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1. ÚVODEM 

Vážený příznivče/vážená příznivkyně hor, lyžování a snowboardingu, 

těší nás, že jste se rozhodl/a ke koupi jednoho z našich produktů. 

PIEPS MICRO je nejmenší a nejlehčí přístroj se 3 anténami! Optický senzor usnadňující obsluhu a bezdrátová 

správa zařízení skrze Bluetooth® činí PIEPS MICRO lavinovým vyhledávačem nové generace. Vibrace při prvotním 

zachycení signálu umožňují maximální soustředění se na vizuální ohledávání povrchu. PIEPS MICRO má 

samozřejmě i všechny již prověřené a osvědčené vlastnosti PIEPS: 

 Kruhový rozsah příjmu pro rychlou a stabilní počáteční detekci 

 Výborné zpracování signálu i během složitějších situací (několik zasypaných) 

 Funkce MARK 

 Označení nepřetržitého signálu 

 Automatická kontrola přístroje a snadná kontrola skupiny 

 Inteligentní vysílač: Automatické přepínání antény pro případy vnějšího rušení, iPROBE-Support 

 Auto-Search-to-Send pro případ zasypání sekundární lavinou 

 

Lavinový vyhledávač vás před lavinami neochrání! Podrobné znalosti lavinové prevence jsou stejně nezbytné 

jako pravidelný nácvik vyhledávání zasypaných během lavinové nehody. Následující postupy a tipy se vztahují 

pouze k odbornému použití ve spojení s přístrojem PIEPS MICRO. Vždy musíte dodržovat základní postup akce v 

nouzi, a to dle instrukcí v odborných publikacích a materiálech z lavinových kurzů. 

 

S vyhledávačem PIEPS MICRO (dále jen MICRO) máte produkt, který je nejmodernější ve smyslu bezpečnosti a 

uživatelské přívětivosti. Přesto může nevhodné či nesprávné použití přístroje MICRO představovat riziko. Možným 

rizikům se věnujeme v kapitole 2 a dále se s nimi setkáte skrze poznámky o bezpečnosti i v jiných kapitolách. 

Tento návod k obsluze je určen pro zajištění bezpečného použití přístroje MICRO. Bezpečnostní instrukce v tomto 

dokumentu musejí být vždy dodržovány.  

Před použitím vyhledávače MICRO musíte tento návod řádně pročíst a porozumět mu. 

 

Společnost Pieps GmbH není odpovědná za odborné či tiskové chyby v tomto návodu a dále není odpovědná ani za poškození 

produktu způsobené přímo či nepřímo během jeho doručení, provozu či v důsledku neporozumění tomuto návodu. 

 

Copyright © 

Tento překlad originálu návodu je chráněn autorským právem. Všechna práva, především práva o reprodukci, 

distribuci a překladu, jsou rezervována. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, uchována, 

zpracována, duplikována nebo distribuována za pomoci elektronických zařízení v jakékoli podobě (fotokopie, 

mikrofilm nebo jiný způsob) bez písemného svolení společnosti Pieps GmbH. Porušení těchto práv může mít za 

následek trestní postih. 

 

Pieps GmbH, červenec 2017 
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1.1 OZNAČENÍ PRODUKTU 

U vyhledávače MICRO naleznete označení v souladu s platnými předpisy na přístroji a na obalu. 

 

 
Označení na přístroji 

 

 
Označení na obalu 

 

CE označení dle: 

 RED RL 2014/53/EU 

 EMV Richtlinie 2014/30/EU 

 RoHS Richtlinie 2011/65/EU 

 

1.2 ODPOVĚDNOST 

Informace obsažené v návodu popisují, ale negarantují vlastnosti daného produktu. 

Odpovědnost se nevztahuje na poškození v důsledku: 

 Nevhodného použití 

 Zacházení v rozporu s návodem k obsluze 

 Neautorizovaných úprav přístroje MICRO   

 Nesprávné manipulace a práce s přístrojem MICRO   

 Používání přístroje MICRO i přes zřejmé známky velkého opotřebení 

 Neautorizované a nesprávně provedené opravy 

 Nehody, vnějších vlivů nebo v důsledku nepředvídatelných okolností 

 

 
Provedete-li změny a úpravy, které nejsou výrobcem výslovně schváleny, pak vám může 

být odepřeno další používání daného přístroje. 

 

1.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Výrobce poskytuje na lavinový vyhledávač MICRO dvouletou záruku ode dne nákupu, a to na výrobní a 

materiálové nedostatky. Výjimku tvoří baterie, pouzdro, poutko na zápěstí, textilní pouzdro a poškození 

způsobené nevhodným použitím či demontáží neoprávněnou osobou. Jiné záruky či odpovědnost za následné 

poškození jsou jednoznačně vyloučeny. V případě reklamace, prosíme, doručte k prodejci produkt spolu s 

účtenkou a popisem závady. 

 

1.4 ZÁKAZNICKÝ SERVIS 

Při technických problémech, prosíme, kontaktujte zákaznický servis: support@pieps.com 

 

mailto:support@pieps.com


 

 

Manual PIEPS MICRO | Firmware v2 | 07/2017            5 / 23 
 

1.5 POUŽITÍ 

MICRO je přístroj sloužící k lokalizaci obětí zasypaných lavinou (lavinový vyhledávač) a musí být používán pouze k 

danému účelu. Jakékoli jiné použití vyžaduje písemný souhlas společnosti Pieps GmbH. Nevhodné použití může 

vystavit jedince nebezpečí a poškodit zařízení. MICRO není plně automatizovaný přístroj, a proto musí každý před 

jeho použitím přečíst tuto dokumentaci a porozumět jí. Jiné než určené použití bude mít za následek zamítnutí 

nároků na reklamaci či odpovědnost. MICRO lze provozovat pouze za podmínek použití popsaných v této 

dokumentaci. 

