
Návod k použití lavinového vyhledávače Ortovox Zoom+ 
(str.25) Lavinový vyhledávač Zoom+ ohromí své uživatele zásadními výhodami, které uplatní při pomoci svým kamarádům, a funkcí Smart Antenna sloužící k jednoduššímu nalezení zasypaného: ● Lokalizuje signál rychle a přesně 
● Intuitivní ovládání, rychle připravený k použití ● Funkce Smart Antenna – jednodušší nalezení zasypaného ● Přesné sebetestování ● Intuitivní přepnutí na vyhledávání ● Velký dosah a široké vyhledávací pásmo ● Automatické 
přepnutí na vysílání po 120s (opatření kvůli sekundárním lavinám). Lavinový vyhledávač Ortovox Zoom+ Vás nechrání před lavinami! Nikdy neprovozujte skialpinismus a freeriding sami, ale vždy v malých skupinách. Okamžitá 
záchrana Vašimi kamarády s pomocí Zoom+, lavinové lopaty a sondy jsou prakticky jediná šance, jak přežít zasypání lavinou. Přečtěte si pozorně návod k použití lavinového vyhledávače Zoom+, procvičujte ovládání vyhledávače a 
trénujte, jak zachránit Vaše kamarády co nejefektivněji. Na webu www.ortovox.com jsou pro Vás připraveny cenné informace, jak pomoci svým kamarádům, jak předcházet nehodám a jaké bezpečnostní vybavení v současnosti 
Ortovox nabízí. Zároveň se tam můžete se svým vyhledávačem zaregistrovat. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na ortovox@ortovox.com. Ortovox Vám přeje krásné a bezpečné túry! 
(str.26) Obsah: Ovládací prvky (27), Technické údaje (28), EU prohlášení o shodě (29), Rychlý průvodce (30), Zapnutí/Vypnutí (30), Sebetestování a vysílání (30), Smart Antenna (31), Skupinová kontrola (32), Hledání (32), 
Hledání signálu (33), Hrubé hledání (34), Dohledání (35), Přesné dohledání (35), Sondování (35), Rozšiřující návod k použití (37), Automatické přepnutí na vysílání (37), Více zasypaných (37), Rušení (40), Servis (40), Záruka (41), 
Rejstřík (43), Záruční list (45), Adresy servisů (114). 
(str.27) Ovládací prvky: 1) Kolečko zapnutí/vypnutí 2) Přihrádka na baterii 3) Návod na hledání – Hledání signálu, hrubé hledání, dohledání 4) Posuvná tlačítka – vyhledávání 5) Přepínací tlačítko – vysílání 6) Ukazatel směru 7) 
Ukazatel vzdálenosti 8) Víceúčelový ukazatel 9) Reproduktor 10) Dioda znázorňující vysílání 
(str.28) Technické údaje: Název: Ortovox Zoom+, Fungování: digitální, Pouzdro: ergonomické, voděodolné, nárazuvzdorné, Rozměry: 118 x 80 x 24mm, Frekvence 457 kHz. Zoom+ přijímá signál bez rozdílu od každého 
lavinového vyhledávače, který vyhovuje normám. Maximální dosah signálu: 40m, Šířka prohledávaného území: do 40m, Teplotní rozsah: -20°C - +45°C, V případě navlhnutí vyhledávače se ho nesnažte vysušit zdrojem přímého 
tepla, jako je např. fén na vlasy apod. Podobný postup by vyhledávač nenávratně poškodil. Napájení: 1 alkalická AA 1.5V LR 06 baterie, Doba provozu: vysílání cca. 250h, vyhledávání cca. 15h. Hmotnost: cca. 180g včetně baterií. 
Přenosné pouzdro cca. 98g. Doplňkové funkce: Analýza signálu, Smart Antenna, Automatické přepnutí na vysílání (opatření kvůli sekundárním lavinám), Funkce Skenování – zobrazení více zasypaných. CE 0682. 
