
Lavínový vyhľadávač Arva AXIO 

 

PRAX - PRACTICE: 

Základnou podmienkou prevedenie úspešnej lavínové záchrany sú dobré praktické vedomosti získané 

pravidelným precvičovaním. 

 

ZODPOVEDNOSŤ - RESPONSIBILITY: 

Lyžovanie mimo zjazdovky alebo backcountry lyžovanie sú činnosti, ktoré predstavujú riziká spojené s 

lavonovým nebezpečenstvom. Nosenie vyhľadávače by v žiadnom prípade nemalo navodzovať pocit 

absolútneho bezpečia. Je dôležité vedieť kedy sa vrátiť. 

 

SKLADOVANIE - STORAGE: 

Skladujte zariadenia v chladnom a suchom mieste. Pri skladovaní po dlhú dobu (v lete), vyberte batérie. Na 

vyhľadávač s vytečenými batériami sa nevzťahuje ZÁRUKA. 

 

ZÁRUKA - WARRANTY: 

Prístroj je vybavený 5-ročnú záruku počínajúc dátumom výroby. Odporúčame odoslať vyhľadávač na 

pravidelnú údržbu: raz za 3 roky pre amatérov a raz za dva roky pre profesionálov. 

 

REGISTRÁCIA - REGISTRATION: 

Každý ARVA vysielač má jedinečné identifikačné číslo. Registráciou vášho zariadenia na www.arva-

equipement.com na stránke "záručná - warranty" nám umožníte pripojiť svoje kontaktné informácie k svojmu 

vyhľadávači pre optimálnu záznamy (údržba, zákaznícky servis, atď.). 

 

BATÉRIE - BATTERIES: 

ARVA vysielač pracuje iba s 3-mi štandardnými alkalickými AAA / LRO3 

batériami. Nepoužívajte nabíjací alebo lítiové batériám. Batérie by mali byť nahradené v rovnakom čase. 

Etiketa v priestore batérii je dôležité pre všetky servisné postupy, neodtraňujte ju. 

  

POZOR - CAUTION -: Pokiaľ je batéria vhodená do ohňa alebo nahradená nesprávnym typom batérie hrozí 

nebezpečenstvo výbuchu. Postupujte podľa pokynov ako správne nakladať s použitými batériami. 

 

NASTAVENIE / ZAPNUTIE zariadenia - SETTINGS / TURNING ON DEVICE 

NOSENIA vyhľadávače - wearing THE DEVICE: 

Vaše ARVA musí byť vždy nosená priamo na spodnom prádle = mala by byť vždy prekrytá aspoň jednou 

vrstvou oblečenia, aby vyhľadávač bol chránený pred zimou a strhnutím. 

 

ZAPNUTIE PRÍSTROJA - INITIAL START-UP: 

Ak chcete zapnúť vyhľadávač stlačte tlačidlo POWER umiestnené na boku prístroja. To začne proces start-up 

sebakontroly a potom zobrazí číslo verzie, stav batérie, GROUP CHECK - (ak je táto funkcia aktivovaná v 

menu). 

 

KONTROLA STAVU BATÉRIU - Batery CHECK 

Kontrola batériu prebieha po každom zapnutí prístroja. 

Odporúčame výmenu všetkých batériu pri stave 50%. 

 

KONTROLA V SKUPINE - GROUP CHECK: 

 

Prístroj ponúkne aby sa kontrolovali skupiny - GROUP CHECK ak je táto funkcia aktivovaná v menu. Táto 

funkcia umožňuje vedúcemu skupiny otestovať jeden po druhom prístroje členov skupiny pre istotu, že prístroj 

každého skupina člena funguje správne. 

• Ak chcete vykonať test, vyklopte červenú anténu a nechajte kontrolovať zvyšok prístrojov v skupine. 

 

• vysielajúcich vyhľadávač musí byť aspoň 1 m od kontrolného vyhľadávače (zvyšok členov skupiny musí byť 

oveľa ďalej ...) aby prebehlo správne meranie frekvencie. V opačnom prípade kontrolnej vyhľadávač zobrazí 

chybu - ERROR. 



V prípade, že kontrolované vyhľadávač má odchýlku frekvencie, táto výnimka sa objaví na obrazovke. 