 

1.6 CÍLOVÁ SKUPINA A POTŘEBNÉ ZNALOSTI 

Lavinový vyhledávač by měl být součástí lavinového vybavení každého, kdo se vydá mimo značené tratě do 

volného terénu (např. skialpinisté, freerideři, horská služba apod.). 

 

Uživatelé vyhledávače MICRO musejí splnit následující podmínky: 

 Přečíst tento návod a porozumět mu. 

 Uživatelé s poruchami zraku se musejí ujistit, že jsou schopni bez problému přečíst značky a zobrazené 
údaje na přístroji a stejně tak i instrukce uvedené v tomto návodu. 

 Pokud uživatelé s poruchami sluchu neslyší zvukový signál, pak se musejí ujistit, že jsou schopni správně, v 

souladu s instrukcemi v tomto návodu, porozumět zobrazením na displeji. 

 Pravidelné cvičení vyhledávání zvyšuje bezpečné a efektivní využití přístroje MICRO. 

 

1.7 PROVOZNÍ LIMITY 

Provozní limity lavinového vyhledávače MICRO jsou definovány následovně: 

 Okolní teplota: zaručená funkčnost v rozmezí min. -20 °C (-4 °F) a max. +45 °C (+113 °F). 

 

1.8 DŮLEŽITÉ 

MICRO splňuje současné technologické požadavky i požadavky dané předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Avšak nesprávná manipulace a použití mohou ohrozit: 

 životy a zdraví uživatelů nebo dalších zúčastněných 

 přístroj MICRO a majetek provozovatele 

 efektivní využití přístroje MICRO   
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1.9 TECHNICKÉ PARAMETRY 

Název PIEPS MICRO 
Vysílací frekvence 457 kHz (EN300718) 

Napájení 1x Alkaline, AA, LR6, 1.5V nebo 1x Lithium, AA, 

FR6 (FR14505), 1.5V 

Životnost baterie min. 200 h ve vysílacím módu (SEND) 

Maximální dosah 50 m 

Šířka prohledávaného pásma 50 m 

Rozměry (d x š x v) 106 x 74 x 20 mm 

Hmotnost 150 g (včetně baterie) 

Rozsah provozních teplot -20 °C až +45 °C (-4 °F až +113 °F) 

 

2. BEZPEČNOST 

Tento návod k obsluze je strukturován v souladu s platnými předpisy Evropské unie a obsahuje bezpečnostní 

instrukce. Každý je osobně zodpovědný za dodržování těchto bezpečnostních instrukcí. Kapitola č. 2 obsahuje 

všechny informace týkající se bezpečnosti. 

 

Prosíme, v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na náš zákaznický servis. 

 

2.1 VÝSTRAŽNÁ ZNAČENÍ UŽITÁ V BEZPEČNOSTNÍCH INSTRUKCÍCH 

 Bezprostřední ohrožení života 

Bezpečnostní instrukce s výstražným značením NEBEZPEČÍ představuje bezprostřední 

ohrožení života a zdraví jedinců! 

 

 Nebezpečí úrazu (vážná zranění) a možnost materiálního poškození 

Bezpečnostní instrukce s výstražným značením VAROVÁNÍ představuje nebezpečné 

situace, které mohou mít vliv na zdraví jedinců. 

 

 Nebezpečí materiálního poškození a možnost přivození menších úrazů 

Bezpečnostní instrukce s výstražným značením UPOZORNĚNÍ představuje potencionálně 

nebezpečnou situaci, která může mít za následek zejména materiální poškození. 

 

 
Instrukce obsahující značení OZNÁMENÍ představuje doplňující informaci k instalaci, 

obsluze, údržbě či opravě zařízení. 
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2.2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A POVINNOSTI 

Následující bezpečnostní pravidla a povinnosti se obecně vztahují k použití přístroje MICRO: 

 MICRO může být používán, pouze pokud je ve výborném stavu. 

 Je zakázáno upravovat či měnit MICRO bez písemného souhlasu společnosti Pieps GmbH. 

 Nepokoušejte se bez oprávnění odstraňovat poruchy či poškození. V případě problémů kontaktujte náš 

zákaznický servis, kde získáte instrukce, jak dále postupovat. MICRO nesmí být používán, dokud nebude 

opraven. 

 Instrukce ohledně bezpečnosti a provozu v tomto návodu musejí být vždy dodržovány. 

 

2.3 ZBYTKOVÁ RIZIKA | VAROVÁNÍ 

Přístroj MICRO byl navržen s maximální důsledností a v potaz byly brány všechny skutečnosti týkající se 

bezpečnosti. Přesto se mohou vyskytnout zbytková rizika, která musejí být posouzena prostředky pro 

vyhodnocení rizik. Všechna zbytková rizika a varování z vyhodnocení rizik jsou uvedena v této kapitole. 

 

 Nebezpečí zachycení do popruhů pouzdra přístroje 

Během pohybu v terénu mějte přístroj vždy pevně uchycený v poskytnutém pouzdře. 

Ujistěte se, že je pouzdro co nejtěsněji u těla. Během vyhledávání musíte MICRO držet v 

ruce. 

