
ES18687 KOMPAS METEOR VELIK Z OGLEDALOM 

(ES18687) 

HS71024 

 

 

LASTNOSTI: 

 Material: prozorna plastika, 

 Premer diska: 40 mm 

 Vrtljiva številčnica je potopljena v tekočino proti zmrzovanju 

 Graf za izračun razdalje v kilometrih 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

 

Kompas je pripomoček, s katerim določamo strani neba. Kompas pri orientaciji vedno držimo 

vodoravno ali ga položimo na tla. Pazimo, da v bližini ni železnih predmetov ali električnih 

aparatov, ker mu ti lahko škodujejo. 

 

 

Posebna previdnost –  

Nevarnost telesnih poškodb za otroke! 

 Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve! 

 Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter 

predvsem njihov značaj. Otroke morate  nadzorovat in jim predvsem dajati napotke za 

pravilno uporabo izdelka. 

 Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom. 



 

Nevarnost zaradi obrabe 

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je 

izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, 

če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati 

več. 

 

Uporaba 

1. Kompas postavite na zemljevid z daljšim robom vzdolž poldnevnika in nato obrnite 

zemljevid v tej smeri, tako da se sever, ki ga kaže igla kompasa, prekriva s severom zemljevida. 

2. Zemljevida ne premikajte,  daljši rob kompasa postavite v smeri poti, ki jo nameravate 

opraviti. 

3. Obrnite kompas tako, da "N" na kompasu prekriva rdečo točko igle, na "smer pohoda" kaže 

daljša stran kompasa ali rdeča puščica na ravnilu kompasa, ki poteka skozi sredino. 

4. Izberite značilno točko na "smeri pohoda" in pojdite proti njej brez potreba po uporabi 

kompasa. V primeru spremembe smeri ponovite postopek. 

 

 
 

 

 

 

Nega, skladiščenje, vzdrževanje 

Po uporabi izdelek očistite vlažno krpo in obrišite do suhega. Izdelek vedno hranite v suhem in 

čistem prostoru. 

 

 

SEVER 

  JUG 

ZAHOD VZHOD 



 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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