(str.29) EU prohlášení o shodě: Výrobce: X-log Elektronik GmbH, Zodpovědná osoba: Johann Nowotny, Balanstrassee 55, D-81541 Mnichov potvrzuje, že produkt: typ: ORTOVOX, model: Zoom+ (se zaměřením: přístroj určený 
na vyhledávání obětí laviny) v případě řádného a správného použití splňuje základní požadavky R&TTE směrnic 1999/5/EC a že byly uplatněné následující normy: 1. Zdraví (článek 3.1.a R&TTE směrnic), ETS 300 718 vydané: 
05/01. 2. Bezpečnost (článek 3.1.a R&TTE směrnic), ETS 300 718 vydané: 05/01. 3. Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1.a R&TTE směrnic) ETSI EN 300 718-1, vydané: 05/01. 4. Efektívní využívání spektra rádiových 
kmitočtů (článek 3.2.b R&TTE směrnic) ETSI EN 300 718-2, vydané: 05/01. 5. Elektromagnetická kompatibilita a rozhlasové pásmo (článek 3.3.e R&TTE směrnic) ETSI EN 300 718-3. V Mnichově 28. srpna 2012, Johann 
Nowotny. Ortovox Zoom+ převyšuje vysoké nároky evropské normy EN 300 718. Informace pro uživatele: Změny nebo úpravy tohoto vybavení, které nebyly schváleny společností Ortovox, mohou zrušit právo majitele na používání 
vybavení. Informace pro uživatele: Číslo registrace: FCC ID No. KF5ORTOVOXZOOM. Zařízení vyhovuje odstavci číslo 15 FCC předpisu. Bezchybná obsluha předpokladá splnění následujících podmínek: (1) zařízení nesmí 
způsobovat škodlivé interferenční vlnění (2) zařízení musí přijímat jakékoliv interferenčního vlnění a to i v případě nežádoucího fungování. Samotný přístroj byl testován, že vyhovuje kritériím ve shodě s odstavcem číslo 15 FCC 
předpisu. Tato kritéria jsou nastavená tak, aby poskytla dostatečnou ochranu vůči škodlivým interferenčním vlněním a dalším nežádoucím vlivům technické aparatury v obytných prostorech. Zařízení generuje, vyzařuje a pracuje s 
energií rádiových frekvencí, které v případě jiného než doporučeného použití může úplně vyrušit ostatní rádiokomunikační prostředky. Zároveň však není možné vyloučit případné interferenční vlnění už při samotném nainstalování. 
V případě, že vyhledávač nějakým způsobem ruší rádiový nebo televízní příjem tím, že ho střídavě zapínate nebo vypínáte, doporučuje se postupovat následovně: Přesměrovat nebo úplně přemístit anténu. Výrazně od sebe oddálit 
vyhledávač a přijímač. Připojit zařízení do zásuvky v obvodě, který není totožný s tím, na který je připojený prijímač. Obrátit se na dovozce, resp. prodejce nebo zkušeného elektrotechnika. 
(str.30) Zapnutí/vypnutí: Zapnutí – Otočte kolečkem zapnutí/vypnutí (1) po směru hodinových ručiček. Kolečko s cvaknutím zapadne do polohy „ON“ a je nyní zabezpečeno proti nechtěnému vypnutí. Vypnutí – Stiskněte kolečko 
zapnutí/vypnutí směrem dovnitř, tím se uvolní, a potom ho otočte proti směru hodinových ručiček. Sebetestování a vysílání: (přístroj je nastavený na vysílání) Sebetestování vyhledávače Zoom+ se zobrazuje na displeji. Prvních pět 
párů číslic představuje sériové číslo zařízení. Během sebetestování se kontroluje vysílání, příjem, funkce Smart Antenna, senzory a v procentech se zobrazuje zbývající kapacita baterie (např. 99). Zbývající kapacita baterie bliká. 
Pokud zbývá méně než 50% kapacity baterie, zní varovný zvukový signál. Vysílání: Jakmile je sebetestování úspěšně dokončeno, začne Zoom+ vysílat a dioda znázorňující vysílání (10) začne na displeji blikat. 
(str.31) Upozornění: Pokud je během sebetestování zjištěna nějaká závada nebo chyba, na displeji se zobrazí „EE“. Varování se může spustit v bezprostřední blízkosti vysílajícího lavinového vyhledávače, mobilního telefonu, 
bezdrátového zařízení, rozměrnějšího kovového předmětu nebo obzvlášť silného magnetického pole. Co upozornění „EE“ znamená ? V případě, že se během sebetestování objeví jedno z popisovaných nebo jakýchkoliv dalších 
varování, je nutné test zopakovat v prostředí bez možných interferenčných vlivů. Když to děláte, musíte si být jistí nepřítomností jiných vyshledávačů. Vypněte všechny zdroje rušení (mobilní telefony, bezdrátové zařízení atd.). 
Pokud se varování objeví znovu, zařízení je nutné odeslat do servisního střediska Ortovox. Osoby s kardiostimulátorem by měly Zoom+ nosit na pravé části těla. Použití Zoom+ je v takovém případě nevyhnutelné konzultovat s Vaším 
ošetřujícím lékářem, resp. podrobně si nastudovat návod na použití kardiostimulátoru! Smart Antenna: Tato funkce se na displeji ukazuje 20s. V horizontální poloze vysílá Zoom+ přes X-anténu. Ve vertikální poloze vysílá Zoom+ 
přes Y-anténu. 