 

 Nebezpečí skřípnutí během uzavírání prostoru pro baterie a během vypínání a zapínání 

přístroje 

Pozor na možné skřípnutí během uzavírání prostoru pro baterie a během vypínání a 

zapínání přístroje. 

 

 Nebezpečí poškození sluchu vysokou hladinou hluku 

Přístroj nikdy nedržte v blízkosti ucha. Doporučená minimální vzdálenost je 50 cm. 

 

 Nebezpečí exploze při použití nevhodných baterií 

Používejte baterie typu “ Alkaline, AA, LR6, 1.5V nebo Lithium, AA, FR6 (FR14505), 1.5V“! 

 

 Nebezpečí chybného zobrazení hladiny baterie 

Používejte baterie typu “ Alkaline, AA, LR6, 1.5V nebo Lithium, AA, FR6 (FR14505), 1.5V“! 

 

 Nebezpečí při extrémních teplotách 

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Uchovávejte jej mimo dosah přímého 

slunečního záření. Extrémní teploty mohou omezit provoz nebo poškodit baterii. 
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Během použití doporučujeme uchytit přístroj fixačním páskem k pásovému systému nebo 

k zápěstí pomocí poutka na ruku. Toto opatření by mělo zabránit ztrátě zařízení. 

 

 
Uživatel je povinen si prostudovat tento návod k obsluze. 

 

3. BALENÍ 

Ujistěte se, že je produkt přepravován pouze v původním obalu. V případě, kdy bude přepravován v 

nevyhovujícím nebo ve vadném obalu, může dojít k jeho poškození. Produkt také nesmí být během transportu 

vystaven vlhku či vysokým teplotám. 

V případě dlouhodobějšího uskladnění by měl být produkt uchován v originálním obalu a na suchém místě - tak 

lze předejít korozi a znečištění. 

 

3.1 VYBALENÍ 

Vyjměte MICRO opatrně z balení, odstraňte všechen obalový materiál a zkontrolujte, zda nechybí nic z daného 

obsahu balení. Doporučujeme ponechat si originální obal pro případ, že budete muset produkt vrátit. 

 

 
Obalový materiál zlikvidujte co nejšetrněji vzhledem k přírodě (papír do papíru, plast do 

plastu atd.). 

 

3.2 OBSAH BALENÍ 

1x lavinový vyhledávač PIEPS MICRO 

1x baterie (v prostoru pro baterie) 

1x pouzdro PIEPS MICRO 

1x poutko na ruku PIEPS 

1x textilní obal PIEPS MICRO 

1x návod k obsluze 

1x registrační karta 

1x samolepka PIEPS 

 

 

 
Po rozbalení zkontrolujte, zda je obsah kompletní a nepoškozený. V případě nutnosti 

kontaktujte prodejce nebo náš zákaznický servis. 
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4. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

4.1 OPTICKÝ SENZOR 

Optický senzor (1F) je využíván pro automatické přepnutí z módu SEND do módu SEARCH. Senzor rozpozná, zda je 

zakrytý či nikoli. Tato funkce je spuštěna i tmou. 

Pro předejití nežádoucímu přepnutí během vyhledávání zpět do módu SEND, se mód SEARCH ihned po vyjmutí 

vyhledávače z pouzdra uzamkne (SEARCH-LOCK, 2G). MICRO zůstane v módu SEARCH i ve chvíli, kdy jej kvůli 

sondování či vykopávání umístíte zpět do pouzdra. Pro navrácení do módu SEND (odemknutí SEARCH-LOCK) 

stiskněte a přidržte po dobu 3 vteřin tlačítko MARK (1A) a přístroj vložte zpět do pouzdra. Více v kapitolách 4.7 & 

4.8. 

 

4.2 POPIS 

  

(1A) Tlačítko MARK 

(1B)  LED kontrolka vysílání 

(1C)  Ikony SEARCH-LOCK (uzamknutí/odemknutí) 

(1D) LCD displej (podsvícený)  

(1E)  Prostor pro baterie 

(1F)  Optický senzor 

(1G) Polarita baterie  

(1H)  Hlavní přepínač ON/OFF, přístup do 

prostoru pro baterie  

(1J) Reproduktor  

 

 

(2A)  Bluetooth® aktivní 

(2B) Pomocný displej 

(2C) Hladina baterie 

(2D) Kontrola skupiny (group check) 

(2E) Ukazatel směru 

(2F) Ukazatel vzdálenosti 

(2G) SEARCH-LOCK (fce SEARCH uzamčena) 

(2H) Ukazatel vysílání (SEND) 

(2J) MARK (možnost označování) 

(2K) Aktuálně vysílající anténa 

(2L) Počet zasypaných (1-3) 

(2M) Počet zasypaných (4 nebo více) 

(2N) Označení zasypaného 

 

2A 2B 2C 

2D 

2E 

2F 2G 

2H 
2J 

2K 

2L 2M 

2N 

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

1F 

1G 

1H 

1J 
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4.3 RYCHLÝ START VE 3 KROCÍCH 

Vyhledávač PIEPS MICRO je připraven k použití ihned po vybalení. 

 

Krok 1: Pouzdro upevníte navlečením širšího popruhu přes hlavu na rameno. 

Užší popruh přetáhněte kolem pasu, spojte ho rychloupínací přezkou s 

pouzdrem a upravte jej do požadované délky. 

Krok 2: Zapněte MICRO (hlavní přepínač 1H) a vyčkejte na dokončení 

automatického testování funkčnosti. 

Krok 3: Vložte MICRO do pouzdra, zkontrolujte LED kontrolku vysílání (1B) a 

užijte si vaši výpravu. 

