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KOMPASS BRUKSANVISNING
KOMPASS MED BUNNPLATE

1

KOMPASS MED BUNNPLATE
Kompass med bunnplate er et praktisk, brukervennlig, 
væskefylt kompass med en bunnplate markert med en rød 
pil som peker langs den lange aksen, og et vridbart kom-
passhus markert i grader. Kompass med bunnplate er ideelle 
for raske peilinger og kartbruk.
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HOW TO
NAVIGATE
EASY AS
1-2-3

1-2-3
Place your compass on the map 
and use the baseline to make a 
straight line between your current 
position and your destination.
Make sure that the direction- 
of-travel arrow points towards 
your destination.

1-2-3
Turn the compass housing until the 
red part of the north/south arrow 
is parallel with the map meridians, 
and points north on the map.

1-2-3
Lift your compass from the map 
and hold it horizontally in your 
hand. Turn yourself and the  
compass until the red end of the 
needle is inside the red north/
south arrow. Now the direction- 
of-travel arrow will point towards 
your destination. Take a landmark 
and start moving. Enjoy!
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1-2-3
Plasser kompasset på kartet og 
bruk grunnlinjen til å lage en rett linje 
mellom din nåværende posisjon og 
destinasjonen.
Sørg for at marsjretningspilen 
 peker mot destinasjonen.

1-2-3
Vri kompasshuset til den røde delen av 
nord-/sørpilen er parallell med meridi-
anlinjene på kartet og peker nordover 
på kartet.

1-2-3
Løft kompasset fra kartet og hold 
det horisontalt i hånden. Snu deg og 
kompasset til den røde enden av nålen 
er inne i den røde nord-/sørpilen. Nå vil 
marsjretningspilen peke mot destinas-
jonen din. Bruk et landemerke og begynn 
å bevege deg. Lykke til!

ORIENTERE KARTET MOT NORD
Den enkleste måten å bruke et kart og kompass sammen på, 
er å orientere kartet mot nord. Bare innrett meridianlinjene 
på kartet med kompassnålen slik at «opp» på kartet peker 
mot nord. Nå er alt på kartet i samme retning som på bakken. 
Husk å holde kartet orientert hele tiden når du reiser langs 
ruten. Ved å gjøre dette vil det være svært enkelt å følge 
ruten din, siden det å svinge til høyre på kartet også betyr 
å svinge til høyre på bakken! Riktig orientering av kartet er 
raskt, enkelt og den beste måten å unngå unødvendige feil 
på under reisen!

SILVA 1-2-3 SYSTEM®

MAGNETISK MISVISNING
Når kompass og kart brukes sammen, er det viktig å kjenne til den lokale 
magnetiske misvisningen og hvordan man kompenserer for den. Magnetisk 
misvisning er forskjellen mellom geografisk nord/sann nord (hvor meridianlin-
jene på kartet peker) og magnetisk nord (hvor nordenden av kompassnålen 
peker). I områder med betydelig misvisning må det foretas justeringer for å ta 
korrekt peiling. Informasjon om mengden og retningen av magnetisk misvisning 
vises på topografiske kart med et diagram. Bruk et oppdatert kart for gjeldende 
misvisning.

Misvisning kan håndteres enten med en fast misvisningsskala eller med justering 
av misvisningen i kompasshuset. Les mer lenger ned i denne bruksanvisningen.

FØR DU STARTER REISEN
• Kontroller alltid at kompasset fungerer som det skal før du starter reisen.

• Utsett aldri kompasset for ekstremt høye eller lave temperaturer eller magnet-
felt som kniver, mobiltelefoner, radiohøyttalere, magneter osv. Slik eksponering 
kan føre til permanent skade på kompasset. * Funksjonene varierer mellom 

 ulike kompassmodeller
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Vinkelen mellom geografisk nord og marsjretningen kalles peiling (retningen fra der 
du er, til hvor du vil gå). Verdien for denne vinkelen kan leses av direkte på gradskiven. 
Kompassene våre har enten en måleskala delt inn i 360 grader eller 6400 mil. Grad-
skiven er også markert med kardinalpunkter (N-S-E-W) på noen modeller.

Hvis du vrir gradskiven for å innrette kompassnålen mot nordpilen, kan en peiling tas 
fra måleskalaen på indekslinjen.