• Akonáhle je tento vyhľadávač skontrolovaný, môžete ho označit- Markov stlačením červeného joystickom a 

potom skontrolujte ďalšie vyhľadávač. 

• Pre opustenie GROUP CHECK - zložte červenú anténu. Prístroj sa potom prepne späť do vysielacieho 

módu. 

 

VYPNÚŤ - POWER OFF: 

Ak chcete prístroj Axiom vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo POWER BUTTON na 2s a potvrďte stlačením 

červeného joysticku. 

 

NASTAVENIE - SETTINGS: 

Prístup do MENU: vyhľadávač je zapnutý, stlačením POWER BUTTON počas VYSIELANIA. 

Pre navigáciu v MENU použijem JOYSTICK. V priebehu navigácie - pohybu v MENU, POWER BUTTON 

umožní krok späť - až do ukončenia - budete vo vysielacom móde. 

Počas vstupu do MENU budete mať 2 možnosti CONFIG (1) a STANDBY (2). 

Vyberte CONFIG pre prístup k rôznym nastaveniam. 

Ak potrebujete prepnúť do STAND BY módu, surfujte joystick na STAND BY a Potvrďte stlačením joystickom, 

pre opustenie STAND BY, stlačte tlačidlo POWER BUTTON. 

FINAL - definuje vzdialenosť po ktorú je možné Markov zasypaného. Je možné nastaviť vzdialenosť cca 3 m 

a 5 m. 

GCHECK - umožní nastavenie automatickej aktivácie GROUP CHECK pri zapnutí prístroja. 

BACKSEND - umožňuje deaktiváciu alebo nastavenie doby, po ktorej sa vyhľadávač prepne automaticky 

(MOTION SENZOR nezaznamenáva po túto dobu pohyb ..) z HĽADANIE do vysielania. 

STANDBY - dovoľuje deaktiváciu alebo nastavenie doby, po ktorej sa vyhľadávač prepne z STANDBY do 

vysielania. 

STANDYBY mód je mód v ktorom prístroj nevysiela ani nevyhľadáva. Dovoľuje bezpečne pracovať na lavíništi 

bez toho aby sme rušili hľadajúci. Ak MOTION SENZOR nezaznamenáva počas nastavenej doby žiadny 

pohyb, vyhľadávač žiada potvrdenie joystick že má pokračovať vo STANDBY. Ak nedostane žiadnu odpoveď, 

tak začne automaticky vysielať. 

 

BAND SR - dovoľuje automatickú redukciu dosahu vyhľadávania v prípade rušivých interferencii. 

SCROLL - dovoľuje manuálny výber medzi viacerými zasypaným. (Inak prístroj ide prednostne za najsilnejším 

signálom). Manuálny výber by mal byť používaný len profesionálov. 

RESET - dovoľuje vrátiť sa do pôvodného / štandardného nastavenia. 

 

Vyhľadávanie - Switching TO SEARCH MODE 

Pre prepnutie vysielajúceho prístroja do HĽADANIE stači len vklopit ČERVENÚ ANTÉNU. Sklopením 

ČERVENÉ ANTÉNY späť sme späť vo vysielaní. 

Dve ďalšie voľby sú dostupné módu HĽADANIE: ANALOG a SEND. SEND - dovoľuje prepnúť do vysielania z 

HĽADANIE skrze menu. ANALOG mód dovoľuje aktivovať ANALÓGOVÉ hľadanie. 

V ANALÓGOVOM móde prístroj poskytuje indikáciu citlivosti a dovoľuje nastavenie citlivosti s ohľadom na 

vzdialenosť. Pre lepšie počúvanie použite SLÚCHADLÁ - 3 mm JACK, po zapojení prístroj automaticky 

prepne do ANALOG módu. Hľadanie v tomto móde je odporúčané len skúseným používateľom. 

HĽADANIE - SIGNAL SEARCH - začnite hľadať signál na základe nižšie uvedených diagramov. 

 

OBMEDZENIA interferencie (rušivých signálov) - managing INTERFERENCES - ak interferencie (viď. Bod 

interferencie) ruší príjem prístroja, axióma automaticky obmedzí citlivosť na 25 m = na displeji sa objaví BAND 

25 (pásmo 25 m). Je dôležité následne skrátiť rozostupy v priebehu hľadania. 

