
Návod

Victorinox Traveller

Traveller 1.3705.AVT
1.  Velká čepel
2.  Malá čepel
3.  Vývrtka
4.  Otvírák na konzervy
5.  - Malý šroubovák
6.  Otvírák na lahve
7.  Šroubovák
8.  - Stahovač izolace
9.  Děrovadlo
10. Kroužek
11. Pinzeta
12. Párátko
13. Nůžky
14. Univerzální hák
15. -Pilník na nehty
16. Kuličkové pero
17. Špendlík nerez
18. Mini šroubováček
19. Digitální hodiny 12h/24h
20. - Alarm
21. - Timer
22. - Stopky
23. - Výškoměr
24. - Barometr
25. - Teploměr

Traveller lite 1.7905.AVT
1. -25. - To samé jako u 1.3705.AVT
26. Křížový šroubovák
27. LED svítilna



Vlastnosti a návod k použití
Výškoměry počítají nadmořskou 
výšku na základě atmosférického 
tlaku. Z tohoto důvodu je nutné 
každý výškoměr před použitím 
kalibrovat, aby se vyrovnaly ro-
zdíly způsobené každodenním 
kolísáním atmosférického tlaku. 
Musí se nastavit na místě, kde 
je známa nadmořská výška, aby 
správně fungoval.
Výškoměr měří následující údaje:
Teplotu ve stupních Fahrenheita 
(0° – 140°) a Celsia (-20° +60°), 
nadmořskou výšku ve stopách (- 
300 –18 000) a metrech ( -100 
– 6000).
Digitální displej aktivujeme stisk-
nutím kříže na vrcholu držadla 
nože. Jednotlivé funkce můžete 
zobrazit následovně: ft/F, ft/C, m/
F, m/C

Zapnutí digitálního displeje:
Podržte kříž a štít 4 vt., dokud se 
na displeji neobjeví informace o 
nadmořské výšce nebo teplotě, 
podle toho jak byl displej napos-
ledy nastaven.

Změna stupňů Fahrenheita na 
stupně Celsia a stop na metry:
V režimu teploty podržte kříž 4 
vt., dokud se neobjeví šipky na-
horu a dolů.
Uvolněte kříž objeví se symboly 
F/ft, F/m, C/ft, C/m. Nalistujte 
správný symbol pomocí opako-
vaného mačkání kříže, dokud se 
neobjeví požadovaná kombinace. 
Počkejte 4 vt. na přenastavení 
displeje.

Nastavení nadmořské výšky:
V režimu nadmořské výšky podržte 
kříž na 4 vt., dokud se neobjeví 
šipky nahoru a dolů. Uvolněte 
kříž. Śipky signalizující nahoru a 
dolů budou střídavě problikávat.
Zobrazenou výšku zvýšíte opa-
kovaným stiskem kříže, když je 
šipka dolů. Jakmile displej uka-
zuje správnou hodnotu. Počkejte 
4 vt., až displej přestane blikat.
Displej se vypne automaticky, 
pukud není používán 15 min.

Upozornění:
Nadmořská výška se zobrazu-
je se zpožděním, což výrazně 
prodlužuje životnost baterie. 
Proto není výškoměr Victorinox 
vhodný pro použití při skocích s 
padákem a podobných sportech.

Nastavení

Nastavení Alti
Nastavení roční
doby



Kombinace
různého nastavení

Stopky Barometr

Změna stupnů Fahrenheita 
na stupně Celsia

Změna Nastavení 
časoměřiče



Výrobky VICTORINOX jsou vyrobeny z velmi kvalitní oceli. Výrobce zaručuje doživotní záruku na vadu materiálu 
a provedení. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným či hrubým zacházením
Při kontaktu kleští se slanou vodou propláchněte čistou vodou, vysušte a promažte.

Nastavení hodin

Výměna baterie:
Výškoměr je vybaven 3V lithiovou baterií. Pomocí mini-
šroubováku otevřete bateriový prostor a baterii vyměňte. 
(viz obr.)

Prodloužení životnosti baterie:
Během použití mějte prostor na baterii uzavřený. Pokud došlo 
k ponoření do vody, baterii ihned vyjměte a kryt nechte vyshnout.
Přístroj přejde do pohotovostního režimu, pokud jej 
nepoužíváte. Nebudete-li výškoměr používat po určité 
období, můžete prodloužit životnost baterie tím, 
že ji vyjmete.

Výrobce: Victorinox Ibach - Švýcarsko

Nastavení budíku Vypnutí budíku