 

 

PIEPS doporučuje používání pouzdra pro MICRO (A), nebo kombinace 

ochranného pytlíku a šňůrky (B) za předpokladu, že máte MICRO v bezpečně 

uzavřené kapse. 

 

 

 

 

4.4 ZAPNUTÍ | AUTOMATICKÁ KONTROLA PŘÍSTROJE 

Spusťte MICRO otočením hlavního přepínače (1H) do pozice ON. 

Na displeji se zobrazí aktuální verze firmware a zvolený typ baterie. V tuto chvíli také probíhá rozsáhlý 

automatický test, který prověřuje všechny důležité systémové komponenty. 

 

 
Během automatické kontroly zařízení byste měli od ostatních vyhledávačů a jiných 

elektronických, magnetických či kovových zdrojů rušení udržovat minimální vzdálenost 5 

metrů. Ujistěte se, že během kontroly není senzor zakrytý. 

 

Proběhne-li kontrola úspěšně, pak se na displeji zobrazí “OK”. Pokud přístroj objeví chybu, vyšle varovný zvukový 

signál a na displeji se zobrazí “E” (error) spolu s kódem chyby. 

Při zakrytí senzoru během kontroly budete varováni: MICRO pípá, vibruje a na pomocném displeji (2B) se zobrazí 

“ST” (“Sensor test error”).(více v kapitole 6.1) 

 

    

Firmware verze (2.0) 

Typ baterie (AL=alkalická, 

LI=lithiová) 

Automatická kontrola 

přístroje - OK 

Automatická kontrola 

přístroje - chyba 

Sensor test error 

 

DŮLEŽITÉ! Pokud chcete změnit typ baterie, je nezbytné dodržet postup popsaný v kapitole 6.2. 

A 

B 
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4.5 KONTROLA SKUPINY 

Přes obsáhlé automatické testování, PIEPS doporučuje před každou túrou provést i standardní kontrolu 

vyhledávače.  MICRO je vybaven funkcí pro kontrolu skupiny (group check), která jednoduše a efektivně ověří, zda 

partnerův vyhledávač vysílá (kontrola módu SEND) a zda je vysílání v souladu s normami. 

 

Spuštění funkce kontrola skupiny: 

 Zapněte MICRO 

 Vyčkejte, než se na displeji zobrazí “kontrola skupiny” 

 Stiskněte a přidržte tlačítko MARK 

 

   

3 vteřinové odpočítávání 

 

Funkce kontrola skupiny je aktivní po dobu stisku tlačítka MARK. Pro ukončení kontroly tlačítko MARK uvolněte. 

MICRO se po 3 vteřinovém odpočítávání automaticky přepne do módu SEND nebo SEARCH: 

 Zakrytý senzor => mód SEND 

 Nezakrytý senzor => mód SEARCH 

Funkce kontrola skupiny může být znovu aktivována během zmíněného 3 vteřinového odpočítávání. 

 

 
Maximální dosah v módu kontrola skupiny je 1 m. 

 

Jednoduchá a rozšířená kontrola skupiny 

MICRO má 2 režimy kontroly skupiny: 

 Jednoduchá kontrola skupiny (rychlá): ověřuje vysílaný signál a frekvenci vysílání 

 Rozšířená kontrola skupiny: ověřuje vysílaný signál, frekvenci vysílání, délku signálu a periodu vysílání 

 

  

Jednoduchá kontrola skupiny 

CF = Check Fast 

Rozšířená kontrola skupiny 

CE = Check Extended 

 

Režim “jednoduchá kontrola skupiny” je továrně nastaven. Požadovaný režim lze zvolit skrze PIEPS APP (více v 

kapitole 5). 

Režim “jednoduchá kontrola skupiny” je dostatečný pro kontrolu moderních digitálních zařízení se třemi 

anténami. 

Režim “rozšířená kontrola skupiny” je doporučen pro kontrolu starších zařízení (analogové přístroje s jednou 

anténou). 
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Výsledky režimu jednoduché kontroly skupiny; CF=Check Fast 

   

Přístroj nevysílá, nebo je 

příliš daleko (> 1 m). 

Přístroj vysílá. 

Parametry přenosu jsou v 

normě. 

Přístroj vysílá.  

Frekvence vysílání není v 

normě. 

 

Výsledky režimu rozšířené kontroly skupiny; CE=Check Extended 

    

Přístroj nevysílá, nebo je 

příliš daleko (> 1 m). 

Přístroj vysílá. 

Parametry přenosu jsou v 

normě. 

Přístroj vysílá. 

Jeden či více parametrů 

není v normě. 

Několik odesílatelů v 

okruhu 1 m 

=> zvyšte vzdálenost 

 

Označení vysílače s nepřetržitým signálem (více v kapitole 4.9.6) 

 

Profesionální režim kontroly skupiny 

MICRO má profesionální režim, který umožňuje snadné přepnutí mezi přijímáním a vysíláním signálu, a to i během 

kontroly skupiny: 

 Pro vysílání v režimu kontroly skupiny nakloňte MICRO dolů  

 Pro přijímání v režimu kontroly skupiny nakloňte MICRO nahoru  

 

Profesionální režim je v továrním nastavení deaktivovaný. Režim můžete nastavit skrze PIEPS APP (více v kapitole 

5). 

