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1. VARNOST

Vrste varnostnih opozoril:
 OPOZORILO: – uporablja se za postopke ali okoliščine, ki lahko povzročijo hude telesne

poškodbe ali smrt.

 POZOR: – uporablja se za postopke ali okoliščine, ki bodo izdelek poškodovale.

 OPOMBA: – uporablja se za poudarjanje pomembnih informacij.

Varnostna opozorila:
 OPOZORILO: NE UPORABLJAJTE ZA POTAPLJANJE.

 OPOZORILO: ČEPRAV NAŠI IZDELKI USTREZAJO INDUSTRIJSKIM STANDARDOM, SE
LAHKO NA KOŽI POJAVI ALERGIJSKA REAKCIJA ALI VNETJE, KO PRIDE IZDELEK V STIK S
KOŽO. V TEM PRIMERU IZDELEK TAKOJ PRENEHAJTE UPORABLJATI IN SE POSVETUJTE Z
ZDRAVNIKOM.

 POZOR: NE IZPOSTAVLJAJTE ZELO HITRIM TEMPERATURNIM SPREMEMBAM.

 POZOR: NE UPORABLJAJTE KAKRŠNIH KOLI TOPIL.

 POZOR: NE UPORABLJAJTE RAZPRŠIL PROTI ŽUŽELKAM.

 POZOR: OBRAVNAVAJTE KOT ELEKTRONSKE ODPADKE.

 POZOR: NE IZPOSTAVLJAJTE UDARCEM IN PADCEM.
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2. Dobrodošli
»Izdelki Suunto že več kot 80 let dajejo točne in zanesljive informacije ljudem, ki jih
potrebujejo. Naši instrumenti uporabnikom omogočajo, da učinkoviteje dosežejo svoje cilje in
imajo več od svojih športnih izkušenj. Naši izdelki so uporabnikom pogosto izjemno
pomembni. Zato smo v družbi Suunto ponosni, da pri svojih izdelkih vzdržujemo najvišje
standarde kakovosti.«

Družba Suunto je bila ustanovljena leta 1936 in ima svetovno vodilno vlogo na področju
preciznih kompasov, potapljaških računalnikov ter zapestnih višinomerov. Zaupajo ji plezalci,
potapljači in raziskovalci na vseh celinah, instrumenti Suunto za uporabo na prostem pa
zagotavljajo legendarno obliko, točnost ter zanesljivost. Leta 1987 je družba Suunto ustvarila
prvi potapljaški računalnik, ki mu je leta 1998 sledila prva ura z višinomerom, barometrom in
kompasom. Družba Suunto ostaja prva izbira sodobnih profesionalnih uporabnikov na
prostem. Če želite izvedeti več o izdelkih Suunto in ljudeh, ki jih uporabljajo, obiščite
www.suunto.com.

Suunto Essential
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3. Uvod
Suunto Essential v eni napravi združuje višinomer, barometer in elektronski kompas. Ima tudi
uro, štoparico in koledar.

Ta Priročnik za uporabo pojasnjuje funkcije naprave, kako delujejo in kako do njih dostopate.
Poleg tega smo vključili primere, kako jih lahko uporabljate v resničnem življenju.

Vsako glavno poglavje pojasnjuje določen način in njegove poglede. Prav tako vam daje
informacije o tem, kako nastaviti in uporabljati te poglede.

Naprava Suunto Essential daje podatke časa, zračnega tlaka in nadmorske višine. Za vsak
podatek so podane dodatne informacije, da lahko najbolje izkoristite svoje najljubše
dejavnosti na prostem.
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4. Kako začeti

Osnovne nastavitve
Pritisnite poljubno tipko in naprava Suunto Essential se vključi. Nato se prikaže poziv za
nastavitev jezika, enot (anglosaških ali metričnih), časa in datuma. Nastavitve spremenite z
zgornjo desno tipko [+] in spodnjo desno tipko [- Light] . S srednjo tipko [Mode] sprejmete
nastavitev in se premaknete na naslednjo možnost menija. V prejšnji meni se lahko vedno
vrnete s pritiskom spodnje leve tipke [View] . Ko so nastavitve nastavljene, kot želite, lahko
začnete uporabljati osnovne funkcije ure, ki jih ponuja naprava Suunto Essential.

