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Canyon NavMaster športna ura 
Artikel: CNS-SW2 

 
Namestitev baterije 
„Računalnik ura“ 
Odstranite pokrov ure s 
pomočjo izvijača, vstavite 
baterijo, kjer morate biti pozorni 
na polariteto baterije. Nato spet 
namestite pokrov. Če se na 
zaslonu prikazujejo 
neenakomerne slike, baterijo 
ponovno vstavite. S tem na 
novo zaženete mikroprocesor 
ure. 

3V-Baterija CR2032 
Ikone na zaslonu & Opis gumbov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikone: 

 

Smer   

Alarm VKLOP/ IZKLOP  

Dremež  

Prazna baterija  

Način kompas  

Višinomer   
 

Način čas 

Popoldan 

Temperatura v stopinjah celzija 

Temperatura v stopinjah fahrenheita 

Max. spomin 

Min. spomin 
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Aktivacija in nastavitev računalnika ure 
� Pritisnite in držite gumba A in C, dokler se vse ne aktivira 
� Za nastavitev “Meter/Feet”, “℃/℉”, “24H/12H”, “current time”, 

"day of week” in “month and date”, pritisnite gumb C za 
nastavitev in pritisnite A za potrditev. 

Vklop in prikaz različnih načinov 
Pritisnite gumb D za vklop in pritisnite gumb D ponovno za preklop 
med različnimi načini. 

 
Osvetlitev zaslona 
� Pritisnite gumb B za vklop. 
Dremež 
� V načinu URA pritisnite in držite gumb A, dokler številke ure ne 

začnejo utripati. 
� Za nastavitev budilke, pritisnite gumb C za nastavitev in A za 

potrditev. 
� Pri dremežu (Z Z), se bo zvočni alarm sprožil za 1 min in se 3 

x ponavil v intervalu 5 min. 
� Da bi prebrali čas v načinu Budilka, pritisnite gumb A za izbiro 

alarma. 
Temperatura 
� Za priklic minimalne in maximalne temperature v načinu ura 

pritisnite gumb C. 
� Za ponastavitev spomina pritisnite in držite gumb A po priklicu. 

TIME način (čas) 

Način višinometer Kompas način 
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Višinomer 
� Pritisnite gumb D za vstop v način višinomer. 
� Za nastavitev višine, najprej pritisnite gumb C za vnos T (trip 

timer mode – način čas potovanja). Pritisnite gumb A za 
zaustavitev časomerilca in nato držite gumb A ponovno, dokler 
simbol “ ” ne prične utripati. 

� Pritisnite gumb C za izbiro “ ” za naraščajoče višine ali “ ” 
za padajoče višine. 

� Pritisnite gumb A za potrditev in prva številka višine začne 
utripati.  

� Pritisnite gumb C za nastavitev številk in nato pritisnite gumb A 
za potrditev.  

� Ponovite proces, dokler ne pridete do željene višine. 
� Za nastavitev višine na nivo morske gladine pritisnite in držite 

gumb A za 8 sek dokler se vse številke ne nastavijo na 0. 
� Za pričetek potovanja pritisnite gumb C za vnos načina 

časomera potovanja in nato pritisnite gumb A za pričetek 
merjenja časa in ga pritisnite ponovno za zaustavitev. 

� Če želite prebrati različne informacije o potovanju, pritisnite 
gumb C za časomer potovanja, d (skupna razlika v višini) in AS 
(povprečna naraščajoča in padajoča hitrost). 

� Za ponastavitev informacij o potovanju, pritisnite gumb C za 
vnos načina časomera potovanja. Pritisnite gumb A za 
zaustavitev časomera in nato držite gumb A za ponastavitev 
podatkov. 

� Časomer potovanja se avtomatično izključi, ko razlika v višini 
ni večja kot 2,5 m v 5 min. 

� Ko se časomer zaustavi, se zaustavi tudi višinomer. 
� Če želite zoper spraviti v pogon višinomer, je potrebno ročno 

ponovno zagnati časomer. 
� Da bi varčevali z baterijo, se časomer avtomatično zaustavi, ko 

napravo preklopite na način čas ali kompas. 
 