 

 

Profesionální režim pro přijímání 

signálu (SEARCH) 

(Pro-Mode „SEARCH“) 

 

Profesionální režim pro vysílání 

signálu (SEND) 

(Pro-Mode „SEND“) 

 

Displej v režimu vysílání (SEND) 

během kontroly skupiny 

CT = Check Transmit 
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Komplexní “velká” kontrola lavinového vyhledávače s aktivovaným PRO režimem 

(1) Kontrola příjmu 

Vedoucí skupiny => Pro-Mode „SEND“: Vysílá 

vyhledávač? 

Ostatní => mód SEARCH: Přijímají vyhledávače? 

 

(2) Kontrola vysílání 

Vedoucí skupiny => Pro-Mode “SEARCH”: Přijímá 

vyhledávač? 

Ostatní => mód SEND: Vysílají vyhledávače? 

 

Tip! Při volbě větší vzdálenosti můžete kontrolu příjmu 

zároveň kombinovat s testováním rozsahu signálu. 

 

 

4.6 VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU (MÓD SEND) 

Po automatické kontrole přístroje či po kontrole skupiny vložte MICRO zpět do pouzdra. MICRO vysílá signál, LED 

kontrolka vysílání (1B) bliká. 

 

 

 
Pro zobrazení displeje v režimu 

SEND odemkněte SEARCH-LOCK a 

urychleně zakryjte senzor (1F). 

Pokud po zapnutí přístroje zůstane 

senzor nezakrytý, pak se MICRO 

okamžitě přepne do módu SEARCH. Displej v režimu SEND 

 

4.6.1 Funkce Send-Vibra 

Send-Vibra je dodatečné potvrzení vysílání. Když MICRO vysílá, 

pak 5x zavibruje. 

Send-Vibra je součástí továrního nastavení. Funkci můžete 

deaktivovat skrze PIEPS APP (více v kapitole 5). 
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4.6.2 Inteligentní vysílač – maximální podpora v módu SEND 

Inteligentní vysílač vyhledávače MICRO pracuje na pozadí a napomáhá rychlejšímu a snadnějšímu nalezení 

zasypaného. 

 

PIEPS Automatické přepínání antény 

Pokud je vysílací anténa negativně ovlivněna vnějším rušením (např. mobilní telefon), pak se funkce vysílání 

přesune na další anténu. Pro největší možný rozsah signálu a jeho zachycení příjemcem vysílá MICRO vždy skrze 

nejsilnější anténu! 

 

PIEPS iPROBE-Support 

Lavinové vyhledávače s iPROBE-Support* jsou během sondování s elektronickou sondou PIEPS iPROBE 

automaticky deaktivovány, což brání překrývání signálů. Po deaktivaci se na vyhledávači automaticky zobrazí další 

nejsilnější signál. PIEPS iPROBE-Support poskytuje maximální urychlení pomoci v případě více zasypaných osob! 

* Lavinové vyhledávače s funkcí iPROBE-Support: PIEPS MICRO, PIEPS DSP PRO, PIEPS DSP PRO ICE, PIEPS DSP 

SPORT, PIEPS DSP STANDARD ≥ v5.0, PIEPS DSP TOUR, PIEPS FREERIDE 

 

Vnější rušení a doporučené vzdálenosti 

Všechny vyhledávače jsou přirozeně citlivé vůči elektrickým a magnetickým zdrojům rušení. Proto také všichni 

výrobci doporučují udržení minimální vzdálenosti od elektronických, magnetických a kovových zdrojů rušení 

(mobilní telefon, rádio, klíče, magnetické zapínání oděvů atd.): 

Minimální vzdálenost v módu SEND: 20 cm | Minimální vzdálenost v módu SEARCH: 50 cm 

 

4.7 PŘEPNUTÍ MÓDU SEND  SEARCH 

MICRO se při vyjmutí z obalu automaticky přepne do módu SEARCH. 

 

 MICRO se při vyjmutí z obalu automaticky přepne do módu SEARCH. V tomto případě je mód SEARCH 

uzamčen (SEARCH-LOCK). 

 MICRO se automaticky přepne módu SEARCH, pokud ho po zapnutí neumístíte do obalu. V tomto případě 

není mód SEARCH uzamčen. 

 

4.7.1 ZÁMEK SEARCH-LOCK 

Pro předejití náhodnému přepnutí zpět do módu SEND během vyhledávání, je mód 

SEARCH ihned po vyjmutí přístroje z pouzdra uzamčen. MICRO zůstává v módu 

SEARCH, i když ho během sondování či vykopávání vrátíte zpět do pouzdra. 

 

 

Zobrazení SEARCH-LOCK 

 

 
SEARCH-LOCK se aktivuje, pouze pokud byl vyhledávač v módu SEND. 
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4.8 PŘEPNUTÍ MÓDU SEARCH  SEND 

V případě potřeby přepnutí do módu SEND, odemkněte SEARCH-LOCK přidržením tlačítka MARK (1A) po dobu 3 

vteřin a následně vložte přístroj do pouzdra, nebo zakryjte senzor. 

 
MICRO bude po dobu 4 vteřin vydávat akustický a vibrační (Vibra) varovný signál, aby vás upozornil, že dojde k 

přepnutí z módu SEARCH do módu SEND. Po přepnutí proběhne skrze vibrace také potvrzení o vysílání (více v 

kapitole 4.6.1). 

 
DŮLEŽITÉ! Pokud se opět vydáváte na tůru, ujistěte se, že přístroj není uzamčen v režimu VYHLEDÁVÁNÍ v 

okamžiku, kdy ho vkládáte do pouzdra. Pouze pokud není přístroj uzamčen, tak se automaticky přepne do režimu 

VYSÍLÁNÍ. 