 OPOMBA: Da zagotovite pravilne podatke, morate nastaviti višinomer, barometer in
kompas. Za podrobnejše informacije o določanju teh nastavitev glejte Priročnik za
uporabnika.

Načini
Naprava Suunto Essential ima tri načine: TIME, ALTI & BARO in COMPASS. Ti načini so
podrobno razloženi v Priročniku za uporabnika. Omogočeni način označuje pravokotnik okoli
imena načina. Med glavnimi načini preklopite z desno srednjo tipko [Mode] . Poskusite!

Pogledi
Vsak način ima več pogledov, do katerih dostopate s spodnjo levo tipko [View] . Pogledi so
predstavljeni v spodnjem delu zaslona. Pogledi vsebujejo dodatne informacije o
omogočenem načinu, na primer prikaz sekund kot dodatna informacija v načinu TIME.
Nekateri pogledi so tudi interaktivni.

Naprava Suunto Essential ima štiri interaktivne poglede:

• Štoparica (način TIME)
• Odštevalnik časa (način TIME)
• Snemalnik dnevnikov (način ALTI & BARO)
• Merilnik razlike nadmorske višine (način ALTI & BARO)

Ko so omogočeni interaktivni pogledi, jih lahko zaženete, ustavite in znova zaženete z zgornjo
levo tipko [Start Stop] ter jih ponastavite z daljšim pritiskom zgornje desne tipke [+] . Odprite
štoparico v načinu TIME in jo preizkusite!
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Meni
V meniju MENU lahko spreminjate vrednosti, spreminjate splošne nastavitve in enote ali
pregledujete zapise, ki so shranjeni v dnevniku. Če želite vstopiti v meni MENU, držite srednjo
desno tipko [Mode] pritisnjeno, ko ste v načinu TIME, ALTI & BARO ali COMPASS. Segmenti v
zunanjem delu zaslona kažejo vaš čas prehoda. Meni MENU zaprete s pritiskom zgornje leve
tipke [Start Stop] . Kadar je na voljo možnost izhoda v meniju MENU, je to označeno z znakom
»X« na zaslonu poleg tipke [Start Stop] . Seznanite se z odpiranjem in zapiranjem menija
MENU!

Osvetlitev ozadja
Osvetlitev ozadja lahko vključite v poljubnem načinu, tako da pritisnete spodnjo desno tipko [-
Light] . Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev
ozadja, ko ste v meniju MENU, jo morate aktivirati v načinu TIME, ALTI & BARO ali COMPASS,
preden odprete meni MENU. Osvetlitev se vrne v običajni način, ko se vrnete v enega od
načinov.

Zaklepanje tipk
Zaklepanje tipk lahko aktivirate ali deaktivirate z daljšim pritiskom spodnje desne tipke [-
Light] .

 OPOMBA: Pri aktivnem tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate
osvetlitev ozadja.

Spreminjanje vrednosti
Če želite spremeniti nastavitev, morate biti v meniju MENU. Če želite odpreti meni MENU,
držite srednjo desno tipko [Mode] pritisnjeno, ko ste v načinu TIME, ALTI&BARO ali
COMPASS. Vse spremembe v meniju MENU začnejo veljati takoj. Če na primer vstopite v
možnost za čas in datum v meniju MENU, spremenite čas z 12.30 na 11.30 ter izstopite. Čas se
nastavi na 11.30.

Suunto Essential
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5. Splošne nastavitve
Preden začnete uporabljati napravo Suunto Essential, priporočamo, da nastavite merilne
enote in splošne nastavitve po svojih željah. Splošne nastavitve lahko spremenite v meniju
MENU.

5.1. Spreminjanje enot
Z možnostjo UNITS izberete mersko enoto, vključno z naslednjimi:

• TIME: 24-/12-urni zapis
• DATE: zapis dd.mm/mm.dd
• TEMPERATURE: °C/°F (Celzij/Fahrenheit)
• AIR PRESSURE: hPa/inHg
• ALTITUDE: metri/čevlji

Vstop v meni UNITS v meniju MENU:

1. Vstopite v meni MENU, tako da držite pritisnjeno tipko [Mode] v načinu TIME, ALTI &
BARO ali COMPASS.

2. Pomaknite se navzdol na možnost UNITS s tipko [- Light] .
3. Vstopite s tipko [Mode] .

Spreminjanje enot:

1. V meniju UNITS, se premikajte po možnostih seznama s tipkama [+] in [- Light] .
2. Vstopite s tipko [Mode] .
3. Vrednosti spreminjajte s tipkama [+] in [- Light] , sprejmete pa jih s tipko [Mode] .
4. Meni MENU zaprete s tipko [Start Stop] .