(str.32) Skupinová kontrola (=každodenní kontrola): Zapněte Zoom+. Přepněte Zoom+ na vyhledávání. Souběžně posuňte obě posuvná tlačítka (4) od sebe. Pokud je kontrolovaný vyhledávač v pořádku, na displeji se objeví údaj 
jako např. 0.5 (vzdálenost od kontrolovaného vyhledávače. Pokud není v dosahu Zoom+ žádný vysílající vyhledávač, ukáže se na displeji dynamický symbol pro hledání signálu – „S“. Hledání: Souběžně posuňte obě posuvná 
tlačítka (4) od sebe, přepínací tlačítko na vysílání vyskočí nahoru. Ukazatele k vyhledávání se automaticky zobrazí na displeji. Ortovox doporučuje vypnutí mobilních telefonů a rádiových zařízení během vyhledávacího procesu. 
(str.33) Hledání signálu: Při hledání (prvního) signálu natáčejte Zoom+ doprava a doleva v úhlu 30° a mírně ho naklánějte nahoru a dolů. Toto opatření kompenzuje nepříznivou pozici antény vysílajícího vyhledávače a může 
dokonce zkrátit čas k nalezení signálu. Šířka vyhledávacího pásma: 40m! Dokud nebude zachycen první signál, bude se na displeji ukazovat dynamický symbol pro hledání signálu – „S“. Více hledajících: Vzdálenost mezi dvěma 
hledajícími je 40m, vzdálenost od okraje laviniště nesmí přesáhnout 20m. 
(str.34) Hrubé hledání: Během procesu hrubého hledání používejte Zoom+ v horizontální pozici. Ve vzdálenosti cca. 40m od zasypaného se na displeji objeví ukazatel směru (6) a ukazatel vzdálenosti (7). Rychlá analýza signálu 
vede zachránce po siločáře k zasypanému. Hrubé hledání může proběhnout „rychle“. Akustický signál z reproduktoru (9) se přibližováním zesiluje. Hodnota ukazatele vzdálenosti se snižuje a potvrzuje, že se přibližujete. Příklad 
displeje: Nejbližší zasypaný je ve vzdálenosti 20m. Směr: rovně! Displej ukazuje několik signálů (8). 
(str.35) Dohledání: Dohledání se spustí automaticky, když jste 2m od zasypaného. Ukazatel směru se vypne. Příklad: Nejbližší zasypaný je ve vzdálenosti 0,5m. Symbol pro více zasypaných bliká, tzn. že v okruhu do 10m je více 
zasypaných. Čím jste blíže k zasypanému, tím hlasitěji a rychleji se ozývá zvukový signál. Během dohledání s vyhledávačem nijak neotáčejte! Přesná poloha zasypaného se určí záměrnými pohyby Zoom+ těsně nad sněhem 
systematicky do kříže. Když už se žádná menší vzdálenost neobjeví, zasypaný byl nalezen. Přesné dohledání a sondování: Sondou si přesně označte bod. Pro přesné dohledání polohy zasypaného kolem bodu s nejmenší ukázanou 
vzdáleností sondujte systematicky v mřížce se vzdáleností jednotlivých bodů 20cm. Provádějte sondování kolmo na povrch laviniště. Po určení polohy zasypaného by měla sonda zůstat ve sněhu. 
(str.36) Vždy sondujte kolmo na povrch laviniště. Vykopání: V případě mělkého zasypání (do 1m) začněte okamžitě kopat kolem sondy, abyste odkryli vzduchové kapsy. V případě hlubšího zasypání začněte kopat níže ve směru 
laviniště, v závislosti na hloubce zasypání. 
(str.37) Automatické přepnutí na vysílání v případě druhotné laviny: Pokud se Zoom+ při vyhledávání nepohybuje déle než 120s, automaticky se přepne na vysílání. Postupy při více zasypaných – Metoda hledání v 
mikropásmech: Po nalezení a záchraně prvního zasypaného je laviniště prohledáváno v 5m mikropásmech. Jakmile je zachycen druhý signál, vyhledávač k němu vede přímo po siločárách. 
(str.38) Ortovox sektorová metoda: První sektor: Po nalezení a vykopání prvního zasypaného mu vypněte vyhledávač a začněte laviniště prohledávat po sektorech. Druhý sektor: Vstupujte zleva. Třetí sektor: Vstupujte zprava. 