 

4.8.1 Sekundární lavina | Auto-Revert Search-to-Send (AR) 

MICRO má funkci Auto-Revert Search-to-Send (AR) v továrním nastavení. Jakmile přístroj nezaznamenává po dobu 

1 minuty pohyb (zasypání), pak se automaticky přepne z módu SEARCH do módu SEND. Nastavení délky času pro 

aktivaci této funkce můžete změnit skrze PIEPS APP (více v kapitole 5). 

 
AR funkce má následující vlastnosti: 

 Spuštění kontrolované pohybem 

 Krátký čas přepnutí 

 Dlouhou varovnou fázi se zvukovým upozorněním a odpočtem před přepnutím 

 Permanentní varovný tón i po přepnutí 

 

Režim 

vyhledávače 

MÓD 

SEARCH 

VAROVNÁ FÁZE MÓD SEND 

Zobrazení na 

displeji 

Displej v 

módu 

SEARCH           

Tón výstupu 
Zvuk v módu 

SEARCH   

Manuální 

přerušení 
 

Zatřeste přístrojem, nebo stiskněte 

tlačítko MARK 

 

                                          ZAHÁJENÍ VAROVÁNÍ 
Nastavení 1 (60 s)                        0:30 min 
Nastavení 2 (90 s)                        1:00 min 
Nastavení 3 (120 s)                      1:30 min 

              PŘEPNUTÍ DO MÓDU SEND 
                           1:00 min 
                           1:30 min 
                           2:00 min 

 
Během varovné fáze může být spuštění AR přerušeno následujícími způsoby: 

 Zatřesením přístrojem  

 Stisknutím tlačítka MARK 
Váš vyhledávač MICRO vysílá po přepnutí nepřetržitě, včetně vysílání varovného tónu, a to dokud nebude funkce 

vypnuta. 
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4.9 VYHLEDÁVÁNÍ (MÓD SEARCH) | STRATEGIE VYHLEDÁVÁNÍ 

4.9.1 Lavinová nehoda 

Osoba zasypaná lavinou má největší šanci na rychlou záchranu, pokud co nejvíce členů z její skupiny nebylo 

zasypáno a ti jsou schopni rychle a efektivně pracovat na záchraně oběti jako tým. V každém případě je vždy 

důležité:  ZACHOVAT KLID, POZOROVAT, VYHLÁSIT POPLACH A JEDNAT KOORDINOVANĚ! 

 

(1)  Zůstaňte klidní a vyhodnoťte situaci 

 Nehrozí další nebezpečí? 

 Kolik osob bylo zasypáno? 

 Stanovte základní oblast vyhledávání! 

 

(2)  Volejte tísňovou linku 

 Max. 2 min 

 EU 112, AT 140, CH 1414, IT 118, FR 15 

 

(3)  Vyhledání zasypaných 

 Hledání signálu (zrak + sluch, vyhledávač) 

 Hrubé vyhledávání (začíná zachycením prvních signálů) 

 Blízké dohledávání (začíná v blízkosti 5 m na povrchu laviniště) 

 Přesné dohledání (systematické sondování) 

 

(4)  Systematické vykopávání 

(5)  První pomoc 

(6)  Transport 

 

 

 

Místo stržení lavinou 

Místo zmizení  
v lavině 

Základní oblast  
pro vyhledávání 

Výsledná přesnost Rychlost vyhledávání 

 

HLEDÁNÍ 
SIGNÁLU 

HRUBÉ VYHLEDÁVÁNÍ 
BLÍZKÉ  

DOHLEDÁVÁNÍ 

 

PŘESNÉ 
DOHLEDÁNÍ 
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4.9.2 Hledání signálu 

Zahajte hledávání v základní oblasti vyhledávání a následujte zachycený signál. MICRO má kruhový rozsah příjmu, 

který umožňuje správné určení směru a vzdálenosti od počátku zachycení příjmu – metoda natáčení přístroje není 

nutná. Všechny signály z vysílajících vyhledávačů v maximálním dosahu přístroje jsou přijímány současně. 

 

Projděte co nejrychleji určenou oblast vyhledávání tak, abyste 

dodrželi výrobcem doporučenou šířku pásma pro vyhledávání. 

Doporučená šíře pásma vyhledávání pro MICRO je 50 m. Dokud 

není přijímán žádný signál, pak displej zobrazuje “žádný příjem”. 

 

 

 

Žádný příjem 

 

   

Zachránce vyhledávající signál na 

lyžích 

Zachránce vyhledávající signál 

pěšky 

Více zachránců vyhledávajících 

signál 

d = šířka pásma pro vyhledávání 

 

DŮLEŽITÉ! Všichni zúčastnění, včetně pasivních diváků, si musejí přepnout vyhledávače do režimu přijímání 

signálu/SEARCH (nebo do módu STANDBY).  Během vyhledávání se vyvarujte bezprostřední blízkosti elektronických 

zařízení (např. mobilních telefonů, rádií apod.) a velkých kovových těles. 

 

4.9.3 Hrubé vyhledávání 

Ve chvíli, kdy MICRO zachytí signály, tak se na displeji zobrazuje vzdálenost a směr nejsilnějšího signálu.  Počet 

zasypaných v dosahu příjmu je znázorněn počtem malých figurek. K nejsilnějšímu vysílanému signálu se přiblížíte 

následováním směrové šipky a zobrazené vzdálenosti. 