9  HJELPELINJER/MARSJRETNINGSPIL (NORDPIL)

Alle våre utendørskompass har røde/svarte nord-sør-linjer, og pilen i bunnen av 
kompasshuset  sørger for enkel og sikker avlesning. Linjene og pilen ligger inne i 
kompasshuset, rettet mot nord på gradskiven og utformet for å være på linje med 
meridianlinjene på kartet. Halve linjene/pilen er rød for å angi nord. Linjene brukes til å 
innrette kompasshuset med kartet i trinn 2, ved navigering med SILVA 1-2-3 System®.

10  SKALAER 

På bunnplaten finner du skalaer for avstandsmåling osv. på et kart. Type og antall 
skalaer varierer mellom etter SILVA-kompassmodell. Skalaene og trykkene på de 
fleste SILVA-kompassene er «varmpresset» for ekstra lang holdbarhet. 

 KARTSKALAER

Et kart er et redusert bilde av terrenget. Det fastsatte forholdet mellom avstandene 
på kartet og tilsvarende avstand på bakken kalles en kartskala. Kartskalaen indikerer 
hvor mange ganger kartet er forminsket. Dersom kartskalaen er 1:10 000, betyr det 
at kartet er forminsket 10 000 ganger. 1 cm på kartet vil med andre ord være 10 000 
cm (100 m) i terrenget. En fin huskeregel er å stryke de to siste nullene, og da finner 
du hvor mange meter 1 cm på kartet er i terrenget. De vanligste skalaene er 1:10 000, 
1:15 000, 1:25 000 og 1:50 000. Skalaen 1:10 000 betyr for eksempel at 1 cm på kartet 
tilsvarer 10 000 cm = 100 m i terrenget.

 LINJAL

Hvis kartskalaen er 1:50 000 og kompasset har den korresponderende kartskalaen, 
bruker du denne til å måle avstanden.
Hvis kompasset ditt mangler den korresponderende kartskalaen, bruker du den van-
lige metriske eller britiske linjalen (tommer) på kanten av bunnplaten.
Eksempel: Hvis kartskalaen er 1:50 000, er 1 mm på kartet = 50 m i terrenget.
Eksempel: Hvis kartskalaen er 1:24 000, er 1 tomme på kartet = 24 000 tommer (2 000 
fot) i terrenget.

 ROMERSKALAER 

Bruk Romer-koordinatskalaene på bunnplaten for å 
måle avstand eller finne en rutenettreferanse med 
seks figurer som lar deg bestemme koordinatene 
til en kjent posisjon på kartet (eller for å bestemme 
posisjonen til kjente koordinater på kartet).

11  INDEKSLINJE

Indekslinjen er fast under, eller på ytterkanten av måleskalaen som en forlengelse av 
marsjretningspilen. Den markerer peilingen du tar ved å vri kompasshuset . . 

Hvis du vrir gradskiven for å innrette kompassnålen mot nordpilen, kan en peiling tas 
fra måleskalaen på indekslinjen.

12  SIKTEHULL

Bunnplaten har ett eller flere siktehull for å legge til kartsymboler eller markere posis-
joner på kartet med penn/blyant, noe som øker presisjonen.

13  FORSTØRRELSESGLASS

Innebygd forstørrelsesglass for detaljert kartlesing.

14  MARSJRETNINGSPIL

Marsjretningspilen viser retningen du ønsker å bevege deg i eller peilingen. Den er 
festet parallelt med sidene på bunnplaten og innrettet med den faste indekslinjen på 
kanten av kompasshuset.

15  SELVLYSENDE MARKERINGER /SKIVE

Kompassene våre har selvlysende markeringer og/eller 
gradskive for kompassavlesning i mørket. Når de aktiveres 
av dagslys/lommelykt, vil de gi lys i opptil 4 timer. Marker-
ingene er vanligvis plassert i marsjretningspilen,  nordpilen, 
indekslinjen og norddelen+pinnen til kompassnålen.

16  FRIKSJONSELEMENT I GUMMI

Friksjonselement i silikongummi for nøyaktig kartarbeid. Plassert på undersiden av 
bunnplaten.

KOMPASS MED BUNNPLATE

GRUNNLEGGENDE
KOMPASSFUNKSJONER

1  BUNNPLATE

Svært holdbar bunnplate i gjennomsiktig akrylplast. Bruk kanten på bunnplaten for å 
ta en peiling. De fleste SILVA-kompass har en buet bakside som gjør at det sitter mer 
ergonomisk i hånden.

2  VÆSKEFYLT KOMPASSHUS

Kompasshuset er fylt med antistatisk væske (tilpasset formel) som sikrer tydelig og 
rask avlesning, perfekt demping, nålstabilitet og nøyaktighet.