Čtvrtý sektor: Vstupujte zespodu. Upozornění: Dříve nalezené signály se mohou přirozeně znovu objevit. Hledající by se měl soustředit na signály, které ještě nebyly v laviništi nalezeny. 
(str.39) Překrývání signálu – oddělení signálu: Vysílaný signál zasypaného je měřen a analyzován Zoom+. Pokud je přijímáno několik signálů od zasypaných a tyto signály jsou vysílány ve stejný čas (současně vysíláný impuls a 
současně pauza mezi impulsy), objeví se překrývání signálu. Toto překrytí signálu je znázorněno na obrázku bez ukazatele směru (např. 40m a více přijímaných signálů). Důležité informace o překrývání signálu: Zobrazení situace 
zasypaných a oddělení signálu Vám pomůže při hledání jednoho, ale především více zasypaných. Nicméně bychom Vás rádi informovali o důležitých, fyzikálně nepředvídatelných aspektech hledání zasypaných: Když se stane 
nehoda, často je zasypaných několik osob, které vysílají signál ve stejný čas. V takovém případě, v závislosti na frekvenci impulsů jednotlivých vyhledávačů, je možné, že dva nebo více vyhledávačů budou po dlouhou dobu vysílat 
stejně. To může vést k překrývání signálů, zejména u analogových přístrojů s dlouhými impulsy a u digitálních přístrojů, které vysílají synchronizované impulzy. Takové signály jsou překryté a již nemohou být technicky rozlišeny. 
V takovém případě nemůže být signál z jakéhokoliv vyhledávače správně změřen a analyzován ani analogově ani digitálně. Toto může trvat až 30s, v nejhorších případech i déle. Je nutné počkat na pauzu mezi signály. Tento fyzikální 
fenomén může být vyřešen pomocí Zoom+ a použitím Ortovox sektorové metody (str.38). 
(str.40) Výměna baterie (zařízení je vypnuté): Odstraňte šroubek přihrádky na baterie (2) a vložte novou AA alkalickou 1.5V LR 06 baterii. Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu. Používejte pouze značkové baterie, které 
splňují normy. Rušení: Rušení při vysílání a příjímání může být způsobeno přicházející bouřkou, v blízkosti lanových drah, elektrického vedení, rádiových zařízení, mobilních telefonů a ostatních elektronických přístrojů. Mobilní 
telefony a rádiová zařízení by měly být po dobu vyhledávání vypnuté. Vzdálenost mezi dvěma vyhledávači, stejně tak jako mezi vyhledávačem a kovovými předměty, rádiovým vybavením, mobilními telefony, magnetickými 
předměty apod. by měla být minimálně 50cm. Servis: Lavinový vyhledávač Zoom+ je zařízení určené pro záchranu, na jehož správném fungování může záviset něčí život. Elektronické součástky mohou selhat, proto doporučujeme 
přístroj, i bez závady, poslat ke kontrole výrobci v roce uvedeném na pečeti. Směřujte, prosím, Vaši servisní prohlídku na letní měsíce, aby se začátkem zimy bylo Vaše zařízené připravené k použití. Na opravu nebo kontrolu výrobce, 
prosím, pošlete Váš Zoom+ přímo do našeho servisní centra (viz str. 114). 
(str.41) Záruka: Při koupi nového vyhledávače Ortovox Vám na základě vyplněného záručního listu (viz str.45) a účtenky od prodejce garantujeme dvouletou Ortovox záruku od data nákupu. Pokud si Váš Zoom+ zaregistrujete, 
rozšíříme Vám záruku o další tři roky. Celková záruční doba je tedy pět let, ale ne více než šest let od data výroby. Číslo na pečeti označuje rok, dokdy platí záruka včetně, např. záruka platí do roku 2017 včetně, přístroj byl vyrobený 
před pěti lety v roce 2012. Pečeť Vám zároveň připomíná doporučenou kontrolu vyhledávače v roce 2017. Číslo např. „1.057“ může pomoci při zjištění výrobní série a čísla zařízení Vašeho Zoom+. Jako součást záruky platí, že vadné 
součástky jsou zdarma opraveny nebo je vyhledávač vyměněn za nový vyhledávač odpovídajícího typu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním a běžné opotřebování. V případě poškození z důvodu 
vytečení baterie záruka zaniká. Na baterii se záruka nevztahuje. Jakékoliv prodloužení záruky v případně následného poškození je zcela vyloučeno. Neoprávněné záruční reklamace neprodlužují záruku ani nezačínají novou záruční 
dobu. 