 

Vibra při prvotním zachycení signálu 

 

MICRO poskytuje při prvotním příjmu signálu pomocné upozornění vibrací. 

Zachránci se tak mohou během hledání signálu soustředit na vizuální ohledávání 

laviniště. 
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Počet zasypaných 

    

Jeden Dva Tři Čtyři nebo více 

 
Jakmile zachytíte signál, následujte urychleně směrovou šipku a sledujte, zda se zmenšuje zobrazovaná 

vzdálenost.  Pokud se vzdálenost zvětšuje, změňte směr o 180°. 

 

 

   

Jděte doleva Jděte rovně Jděte doprava 

 

DŮLEŽITÉ! Během vyhledávání zachovejte klid, maximálně se soustřeďte a 

vyvarujte se ukvapených pohybů. 

 

4.9.4 Blízké dohledávání 

Od vzdálenosti 5 m by se měla rychlost vyhledávání znatelně snížit (50 cm/s). V této fázi se zároveň práce s 

vyhledávačem přesune co nejblíže ke sněhovému povrchu, aby tak byla minimalizována vzdálenost od 

vyhledávače zasypaného. 

Pro předejití zmatečným situacím během blízkého dohledávání se při vzdálenosti menší než 2 m směrové šipky 

nezobrazují. Nyní opět zpomalte vyhledávání, podrobně ohledejte místo a určete bod s nejmenší naměřenou 

vzdáleností. Pracujte pomalu a na povrchu sněhu. 

 
Blízké dohledávání je doprovázeno dynamickým zvukovým signálem: čím blíže, tím je signál vyšší a rychlejší. 

 

  

TIP! Před skrytím směrových šipek proveďte poslední 
korekci směru. Pak se budete pohybovat v nejlepším 
dosahu vyhledávače zasypaného a ušetříte tak čas při 
dohledání. Pokud je zasypaný hluboko, pak je možné, 
že minimální zobrazená vzdálenost bude větší než 2 m! 

DŮLEŽITÉ! Během blízkého dohledávání se vyvarujte 
ukvapených pohybů, neobracejte se, neotáčejte 
přístrojem a při dohledání zpomalte na 10 cm/s. 
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4.9.5 Přesné dohledání 

Výsledek dohledávání zkontrolujte systematickým sondováním. Začněte v bodě s nejmenší indikovanou 

vzdáleností. Pokud na něco narazíte, ponechte sondu na daném místě a zahajte systematické kopání. 

 

4.9.6 Více zasypaných | Funkce MARK 

Zasypání více osob se na displeji zřetelně projeví zobrazením určitého počtu malých figurek. 

Pro označení (“skrytí”) lokalizovaného vysílání stiskněte krátce tlačítko MARK (1A). Jakmile je vysílání označeno, 

tak se jako potvrzení kolem dané figurky zobrazí rámeček (2N). MICRO poté automaticky zobrazí další nejsilnější 

signál. 

Nyní pokračujte již zmíněným způsobem a proces opakujte, dokud neurčíte polohu všech zasypaných. Ve chvíli, 

kdy není v dosahu zachycen žádný další signál, tak se na displeji zobrazí indikátor “hledání signálu”. 

 

 

 

Ukazatel před 

označením 

 

Ukazatel po označení 

 

 

 

 

 

Označení je možné na 

vzdálenost 5 m a je 

znázorněno symbolem 

MARK (2J). 

 

 

 

 

Označení nepřetržitého signálu 

Starší analogové přístroje vysílají kromě pulzního signálu také slabý nepřetržitý signál, který může v těsné blízkosti 

ovlivňovat příjem signálu. Po označení takového vysílače je doporučeno se od daného místa rychle o pár metrů 

vzdálit. 

  

Vysílač bez nepřetržitého signálu Vysílač s nepřetržitým signálem 

 

MICRO tento nepřetržitý signál rozpozná a upozorní na něj: malá 

figurka začne blikat.  
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5. SPRÁVA ZAŘÍZENÍ SKRZE PIEPS APP 

PIEPS APP poskytuje jednoduchou správu zařízení prostřednictvím vašeho mobilního telefonu za využití 

Bluetooth®. Stáhněte si naši aplikaci (Android Play Store, iOS App Store), připojte PIEPS MICRO k mobilnímu 

telefonu a využívejte všechny funkce. 

 

Pro aktivaci Bluetooth® držte při zapínání přístroje tlačítko MARK (1A). Jakmile se na displeji zobrazí symbol 

Bluetooth®, můžete tlačítko MARK uvolnit. 

 

  

Bluetooth® aktivní Úspěšné připojení k mobilnímu zařízení 

 

Nastavení těchto vlastností lze provést pomocí PIEPS aplikace: 
 
Vibrace 

 potvrzení zahájení vysílání prostřednictvím  

vibrací ON/OFF 

 

Group check 

 skupinová kontrola ON/OFF 

 změna způsobu skupinové kontroly (rychlá/rozšířená) 

 pro režim ON/OFF 

 

Auto-Revert Search-to-Send 

 změňte časový limit (60 s/90 s/120 s) 

 

Baterie 

 změna typu baterie (alkalická/lithiová) 

 

Další užitečné vlastnosti PIEPS aplikace: 

- návody pro nácvik vyhledávání  

- základy lavinové záchrany  

- update firmware  

- návody k použití 
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6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE 

6.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Chyba Popis Řešení 

Displej nezobrazuje žádné údaje Zkontrolujte, zda není přístroj fyzicky poškozen. 

Zkontrolujte hladinu baterie, její typ a polaritu (+, -).  

