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KOMPAS – art. 9079000 (ANL9079000MSP1113NG) 
 
UPOZORENJE- Nemojte rastavljati uređaj. U slučaju da imate problema, molimo kontaktirajte vašeg dobavljača. Dobavljač će kontaktirati 
servisni centar i može poslati uređaj na popravak ako je to potrebno. Ne izlažite uređaj temperaturama većim od 60°C. 
ODLAGANJE- Odlažite materijal od pakiranja pravilno, u skladu sa njegovom vrstom, kao na primjer papir ili karton. Kontaktirajte vaš 
lokalni servis za zbrinjavanje otpada ili nadležno okolišno tijelo za informacije o pravilnom zbrinjavanju. Molimo koristite trenutne zakonske 
regulative kada odbacujete vaš uređaj. Više informacija o zbrinjavanju otpada možete dobiti od vašeg lokalnog servisa za zbrinjavanje 
otpada ili nadležnog okolišnog tijela. 
 
DIJELOVI: žica, staklo, rotirajući naplatak, utor za vid, povećalo, strelica, 360°skala sa stupnjevima, mjerač centimetra, ljestvica. 
 
1. Prije korištenja vašeg kompasa 
Uvijek morate držati vaš kompas horizontalno tako da se strelica i skala mogu slobodno okretati. Ne koristite vaš kompas blizu metalnih 
objekata (npr. ograda od mostova napravljena od metala) ili magnetnih uređaja (npr. mobiteli). Ove naprave ometaju pravilno čitanje zato 
što je strelica magnetna. 
2. Kako se orijentirati na mapi? 
Prije nego što koristite vaš kompas na mapi prvi puta, postavite smjer putovanja. Rotirajte staklo na rotirajućem naplatku tako da žuta linija 
bude u ravnini sa žicom i utorom za vid. Tada smjestite kompas, ili, na rub mape, ili, na zemljopisnoj liniji  tako da utor za vid i  žica tvore 
liniju. Sada okrenite mapu zajedno s kompasom, tako da sjeverna strelica usmjerava prema žici. Sada imate pravi smjer. 
3. Kako dobiti svoju destinaciju? 
Na mapi povucite crtu na mjestu gdje ste vi (vaša lokacija) i na mjestu gdje želite ići (vaša destinacija). Tada namjestite kompas na liniju 
tako da se žica i utor za vid poklapaju te pokazuju u istom smjeru. Sada okrenite  staklo na rotirajući naplatak tako da duža žuta linija 
pokazuje u vašu lokaciju i da  žica i utor za vid i dalje rade liniju. Žuta linija vam pokazuje skalu sa stupnjevima između vaše lokacije i vaše 
destinacije. Morate ići u smjeru kako vam stupnjevi prikazuju. Tijekom vaše šetnje, držite kompas tako da skala sa stupnjevima uvijek 
odgovara žutoj liniji, i uvijek hodajte u tom smjeru. SAVJET: Lakše je ako povremeno usmjerite kompas na kraju hoda prema određenim 
mjestima (npr. crkvenom tornju) koji stoje na vašem putu. Da biste to mogli, namjestite dio kompasa sa žicomu u vertikalnu poziciju i držite 
kompas tako da žuta linija odgovara skali sa stupnjevima vaše destinacije. Tada možete naciljati prema smjeru kroz utor za vid sa vidnom 
žicom. 
4. Gdje sam? 
Okrenite staklo na rotirajući naplatak tako da duža žuta linija tvori liniju sa žicom i utorom za vid. Namjestite kompas na mapu kako je 
opisano u naslovu 'kako se orijentirati na mapi?'. Naciljajte objekt (npr. crkva) na lokaciji koju možete pronaći na mapi te kroz utor za vid sa  
žicom. Kroz povećalo pročitajte stupanj na skali sa 360° i zapamtite taj broj. Tada namjestite kompas na mapi. Namjestite kompas na mapi 
tako da žica pokazuje prema vašoj destinaciji i dovedite je do linije sa vašim brojem stupnja. Na mapi iscrtajte liniju kako je prikazano na 
slici 4. Sjeverna linija će vam u tome pomoći. Ponovite to sa drugim bližim objektom (slika 4, objekt B). Vaša lokacija je tamo gdje se sijeku 
dvije linije na mapi. 
5. Pješačenje do odredišta po divljem putu  
Žute linije na staklu namijenjene su za brzo hodanje po teškim uvjetima. Dvije su linije, jedna duža i jedna kraća. Zajedno čine kut od 45°. 
Prvo okrenite kompas prema sjeveru zatim okrenite vidno staklo s rotirajućim rubom tako da žuta linija označava put kojim želite ići. Sada 
možete bilo kada pogledati u kompas. Kako hodate, okrenite kompas prema sjeveru i hodajte u smjeru linije. Ovu metodu možete koristiti i 
kad ne vidite svoju destinaciju kao i kad hodate kroz doline i kotline. 
6. Kako odrediti udaljenost od cilja 
Skala sa centimetrima i skala za mjerenje je sa strane vašeg kompasa. To će vam pomoći odrediti daljinu. Postavite skalu na mapu koju 
koristite. Skala na mapi se obično nalazi u jednom od donjih kuteva. Ako imate mapu sa skalom 1:500 tada je 1cm na mapi jednak 500cm 
u stvarnosti. Daljinu možete mjeriti pomoću skale i onda ju preračunati u stvarno stanje.  
Možete koristiti i skalu na kompasu sa mapom gdje imate skalu 1:50000. Ako imate mapu sa takvom skalom možete daljinu očitati i sa 
skalom za mjerenje na desnoj strani. 
Primjeri 
Skala na mapi  izmjerena udaljenost  stvarna udaljenost  
1:100   4 cm    400 cm (4m) 
1:10000   10 cm    100 000 cm 
 
JAMSTVO I UVJETI ZA PRODULJENJE JAMSTVA 
Jamstvo vrijedi 2 godine od kupnje proizvoda uz dokaz o kupnji (račun vašeg prodavača). 
Ako imate problem s uređajem, prvo kontaktirajte našu službu za korisnike. (Singa H d.o.o., Petrovinska 4, Petrovina Turopoljska, 10410 
Velika Gorica ili na info@singa-h.hr). Nemojte slati proizvode bez savjetovanja sa distributerom. Većina problema s vašeg uređaja može 
se riješiti sa savjetom. Ako se problem ne može riješiti sa savjetom, mi ćemo se pobrinuti da uređaj bude dostavnjen na popravak. Ako se 
problem pojavio nakon isteka jamstva ili nije pokriven našim jamstvenim uvjetima , dobiti ćete besplatnu procjenu troškova popravka. 

 

Važno za sve reklamacije:  

Molimo vratite uređaj čvrsto pakiran u originalno pakiranje kako bi se spriječilo oštećenje proizvoda tijekom transporta. Također dodajte 

račun (ili njegovu kopiju) od vašeg uređaja i opišite pogrešku. Ovo jamstvo ne utječe na bilo koji od vaših zakonskih prava. 