3  HELNINGSMÅLER

Helningsmåleren kan brukes til å måle skråninger i terreng, høyder osv.
Vri gradskiven til «W» (270°) er ved indekslinjen. Legg kompasset på siden i øyehøyde. 
Helningsmålernålen skal bevege seg fritt. Vipp kompasset oppover med terrenget. Les 
av helningen der helningsnålen møter misvisningsskalaen.

4   5  MISVISNINGSSKALA (FAST)/JUSTERING AV MISVISNING

OM MISVISNING

Når kompass og kart brukes sammen, er det viktig å kjenne til den 
lokale magnetiske misvisningen og hvordan man kompenserer for den. 

Magnetisk misvisning er forskjellen mellom geografisk nord/sann 
nord (hvor meridianlinjene på kartet peker) og magnetisk nord (hvor 
nordenden av kompassnålen peker). I områder med betydelig misvisn-
ing må det foretas justeringer for å ta korrekt peiling. Informasjon om 
mengden og retningen av magnetisk misvisning vises på topografiske 
kart med et diagram som identifiserer magnetisk nord (MN) og misvis-
ningen i grader fra sann nord (TN). Bruk et oppdatert kart for gjeldende 
misvisning.

 FAST SKALA

De fleste SILVA-kompass har en fast korrigeringsskala for misvisning inne i kom-
passhuset for å forenkle nødvendige beregninger. 

Slik gjør du det: 
 Identifiser misvisningen fra kartet ditt. 
 I dette eksempelet 20° øst.

Følg instruksjonene i SILVA 1-2-3 System®. Før du bruker 
et landemerke i trinn 3, snur du deg til den røde enden 
av kompassnålen peker mot 20° på «E.decl»-skalaen 
(misvisningsskala øst). Hold kompasset stødig og vri 
kompasshuset til nordpilen sammenfaller med den røde enden av kompassnålen igjen. 
Nå vil marsjretningspilen peke mot destinasjonen din. Bruk et landemerke og begynn å 
bevege deg.

 JUSTERINGSSKRUE

Noen SILVA-kompass har en justeringsskrue for misvisning som sitter på skiven.  Du 
finner en liten skrutrekker inne i sikkerhetsutløseren til 
den medfølgende sikkerhetssnoren.

Slik gjør du det: 
 Identifiser misvisningen fra kartet ditt. 
 I dette eksempelet, 20° øst. 
 Vri skruen på skiven til undersiden av nordpilen møter 
20° på E.decl-skalaen. Husk å bruke hjelpelinjene 
nederst på kompasshuset og IKKE nordpilen som 
nordreferanse når du tar peiling på kartet. Etter at du har 
justert kompasset for misvisning, peker kompassnålen  
fortsatt mot den magnetiske nordpolen.

6  KOMPASSNÅL

Høy svensk kvalitet, rustfritt stål, magnetnål. Kombi-
nasjonen av et juvellager i safir og en pinne i herdet stål minimerer friksjon, noe som gir 
raske og nøyaktige bevegelser. Nøyaktig magnetisk nord: 1 grad.

De røde endepunktene peker mot magnetisk nord!

7  VRIDBART KOMPASSHUS (SKIVE)

Bruk det vridbare kompasshuset for å ta peiling når du navigerer med SILVA 1-2-3 
System®. Noen av kompassene våre er utstyrt med en taktil gummiskive for å gjøre 
kompasshuset enklere å justere.

8  GRADSKIVE/MÅLESKALA

20˚

20˚
E. decl.
on map
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 SKALASNOR

Skalasnoren gjør det enklere å foreta en rask avstandsvurdering 
av ruten eller planlegge ruten på forhånd. Skalasnoren har 2–4 
skalaer: 1:24 000, 1:25 000, 1:50 000og 1:62 500, som gjør det mulig 
å måle lengden på fotturen. Ettersom snoren er myk og bøyelig, er 
det enkelt å legge den direkte på ruten din på kartet. 

Snoren har en sikkerhetsutløser som åpnes hvis den setter seg fast.

For kompass med justering av misvisning, kan du bruke skrutrek-
keren i sikkerhetsutløseren på snoren for å justere. Utløs sikkerhet-
sutløseren og bruk skrutrekkeren til å vri skruen på skiven.

 
 

 HELLINGSKORT

Hellingskortet er flott både for å oppdage skredrisiko og for 
å finne ut hvor utfordrende reisen din vil bli. Ved å kjenne 
til hellingen kan du også vurdere den ekstra avstanden du 
trenger på grunn av hellingen. 