(str.42) Důležité poznámky: 1) Během letní přestávky by měla být baterie z Vašeho lavinového vyhledávače vyndaná. V případě poškození z důvodu vytečení baterie záruka zaniká. Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie (jako např. 
Ni-Cd baterie). Nabíjecí baterie mají daleko nižší operační napětí a z toho důvodu nižší rozsah a omezenou operační dobu. Navíc nabíjecí baterie nejsou bezprostředně rozpoznatelné. Po nabití ukazují plné operační napětí, ale po 
velmi krátké době používání dojde k výraznému úbytku energie (nebezpečí ohrožení života!). 2) Lavinové vyhledávače Ortovox jsou určeny pro pomoc od kamarádů v případě zasypání lavinou. Vaše přítomnost v nebezpečné oblasti 
je plná potenciálních rizik, zůstávejte v takové oblasti pouze ve společnosti zkušených osob. Efektivní použití lavinového vyhledávače vyžaduje odpovídající školení a opakovaný nácvik. Noste Váš lavinový vyhledávač blízko u těla a 
pod svrchní vrstvou oblečení. Ortovox důrazně doporučuje pečlivé přečtení tohoto návodu k použití lavinového vyhledávače. Při pohybu mimo sjezdovky v nebezpečných oblastech s sebou vždy mějte také lavinou lopatu a sondu a 
nikdy se nevydávejte na takové výpravy sami. Plánujte Vaše aktivity mimo sjezdovky s použitím aktuálních zpráv o lavinové situaci: www.ortovox.com. Vždy před tím, než vstoupíte do oblasti s rizikem lavin, byste se měli ujistit, že 
všechny lavinové vyhledávače fungují správně a všechny baterie jsou v dobrém stavu. Ortovox Zoom+ splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a je charakteristický jednoduchostí ovládání. 
(str.43-44) Rejstřík: Additional functions=Rozšiřující funkce (28), Advanced instructions for use=Rozšiřující návod k použití (37), Atmospheric interference=Atmosférické rušení (40), Automatic Transmission Switch 
Over=Automatické přepnutí na vysílání (37), Battery=Baterie (28), Battery change=Výměna baterie (40), Coarse search=Hrubé hledání (34), Current battery status=Aktuální stav baterie (30), Daily function check=Denní kontrola 
funkčnosti (32), Declaration of conformity (EU)=EU prohlášení o shodě (29), Device number=Číslo zařízení (30), Device self-test=Sebetestování zařízení (30), Digital reception range=Rozsah digitálního příjmu (28), Fine 
search=Dohledání (35), Frequency=Frekvence (28), Interference=Rušení (40), Loudspeaker=Reproduktor (27), Micro search strips=Hledání v mikropásmech (37), Multiple burials=Více zasypaných (37), Operating duration 
receiving=Doba provozu při vyhledávání (28), Operating duration transmitting=Doba provozu při vysílání (28), Operating elements=Ovládací prvky (27),Ortovox Sector method=Ortovox sektorová metoda (38), Pinpoint 
search=Přesné dohledání (35), Quick guide=Rychlý průvodce (30), Receiving=Příjem (32), Searching=Vyhledávání (32), Search strip width=Šířka vyhledávacího pásma (28), Sector method=Sektorová metoda (38), Self-
test=Sebetestování (30), Service=Servis (40), Service addresses=Adresy servisů (114), Signal isolation=Oddělení signálu (39), Signal overlap=Překrytí signálu (39), Switching OFF=Vypnutí (30), Switching ON=Zapnutí (30), 
Technical data=Technické údaje (28), Transmitting=Vysílání (30), Transmission check=Kontrola vysílání (30), Transmission monitoring light=Dioda znázorňující vysílání (27), Transmitter test=Kontrola vysílání (30), Victim 
location=Hledání zasypaného (34), Warning=Upozornění (31), Warranty=Záruka (41), Warranty card=Záruční list (45) 
(str.46) Záruční list: Name=Jméno a příjmení; Street=Ulice, City, State, Zip=Město, Stát, PSČ; Telephone, E-mail=Telefon, E-mail; Model Ortovox Zoom+=Model Ortovox Zoom+; Device number=Číslo zařízení (ukazuje se na 
displeji při sebetestování); Purchased at=Koupeno u; Please provide a precise fault/error description!=Uveďte, prosím, přesný popis závady/chyby!; Tento list je důležitý, pečlivě ho uchovávejte. 
Dovozce: SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o., Huslenky 438, 75602 Huslenky. Více info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ 