Kompas 
 
� Pritisnite gumb D za vstop v način kompas. 
� Držite kompas v horizontalnem nivoju in nastavite smer s 

pomočjo “ ”. 
� Kompas pokaže smer na dva načina. 
(1). Natačna smer nakazana z znakom “ ” v stopinjah in z opisom, 

npr. South East (SE) 135°. 
(2). Natančna smer z označbo sever (  ), jug (  ), vzhod 
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(  ) in zahod (  ). 
� Za varčevanje z energijo bo kompas avtomatično prenehal 

delovati po 2 min. Za priklic kompasa pritisnite gumb A. 
� Ikono  lahko smatrate kot vrh kazalca, ki vedno pokaže na 

sever, in ikono  kot dno kazalca, ki vedno pokaže na 
sever. Ne glede na trenutno orientacijo kompasa, lahko vedno 
z lahkoto prepoznate sever in jug.  

 
Kalibracija kompasa in motnje 
 
� Pomembno je, da veste, da vsi digitalni kompasi delujejo na 

osnovi zemljinega magnetnega polja in so izredno občutljivi na 
različna okolja kjer je magnetno polje Zemlje moteno.  

� Da bi zagotovili točnost delovanja, je potrebno kompas 
kalibrirati, ko pride do motenj in se na zaslonu neprestano 
prikazuje sporočilo »Err« in kadar napravo uporabljate prvič.  
 

Kalibracija kompasa 
� Pritisnite gumb D za kompas način. 
� Pritisnite in držite gumb A, da pridete v način »CAL« in nato 

pritisnite gumb C za pričetek. Krog se prikaže in zavrti. 
� Obrnite napravo v smeri urinega kazalca za dva kroga, v bližini 

naj ne bo večje količine kovine, različnih naprava ali 
računalnikov, visokonapetostnih kablov ... Krogi niso potrebni, 
da so popolni krogi, vendar morajo biti zaključeni v isti smeri. 
Prav tako je pomembno, da vsaj krog traja vsaj 20 sek, vendar 
ne več kot 1 min. 

� Takoj po zaključku postopka kalibracije pritisnite gumb 
C za potrditev.  

� Če postopka kalibracije ne boste pravilno izvedli, 
kompas ne bo pravilno deloval. Ponovno izvedite 
kalibracijo, če sumite, da podatki niso točni. 

Vnesite kot odklona za sever 
� Odklon se nanaša na izmerjeno razliko med magnetnim 

severom in severom na zemljevidu. Lokalen odklon se doda 
zemljevidu kot vzhoden + odklon (E) ali kot zahodni – odklon 
(W). Po reorientaciji se smer popravi.  

� Že želite vnesti vrednost, pritisnite in držite gumb A za vstop v 
način “CAL” in nato pritisnite A ponovno za potrditev vnosa 
odklonilnih nastavitev načina “dEC”. 

� Črka “E” prične utripati. Pritisnite gumb C za izbiro smeri 
vzhod – E ali zahod – W in nato pritisnite gumb A za potrditev. 
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� Številka kot prične utripati. Za nastavitev kota pritisnite gumb 
C za nastavitev željene vrednosti in nato pritisnite gumb A za 
potrditev. 

� Ker odklonilne nastavitve vplivajo takoj, pritisnite gumb C, da 
bi vključili funkcijo in nato pritisnite gumb A ponovno za 
potrditev.  

[Pomembne opombe] 
Kompas 
� Kompasa ne uporabljajte v bližini kovinskih ali magnetnih 

predmetov.  
� Če se na zaslonu prikazuje sporočilo “Err”, je potrebno izvesti 

kalibracijo. 
� Držite kompas čimbolj horizontalno.  
Temperatura 
� Prikazana temperatura je mišljena temperatura znotraj ohišja, 

na katero vpliva tudi telesna temperatura.  
� Za prikaz dejanske temperature je potrebno uro odstraniti z 

roke za približno 15 – 30 min in jo ne izpostavljati sončni 
svetlobi. 

Višinomer 
� Na vse višinomere vplica barometrični pritisk saj tako 

kalkulirajo.  
Ta kratka navodila opisujejo le osnovne funkcije. Za več 
informacij si preberite navodila v angleškem jeziku. 

 