Venstre side er for følgende kartskalaer: 
1:25 000, ekvidistanse 5
1:50 000, ekvidistanse 10
1:100 000, ekvidistanse 20
1:24 000, ekvidistanse 20 (US-versjon)

Høyre side er for kartskala:
1:25 000, ekvidistanse 10
1:24 000, ekvidistanse 40 (US-versjon)

Ekvidistanse er antall høydekurvene (koter) mellom indekskotene (tykkere høydekur-
ver på kartet)

Midtdelen av hellingskortet gir deg informasjon om den ekstra avstanden du må gå per 
100 meter (yards, USA-versjon) i den spesifikke vinkelen. Når du for eksempel går i en 
bakke med 45 graders vinkel, må du gå 41 m ekstra per 100 meter (yards).

Bruk av hellingskort:
Bestem kartskala og ekvidistanse som er skrevet på kartet
Bestem vinkelen som passer til tellekurvene (tykkere strek). Dette vil gi deg den faktiske 
vinkelen på det spesifikke stedet på kartet. Hvis kartet mangler tellekurver, kan du måle 
mellom de enkelte høydekurvene. Denne målingen er derimot ikke like nøyaktig.

Ved å matche tellekurven på kartet eller tellekotene med linjene på kortet, kan heln-
ingsvinkelen bestemmes. Eksempelet nedenfor viser matching av tellekurvene.

KOMPASS BRUKSANVISNING
KOMPASS MED BUNNPLATE

KAN JEG BRUKE KOMPASSET MITT I ALLE DELER AV VERDEN?
De fleste SILVA-kompass er balansert for én av tre magnetiske soner. Bruk av 
kompasset i «feil» sone vil føre til at nålen vipper og kan føre til at den setter seg 
fast mot taket/gulvet på kompasshuset og viser feil nord.

SILVAs kompass er balansert i tre forskjellige soner:
MN (Magnetisk nord), ME (Magnetisk ekvator), MS (Magnetisk sør).
Sørg for å kjøpe et kompass iht den magnetiske sonen du skal navigere i.

MN

ME

MS

SILVA GLOBAL KOMPASS
Noen av våre mest populære kompasser er nå utstyrt med en global nål som kan 
brukes i alle tre magnetiske soner.

Den globale nålen gjør kompasset fleksibelt og mulig å bruke over hele verden. 
Les mer på https://silva.se/no/.

TA VARE PÅ KOMPASSET DITT
Et SILVA-kompass vil, hvis det behandles forsiktig, være en trofast navigasjon-
spartner i mange år. Kontroller alltid at kompasset fungerer som det skal før du 
starter reisen. 

• Utsett aldri kompasset for ekstreme høy/lave temperaturer. Dette kan de-
formere plasten og føre til at kompasshuset lekker.

• Unngå at kompassene faller ned på harde overflater, og håndter dem forsiktig.

• Ikke oppbevar eller plasser kompasset nær sterke magnetfelt som kniver, mo-
biltelefoner, radiohøyttalere, magneter osv. Dette kan føre til omvendt polaritet 
på kompassnålen, noe som vil føre til at den peker mot sør i stedet for mot nord.

GARANTI
SILVA garanterer at, i en periode på fem (5) år, vil ditt SILVA-produkt i all 
vesentlighet være fritt for mangler i materiell og utførelse ved normal bruk. 
SILVAS ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon og utskifting 
av produktet. Denne begrensede garantien strekker seg bare til den opphavlige 
kjøperen. Dersom produktet utviser mangler i løpet av garantiperioden, venn-
ligst ta kontakt med stedet der du kjøpte produktet. Husk å ta med kjøpskvitter-
ingen når du returnerer produktet. Vi kan ikke behandle tilbakeleveringer uten 
den originale kjøpskvitteringen. Denne garantien gjelder ikke hvis produktet er 
endret, ikke er installert, brukt, reparert eller vedlikeholdt i henhold til instruk-
sjonene som er gitt av SILVA, eller hvis produktet er utsatt for unormale fysiske 
elektriske eller mekaniske påkjenninger, misbruk, forsømmelse eller ulykker. 
Garantien dekker heller ikke normal slitasje. SILVA er ikke ansvarlig for noen 
konsekvenser, direkte eller indirekte, eller skader som har oppstått som følge av 
bruken av dette produktet. SILVAS erstatningsansvar vil under ingen omsten-
digheter overstige beløpet du betalte for produktet. Enkelte jurisdiksjoner tillat-
er ikke utelukkelse av eller begrensninger ved tilfeldige skader eller følgeskader. 
Det kan derfor hende at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne 
garantien er kun gyldig og kan kun behandles i landet hvor det er kjøpt.

MER
INFORMASJON


