomočjo 
manjšega kovanca, vstavite 3V baterijo (CR2032) in ponovno 
namestite pokrov.  
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Višinomer (meter/ čevelj)  
1. Ko imate napravo pripravljeno, prične utripati ikona “m”. 
2. Za izbiro med m (meter) ali ft (čevelj) pritisnite gumb B in 

nato pritisnite gumb C za potrditev. 
 

Barometer (mb / hPa/ inHg) 
1. Nato se na zaslonu prikaže utripajoč znak “mb / hPa”. 
3. Za izbiro mb/hPa ali inHg pritisnite gumb B in nato pritisnite 

gumb C za potrditev. 
 
Nastavitev temperature °C / °F 
1. Nato začne na zaslonu utripati znak za stopinje celzija.  
2. Za izbiro načina prikaza temperature pritisnite B in nato C 

gumb za potrditev. 
 

Ura in nastavitev alarma 
●    ČAS 
1. Pritisnite gumb C za način čas, nato pritisnite in držite gumb 

C, dokler na začne utripati znak 12/24, s pomočjo gumba B 
lahko spremenite prikaz ure na 12 ur ali 24 ur in potrdite z 
gumbom C. 

2. Nadaljujte z nastavitvijo točnega časa s pomočjo gumbov B in 
C.  

 
●    KOLEDAR 
1. Pritisnite gumb C in ga držite, da začne 04 (leto) utripati, 

spremenite na željeno leto z gumbom B.  
2. Nastavite tudi mesec in dan z gumbom B in C.  
 
●    ALARM 
1. Pritisnite gumb C in prikaže se ikona na zaslonu. 
2. Pritisnite in držite gumb C dokler na prične utripati Hr, nato 

pritisnite gumb B in C za nastavitev ure in minute. 
3. Ko boste nastavili alarm, pritisnite gumb B za aktivacijo 

funkcije alarma in na zaslonu se prikaže ikona  v levem 
spodnjem kotu. 

4. Ponovno pritisnite gumb B za izklop funkcije alarma. 
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BAROMETER 
Pritisnite gumb D za vstop v način barometer. 
 

Barometer in vremenski status 
1. Pritisnite gumb D za normalen način in nato držite gumb D, 

številka barometra prične utripati.  
2. Pritisnite gumb B za nastavitev in D za potrditev.  
3. Ponovitev predhodni korak za nastavitev željenih številk. 
4. Ko nastavite barometer, pritisnite gumb B za izbiro različnih 

stanj in nato pritisnite D za potrditev.  
 

Vremenska napoved 
1. Naprava zaznava spremembe zračnega pritiska in lahko tako 

predvidi vreme za naslednjih 8 ur.  
2. Točnost take napovedi je približno 70 %. 
3. Glede na spremembe pritiska se lahko napove sprememba 

vremena. Obstaja 5 različnih stanj vremena: sončno, delno 
oblačno, oblačno, deževno, nevihta.  
 

BAROMETER 
Maximum in Minimum 
1. Pritisnite gumb D za vstop v spomin. 
2. Prikaže se max. in min. shranjen pritisk.  
3. Za ponastavitev spomina pritisnite in držite gumb B. Istočasno 

se higrometer in termometer tudi ponastavita.  
4. Pritisnite gumb D za izhod. 

 
Prikaz zračnega pritiska 
1. Pritisnite gumb D za vstop v prikaz pritiska.  
2. Atmosferski pritisk prikazuje spremembe v 

zadnjih 12 urah. Zgodovina je prikazano v 
naslednjem zaporedju: 

      0 H = Trenuten 
    - 1 H = Zadnja ura 
    - 2 H = Zadnji 2 uri  
    - 3 H = Zadnje 3 ure 
    - 6 H = Zadnjih 6 ur 
    - 12 H = Zadnjih 12 ur 
3. Za ponastavitev zapisov pritisnite in držite gumb B. 
4. Pritisnite gumb D za izhod, avtomatičen izhod po 30 sekundah. 
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VIŠINOMER 
Pritisnite gumb A za vstop v višinomer. 
 

Nastavitev višine 
1. Pritisnite gumb A in nato držite gumb A, da številke višinomera 

začnejo utripati.  
2. Pritisnite gumb B za nastavitev in A za potrditev.  
3. Ponovite predhodni korak za nastavitev željenih številk.  