 

INDIKÁCIE VIAC zasypaných - MULTIPLE VICTIM INDICATOR 

 na spodnej časti obrazovky sa objaví symbolmi zasypaných. Ak Markov, potom sa pri konkrétnom objaví 

symbol vlajky. Ak sa objaví znamienko +, potom je v dosahu prístroja viac ako 5 zasypaných. 

 

HRUBEJ HĽADANIE - COARSE SEARCH 

počas hrubého hľadanie pozorne nasledujte zmenšujúca sa vzdialenosť a smer indikovaný na obrazovke. 

Smerujte prístroj v smere signálu 



Hľadajte pokojne a uvážlivý 

Spomaľ pred dohľadávaním - cca 3 m vzdialenosť, zmizne 1 smerová šípka. 

Pokiaľ na obrazovke vúdaj o vzdialenosti sa začne zväčšovať (aj keď idete pozadu v pôvodnom smere) otočte 

sa o 180 ° a choďte späť. Objaví sa špecifický symbol U-Turn. 

 

V komplexnej zložitej situácii s viacerými zasypaným, prístroj môže mať problém analyzovať viac signálov 

naraz. V tomto prípade ustúpte niekoľko krokov stranou a vráťte sa na kritické miesto z iného smeru. 

 

POČAS HĽADANIE SLEDUJTE OKOLIE A HĽADAJTE PREDMETY AKO LYŽE, HOLE, OBLEČENIE atď. 

 

Dohľadávanie - FINE SEARCH 

približne 3 m od zasypaného prístroj prestane ukazovať smer - musíte pokračovať križovaním: 

priblížte prístroj čo najbližšie k povrchu snehu. 

Pohybujte prístrojom priamo v prichádzajúcom smere. Vzdialenosť sa zmenšuje, ak sa začne zväčšovať 

vráťte sa do miesta s najnižšou hodnotou a bez otáčania prístrojom pohnite sa doľava k smeru pôvodného 

pohybu. Ak vzdialenosť rastie, vráťte sa a pohnite sa doprava - všetko bez otáčania prístroja! Hľadajte 

minimálna vzdialenosť = v tomto mieste urobte rukou na snehu KRÍŽ a začnite sondovať. 

Je rýchlejší začať sondovať, keď v osiach XY aspoň raz nájdete minimum. 

 

Markovanie - MARKING FUNCTION 

Keď ste menej ako 3 m (alebo 5 m - podľa NASTAVENIE) od prvého zasypaného máte možnosť označiť - 

Markov toto miesto (napr .: pre ďalšieho hľadajúceho s menej výkonným prístrojom ...) 

a pokračovať v hľadaní ďalšieho zasypaného. Príklad na obrázku: Našli ste zasypaného A - môžete ho 

Markov a prístroj začne hľadať zasypaného B. 

 

Sondovania - Probing 

Sondujte od stredu KRÍŽA v bodoch vzdialených od seba cca 25 cm - sledujte pomyselnú Archedovou špirálu. 

Sondu veďte kolmo k povrchu snehu. Po nasondování zasypaného sondu zanechajte v kontakte a podľa 

vzálenosti určené na sonde riaďte intenzitu KOPANIE / odhrabávanie. 

 

KOPANIE / ODHRABAVÁNÍ- SHOVELING 

Podľa štatistík KOPANIE / odhrabávanie trva približne rovnako dlho ako HĽADANIE s prístrojom. Preto je 

dôležité metodická, efektívnu činnosť. 

Príklad na obrázku je odhrabávanie (v strmom svahu a mäkkom snehu) v tvare písmena V dole zo svahu. 

Začnite pod zasypaným cca 1,5 násobok hĺbky odčítané zo sondy - a vytvorte plošinu. Ak je to možné 

prepnite prístroja do STAND BY módu - nubudete rušiť ďalšie hľadajúci a sami budete zabezpečenia pre 

prípad ďalšej lavíny. 

 

RUŠENIE - INTERFERENCE 

Niektoré elektronické prístroje, rovnako tak ako lelktrické a elektromagnetické inštalácie môžu významne rušiť 

signály vysielané vyhľadávačom. 

