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SUUNTO M-9 COMPASS
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Anatomie buzoly
1. Karta buzoly s trojúhelníkem, jenž ukazuje k magnetickému 

severu.
2. Otočné pouzdro používané k nastavení směru k cíli
3. Indikátor azimutu sloužící k odečítání hodnoty azimutu 

z karty buzoly
4. Orientační indikátory pro vyrovnání se světovými stranami 

vyznačenými na kartě; používají se pro určení směru k cíli
5. Zářez a okénko pro přesné zaměření objektu

2. Orientace mapy
V zájmu lepšího porozumění okolí byste měli nejprve použít 
buzolu ke správnému zorientování mapy. Tím zajistíte, že 
orientační body v terénu budou obecně ve stejném směru, 
v jakém je vidíte na mapě.

1. Držte buzolu vodorovně a podívejte se na trojúhelník 
označující sever. Ten ukazuje k severu.

2. Otočte mapu tak, aby severní okraj mapy směřoval 
k severu.

3. Udržení směru postupu
Během pohybu můžete ztratit výhled na cíl. K udržení směru 
cesty můžete použít buzolu Suunto M-9. 

1. Najděte si viditelný cíl ve směru, kterým chcete postupovat.
2. Držte buzolu vodorovně ve výši hrudi se zaměřovacím 

okénkem směrem k sobě.
3. Otáčejte pouzdrem, dokud se orientační indikátory 

nevyrovnají se světovými stranami vyznačenými na kartě.

Postupujte směrem k cíli. Když není cíl viditelný, kontrolujte 
správnost směru přidržením buzoly, jak se uvádí v kroku 
2 výše. Pokud nejsou orientační indikátory vyrovnány 
se světovými stranami, pootočte se, aby se vyrovnaly, a 
pokračujte v postupu v korigovaném směru.
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4. Měření azimutu
Azimut je úhel mezi směrem k severu a směrem k cíli. Azimut 
lze využít například při sdělování směru ostatním nebo při 
hledání vlastní polohy.

1. Držte buzolu vodorovně se zaměřovacím okénkem směrem 
k sobě v úrovni očí.

2. Vyrovnejte cíl se zaměřovacím zářezem a indikátorem 
azimutu.

3. Azimut vyčtěte z polohy zaměřovacího okénka. 
POZNÁMKA: Proveďte kompenzaci deklinace.

5. Péče
Čistěte pouze pomocí vody a jemného mýdla. Buzolu čistěte 
pravidelně.

Provozní/skladovací teplota: -30 °C až +60 °C / -22 °F až +140 °F

6. OMEZENÁ MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA SUUNTO
Společnost Suunto zaručuje, že po dobu záruční doby, jak 
je definována níže, společnost Suunto nebo autorizované 
servisní středisko Suunto, výhradně na základě vlastního 
uvážení a s výhradou podmínek této mezinárodní omezené 
záruky zdarma napraví vady materiálu nebo zpracování a) 
opravením, b) výměnou za obdobný produkt nebo c) vrácením 
kupní ceny. Tato mezinárodní omezená záruka se nevztahuje 
na a) opotřebení, b) závady vzniklé hrubým zacházením, c) 
úpravy, d) vystavení chemickým látkám nebo e) nesprávné 
použití. Pokud závazné právní předpisy nestanoví jinak, a) je 
tato mezinárodní omezená záruka platná a vynutitelná bez 
ohledu na zemi nákupu a b) k přístupu k servisním službám 
v rámci mezinárodní omezené záruky je nutná registrace 
na webu MySuunto.com a předložení dokladu o koupi. Tato 
mezinárodní omezená záruka nemá dopad na vaše zákonná 
práva, jež vám náleží na základě příslušných závazných 
právních předpisů týkajících se prodeje spotřebního zboží.

Záruční doba

Mezinárodní omezená celoživotní záruka:

Platí pro buzoly Suunto A, M, MC, MB a Clipper.

Záruční doba dle mezinárodní omezené záruky je omezena 
na takovou přiměřenou dobu, po kterou je produkt rozumně 
použitelný s ohledem na opotřebení.

Mezinárodní omezená dvouletá záruka:

Platí pro buzoly Suunto AIM, Arrow, Orca-Pioneer a KB. Záruční 
doba dle mezinárodní omezené záruky činí dva (2) roky od 
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 POZOR: 
NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ 
ROZPOUŠTĚDLA.

 POZOR: 
NEPOUŽÍVEJTE 
REPELENT PROTI HMYZU.

 POZOR: ZABRAŇTE 
ÚDERŮM NEBO PÁDU.
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data původního maloobchodního prodeje.

Omezení odpovědnosti

TATO OMEZENÁ MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, 
DO JAKÉ TO POVOLUJÍ PLATNÉ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, 
PŘEDSTAVUJE JEDINÝ A VÝHRADNÍ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK, 
KTERÝ VYLUČUJE JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ 
ČI PŘEDPOKLÁDANÉ. SPOLEČNOST SUUNTO NERUČÍ ZA 
ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY. 
SPOLEČNOST SUUNTO NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA ZPOŽDĚNÍ 
PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB ZÁRUČNÍHO SERVISU.

© Suunto Oy 2/2014, 12/2014, 3/2015, 5/2017  Všechna práva 
vyhrazena. Dokument může být změněn bez předchozího 
oznámení.

Suunto je registrovaná ochranná známka firmy Suunto Oy.
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China +86 400 661 1646 
China - Hong Kong +852 58060687 
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Germany  +49 89 3803 8778 
Italy  +39 02 9475 1965 
Japan  +81 3 4520 9417 
Netherlands  +31 1 0713 7269 
New Zealand (24/7) +64 9887 5223 
Russia  +7 499 918 7148 
Spain  +34 91 11 43 175 
Sweden  +46 8 5250 0730 
Switzerland  +41 44 580 9988 
UK (24/7) +44 20 3608 0534 
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