V nezbytném případě vložte novou baterii. Pokud se 

stále nezobrazují žádné údaje, navštivte svého 

prodejce. 

E1 Konfigurace systému 

Kód chyby zůstává na displeji. 

Přístroj není provozuschopný. 

Navštivte svého prodejce. 

E2 

E3 

E4 

Vysílač nebo přijímač nebo zesilovač 

Kód chyby zmizí po automatické kontrole. 

Přístroj má omezenou funkčnost: síla vysílání 

či přijímání je omezená. 

Opakujte automatickou kontrolu na místě bez rušivých 

vlivů (venku). Zkontrolujte, zda nejsou v bezprostřední 

blízkosti vnější zdroje rušení (např. vysílající 

vyhledávače či mobilní telefon). Pokud se chyba stále 

zobrazuje, navštivte svého prodejce. 

E5 Procesor 

Kód chyby zůstává na displeji. 

Přístroj není provozuschopný. 

Navštivte svého prodejce. 

E6 Ukazatel vzdálenosti a/nebo směru 

Kód chyby zmizí po automatické kontrole. 

Přístroj má omezenou funkčnost: určování 

vzdálenosti a/nebo směru je nepřesné. 

Navštivte svého prodejce. 

E7 Optický senzor 

Chyba zůstává zobrazena na pomocném 

displeji (2B). V tomto případě není možné 

automatické přepnutí SendSearch; přepnutí 

musí být provedeno manuálně. 

Opakujte automatickou kontrolu a ujistěte se, že 

oblast senzoru není během kontroly zakrytá. 

Manuální přepnutí SendSearch provedete 

stisknutím a přidržením tlačítka MARK po dobu 3 

vteřin. 

Navštivte svého prodejce. 

Automatické přepínání SendSearch nefunguje. 

 

Ujistěte se, že sensor není zakrytý. Zkontrolujte sklíčko 

displeje a především oblast senzoru - zda není špinavý 

nebo zanesený (například sněhem). Sklíčko očistěte 

dle potřeby. 

E8 Pohybové čidlo 

Chyba se zobrazí po automatické kontrole. 

Přístroj má omezenou funkčnost: Auto-Revert 

Search-to-Send nefunguje. 

Profesionální režim kontroly skupiny není 

možný. 

Navštivte svého prodejce. 

E9 Bluetooth® 

Přístroj nelze připojit k mobilnímu zařízení 

skrze Bluetooth®. Funkce lavinového 

vyhledávače je k dispozici. Bluetooth® není 

kontrolován během automatické kontroly, 

případná chyba se objeví pouze při jeho 

aktivaci. 

Zařízení vypněte a opět zapněte v režimu Bluetooth® 

(při zapínání držte tlačítko MARK). Pokud se chyba 

stále zobrazuje, navštivte svého prodejce. 



 

 

Manual PIEPS MICRO | Firmware v2 | 07/2017            22 / 23 
 

6.2 VÝMĚNA BATERIE 

Baterii vyměňte, jakmile vám ukazatel hladiny baterie (2C) zobrazí, že je prázdná. 

Výměnu proveďte následovně. Otevřete prostor pro baterie (1E) nad hlavním přepínačem (1H). Ujistěte se, že 

novou baterii vkládáte správně (1G). Použitou baterii zlikvidujte v souladu se zákony vaší země. 

 

 

 

3/3 plná 300-200 h SEND 

 

 

2/3 plná 200-100 h SEND 

 

 

1/3 plná 100-20 h SEND 

 

 

Prázdná 20 h SEND (+10 °C, 50 °F) + 1 h SEARCH (-10 °C, 14 °F) 

 

Prázdná; 

blikání 
Poslední rezerva, přístroj se může kdykoli vypnout 

 

 Nebezpečí exploze při použití nevhodných baterií 

Používejte baterie typu “ Alkaline, AA, LR6, 1.5V nebo Lithium, AA, FR6 (FR14505), 1.5V“! 

 

 Nebezpečí chybného zobrazení hladiny baterie 

Používejte baterie typu “ Alkaline, AA, LR6, 1.5V nebo Lithium, AA, FR6 (FR14505), 1.5V“! 

 

Důležité: pro spolehlivé zobrazení kapacity baterií musí být případné použití lithiových baterií nastaveno pomocí 

PIEPS-APP (Více v kapitolách 5). 

 

6.3 ÚDRŽBA 

Při čištění použijte vlhký hadřík bez čisticího prostředku. 

 

 
Při čištění nesmí být použit proud vody, pára nebo čisticí prostředek. Takovýto způsob 

čištění může omezit provoz zařízení. 
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6.4 SKLADOVÁNÍ 

Zařízení skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. 

 

 
Pokud není zařízení delší dobu používáno (letní měsíce), pak z něj doporučujeme vyjmout 

baterie. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené vytečením baterií. 

 

 Nebezpečí při extrémních teplotách 

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Uchovávejte jej mimo dosah přímého 

slunečního záření. Extrémní teploty mohou omezit provoz nebo poškodit baterii. 

 

 

 

6.5 LIKVIDACE 

 

 

 

Prosíme, berte na vědomí, že tento produkt je elektronické zařízení, 

a proto nemůže být likvidován v rámci komunálního odpadu. 

Naložte se zařízením dle zákonů vaší země. 

 

7. SCHVÁLENÍ & SHODA 

Schválené znění a plné znění prohlášení Evropské unie o shodě je dostupné na následujících internetových 

stránkách: www.pieps.com/conformity 

http://www.pieps.com/conformity