Týmito zdrojmi môžu byť napr .: 

1 / nosenia: smartphony, analógové vysielačky, fotoaparáty, snímače pulzu, GPS atď. 

2 / Permanentný: retranslačnú vysielača, vedenia vysokého napätia, vleky atď. 

 

Pre obmedzenie týchto vplyvov doporučujeme umiestniť vyhľadávač čo najďalej od týchto vplyvov. 

 

POČAS HĽADANIE - IN SEARCH MODE 

presuň všetky kovové a elektronické zariadenia najmenej 50 cm od hľadajúceho prístroja. Počas aktívneho 

HĽADANIE odporúčame VYPNÚŤ všetko, okrem analógových vysielačiek, čeloviek bez elektroniky, hodiniek 

bez prijímaný signál, záložných prístrojov pre prípad ďalšej lavíny. 

 

PROSTRIEDKY KOMUNIKÁCIA - odporúčame VYPNÚ všetky digitálne telefóny a rádia počas aktívneho 

hľadania. Všetka komunikácia by mala byť vykonávaná najmenej 25 m od aktívne hľadajú. 

 

POČAS VYSIELANIA - IN TRANSMIT MODE 



presuň všetky kovové / elektronické prístroje najmenej 25 cm od vysielajúceho prístroja. 

 

Aviable DEVICE 5 YEARS WARRANTY - registruje svoj prístroj na www.arva-equipment.com 

R & TTE Vyhlásenie o zhode 

Meno výrobcu: AsteelFlash Francúzsko. Adresa: 43, rue du Vieux Chêne.PSČ: 38240. Mesto: Meylan. 

Krajina: France. Výrobca prehlasuje, že vyhľadávač Typový označenie: Axiom, ochranná známka: ARVA, je v 

súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. 1999/5 / EC.compliance 

zariadenia bola hodnotená na základe elektromagnetickej kompatibility štandardný test: FCC CFR 47 časť 15, 

hlavy C. Kompletné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na vyššie uvedenej adrese. Meno: Torres. Function: 

Estabilishment 

Development Director. Dátum: 30/06/2016. podpis: 

 

FCC požiadavky: - FCC ID: O9BARVANANO 

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že v suhlasi s limitmi pre triedu B digitálne 

zariadenia, podľa časti 15 FCC. Pravidlá. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby spĺňali primeranú ochranu proti 

škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. To zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať a 

rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej 

komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna zaruka, že nedôjde k rušeniu konkrétneho zariadenia. Ak pôsobí toto 

zariadenie škodlivé - ruší rozhlasový alebo televízny príjem, môže pomôcť vypnutie / zapnutie zariadenia, 

alebo je ďalším z týchto opatrení: 

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. - Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadení a prijímač. 

- Pripojte zariadenie do zásuvky na obvod odlišný od toho, na ktoré sa je pripojený prijímač. 

- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio / TV technika. 

- Informácie pre užívateľov: Zmeny alebo úpravy ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za 

zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia. 

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je s výhradou nasledujúcich dvoch 

podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať 

akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. 

 

Nevyhadzujte toto zariadenie do bežného odpadu, ale do elektrotechnického odpadu. 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

2 módy vyhladáváni: analógové a digitálne 

• 3 antény • Indikácia vzdialenosti a smeru 

• markovanie funkcie pre hľadaní viac zasypaných 

• Ikona Viac zasypaných (1, 2, 3, 4, 5 a viac) 

• 60 m šírka vyhľadávanie 

sférické VYHĽADÁVANIE 

• Hmotnosť: 230 g 

• Životnosť batérie: viac ako 250 hodín - pre vysielanie a 40 h pre hľadanie. 

• Vyžaduje 3 alkalické batérie AAA / LR03 

kontrola prijímanej frekvencie 

Aktívne INTERFERENCE MANAGEMENT - automatické zmenšenie citlivosti v prípade rušivých jevů- 

• Automatické prepnutie späť do vysielania - MOTION SENSOR 

 

POWER BUTTON - hlavný vypínač, 

DEPLOYABLE ANTENNA - výklopná anténa 

MARKING JOYSTICK - prepínač Marking 

JACK - konektor pre slúchadlá 

http://www.arva-equipment.com/

