
 
 
 

 

 Használati útmutató  

Wayfinder iránytű 
 

Rend. sz.: 1681497 
 

Rendeltetésszerű használat 
 
A termék az égtájak jelzésére valamit térkép segítségével a tartózkodási hely 
meghatározására szolgál. Ezenkívül a termék a menetirány meghatározására is 
alkalmas.  
Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy megváltoztatni.  A 
készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja.  Olvassa át 
figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja 
másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.   
A készülék megfelel a nemzeti és európai   
követelményeknek.  Az itt szereplő cégnevek és készülékmegnevezések   
a mindenkori tulajdonos védjegyei.  Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma   
• Iránytű 
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók 
 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: 
www.conrad.com/ downloads weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-
kódot. Kövesse a web-oldal  útmutatásait. 
 

A szimbólumok magyarázata 
 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az 
útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.  

 
 

Biztonsági tudnivalók  
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban 
szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az 
ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk 
felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság 
és a garancia is. 

 
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és 

háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a 

kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból 
való leejtés következtében is megsérülhet. 

• Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével 
kapcsolatban, forduljon szakemberhez. 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel 
vagy szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban 
nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más 
szakemberhez. 

Üzembe helyezés 
 

a) A térkép beállítása Észak felé 
 

• Helyezze a térképet széthajtva a padlóra. 
 

• Hajtsa vissza az iránytű fedelét, amennyire csak lehet, és fordítsa el a lemezt, amíg 
a hosszú sárga vonal, a nagyító hátulnézete és a célzóhuzal egy vonalba nem 
esik. 

Ezt az állást az iránytűvel való munka közben meg kell őrizni. 
 

• Helyezze úgy az iránytűt a térképre, hogy ezek a vonalak a külső térkép 
peremen legyenek. 

• Forgassa el a térképet anélkül, hogy megváltoztatná az iránytű helyzetét, amíg az 
északi nyíl (64 ° vagy 360 °) egyenest alkot a hátsó látószöggel, a sárga vonallal, 
a célzóhuzallal és a térkép külső szélével. 

 
b) A tartózkodási hely meghatározása 
 
• Keressen két markáns pontot a terepen, amik a térképen is jelölve vannak. 

Ügyeljen arra, hogy a célzóhuzal és a hosszú sárga vonal egy egyenest alkosson. 
• Az északi irányba mutató térkép mozgatása nélkül vigye a kezébe az iránytűt, 

tartsa a szeméhez, és használja a hátsó látót és a célzóhuzalt, hogy a terepen 
kiszemelt első markáns pontot "benézze". Egy markáns pont lehet pl. egy 
templom. 

 

• Döntse meg a nagyítót, hogy láthassa a számokat az iránytű lemezen, és csukja 
be az egyik szemét. A nagyítón keresztül leolvashatja azt az iránytű-lemezt, 
amelyben a markáns pont található. 

• Helyezze vissza az iránytűt a térképre úgy, hogy a célzóhuzal áthaladjon a 
markáns helyen. 

• Várja meg, amíg az Észak felé mutató nyíl megáll. Forgassa el úgy az iránytűt 
(hogy a markás pont a forgatási pont legyen), amíg a korábban meghatározott 
szög a hosszú sárga vonal alatt van és a célzóhuzal a markáns pont alatt egy 
egyenest képez. 

 

• Ceruzával húzzon egy vonalat a célzóhuzal mentén. Ugyanígy járon el a második 
markáns pontta is. Hosszabbítsa meg a két egyenes, amíg azok keresztezik 
egymást, és ez a keresztezés mutatja az Ön jelenlegi tartózkodási helyét. 

 
c) A menetirány meghatározása 
 
• Hajtsa fel az iránytű fedelét és a hátsó nézőkét, és a hátsó nézőkén és 

célzóhuzalon keresztül célozza meg a célt. Ügyeljen arra, hogy a hosszú sárga 
vonal, a nézőke és a célzóhuzal egy egyenest alkosson. A sárga vonal alatt 
olvashatja le a menetirányt. 

 

• Túrázás közben használja sokszor az iránytűt, hogy a menetiránytól való nagy 
eltérést idejében meghatározhassa.  

A menetirány meghatározása a térkép Észak felé beállításával 
 

Húzzon a térképen egy segédvonalat a tartózkodási helyétől a célig. 
 

Állítsa be a térképet Észak felé 
 
Helyezze az iránytűt úgy a segédvonalra, hogy azt a célzóhuzal és a hosszú sárga 
vonal takarja. A sárga vonal leolvashatja a menetirányt az iránytű tűjének megállását 
követően. 
 

Ápolás és tisztítás 
 
• Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai 

oldatot, mivel a készülékházat károsítják, sőt, a készülék működését is 
kedvezőtlenül befolyásolhatják. 

• A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes ruhát. 
 

Eltávolítás 
 
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 

eltávolítani. 
 

Műszaki adatok:  
 

Méret (Sz x Ma x Mé)......................... 58 x 26 x 76 mm 
 

Súly.......................................................... 95 gramm  
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