 
Nastavitev višinomera na 0 m nadmorske višine 
1. Za nastavitev višine morja, pritisnite A. 
2. Držite gumb A dokler se številke ne nastavijo na 0. 

Maximum in Minimum 
1. Pritisnite A za vstop.  
2. Prikaže se shranjena max. in min. višina. 
3. Za ponastavitev pritisnite in držite B. Hkrati se ponastavi tudi 

higromer in termometer.  
4. Pritisnite gumb A za izhod ali počakajte 30 s za avtomatičen 

izhod. 

Prikaz višinomera 
1. Pritisnite A za vstop. 
2. Prikaz višinomera vsebuje spremembe za 

zadnjih 12 ur. Zgodovina je prikazana v 
naslednjem zaporedju: 

      0 H = Trenutno 
    - 1 H = Zadnja ura 
    - 2 H = Zadnji 2 uri  
    - 3 H = Zadnje 3 ure 
    - 6 H = Zadnjih 6 ur 
    - 12 H = Zadnjih 12 ur 
3.Za ponastavitev pritisnite in držite gumb B. 
4. Pritisnite gumb A za izhod.  
 

Skupne spremembe višine 
1. Pritisnite gumb A za vstop v ta način. 
2. Za pričetek potovanja pritisnite gumb B za začetek odštevanja 
časa potovanja in skupne sprememba višine se prične 
shranjevati.  

3. Za prekinitev potovanja pritisnite gumb B.  
4. Za odčitavanje skupne spremembe višine pritisnite gumb A za 
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vstop in nato gumb B za izbiro skupne spremembe višine, za 
povečanje  ali zmanjšanje . 

5. Pritisnite gumb A za izhod. 

 
Od  do  (pridobivanje višine ) 

Skupna sprememba višine – pridobivanje  d1+d2+d3 
 

Od  do  (zmanjševanje ) 

Skupna sprememba višine - zmanjševanje  d5+d6+d7 

 

Alarm višinomera 
1. Pritisnite A za vstop. 
2.Za nastavitev alarma željene višine pritisnite in držite gumb A 
dokler številke ne začnejo utripati.  

3. Pritisnite gumb B za nastavitev cifer in nato pritisnite A za 
potrditev.  

4. Ponovite predhodni korak za nastavitev željenih cifer.  
5. Po nastavitvi željene višine pritisnite gumb B za aktivacijo ali 
deaktivacijo alarma.  

6. Ko dosežete ciljno višino, vas bo alarm zvočno opozarjal 1 min, 
nato bo na zaslonu utripala ikona UP. Velja obratno tudi pri min. 
višini.  

7. Za info o ciljni višini in nastavitvah alarma pritisnite gumb A.  
 

HIGROMETER 
1. Vgrajeni senzor meri tudi vlago.  
2. Za priklic max. in min. spomina pritisnite D.  
3. Za ponastavitev spomina pritisnite in držite B gumb. Hkrati se 
ponastavi tudi barometer.  
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Termometer 
1. Vgrajen senzor meri tudi temperaturo.  
2. S pritiskom na gumb D se prikaže min. in max. shranjena 
tempertura.  

3. Za ponastavitev spomina pritisnite in držite B gumb. Hkrati se 
ponastavi tudi barometer. 

 

POMEMBNA OPOZORILA 

VIŠINOMER 
� Na vsak višinomer vpliva atmosferski pritisk, razen če so 

vodeni preko GPS.  
� Da bi minimalizirali ta vpliv, spremljajte in ponastavite 

višinomer, kadar veste na kateri višini ste ali ponastavite 
višinomer na višino morja.  

HIGROMETER 
� Vlažnost, ki je prikazana pomeni vlažnost znotraj ohišja 

naprave. Na to vlažnost vpliva tudi vaše telo.  
� Za prikaz realne vlažnosti je potrebno napravo odložiti iz rok za 

15 – 30 min in ne sme biti izpostavljena direktni sončni 
svetlobi. 

TERMOMETER 
� Temperatura, ki je prikazana pomeni temperaturo znotraj 

ohišja naprave. Na to temperaturo vpliva tudi vaše telo.  
� Za prikaz realne temperature je potrebno napravo odložiti iz 

rok za 15 – 30 min in ne sme biti izpostavljena direktni sončni 
svetlobi. 

 
Ta hitra navodila so namenjena le opisu osnovnih operacij 

naprave. Za več informacij si preberite navodila v 
angleškem jeziku. 