5.2. Spreminjanje splošnih nastavitev
Z možnostjo GENERAL nastavite splošne nastavitve, vključno z naslednjimi:

• BUTTON TONE: vklop/izklop
• TONE GUIDE: vklop/izklop
• BACKLIGHT: tipka za osvetlitev/poljubna tipka
• LANGUAGE: angleščina, francoščina, španščina, nemščina

Vstop v meni GENERAL v meniju MENU:

1. Vstopite v meni MENU, tako da držite pritisnjeno tipko [Mode] v načinu TIME, ALTI &
BARO ali COMPASS.

2. Pomaknite se navzdol na možnost GENERAL s tipko [- Light] .
3. Vstopite s tipko [Mode] .

5.2.1. Zvok tipke
Z možnostjo BUTTON TONE lahko vklopite ali izklopite zvok ob pritisku tipk. Zvok tipke boste
slišali tudi kot potrditev dejanja ob vsakem pritisku tipke.

1. V meniju GENERAL izberite BUTTON TONE.
2. Zvok tipk vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light] .

Suunto Essential
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5.2.2. Glasovno vodenje
Z možnostjo TONE GUIDE lahko vklopite ali izklopite glasovno vodenje. Glasovno vodenje
boste slišali, kadar:

• spremenite vrednost nastavitve;
• nastavite referenčno vrednost nadmorske višine;
• zaženete ali ustavite snemalnik dnevnikov;
• označite točko nadmorske višine, ko snemate dnevnik;
• zaženete ali ustavite štoparico;
• kadar uporabljate profil AUTOMATIC, naprava preklaplja med profiloma ALTIMETER in

BAROMETER.

Vklop ali izklop glasovnega vodenja:

1. V meniju GENERAL izberite TONE GUIDES.
2. Zvok glasovnega vodenja vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light] .

5.2.3. Osvetlitev ozadja
V meniju BACKLIGHT lahko preklopite med dvema različnima funkcijama osvetlitve: s katero
koli tipko in tipko za osvetlitev.

Če želite nastaviti osvetlitev za običajno ali nočno uporabo:

1. V meniju GENERAL izberite BACKLIGHT.
2. Osvetlitev ozadja lahko preklopite med načinoma LIGHT BUTTON in ANY BUTTON s

tipkama [+] in [- Light] .

Ko je izbrana možnost LIGHT BUTTON, lahko aktivirate osvetlitev ozadja s tipko [- Light] .
Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev ozadja, ko ste
v meniju MENU, jo morate aktivirati v načinu TIME, ALTI & BARO ali COMPASS, preden
odprete meni MENU. Osvetlitev ozadja bo aktivna, dokler ne zaprete menija MENU.

Če je izbrana možnost ANY BUTTON, se osvetlitev ozadja vklopi ob vsakem pritisku tipke.

5.2.4. Jezik
V meniju LANGUAGE lahko izberete jezik uporabniškega vmesnika naprave Suunto Essential
(angleščina, nemščina, francoščina ali španščina).

Če želite izbrati jezik:

1. V meniju GENERAL izberite LANGUAGE.
2. Izberite jezik s seznama s tipkama [+] in [- Light]

5.2.5. Aktivacija zaklepanja tipk
Zaklepanje tipk lahko aktivirate ali deaktivirate z daljšim pritiskom tipke [-Light] . Ko je aktivno
zaklepanje tipk, je prikazan simbol ključavnice.  .

 OPOMBA: Pri aktivnem tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate
osvetlitev ozadja.

Suunto Essential
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6. Uporaba načina ure
Način TIME je namenjen merjenju časa.

20

S tipko [View] se lahko premikate med naslednjimi pogledi:

• Datum: trenutni dan v tednu in datum
• Sekunde: sekunde v obliki številke
• Dvojna ura: ura v drugem časovnem pasu
• Sončni vzhod in zahod: čas sončnega vzhoda in zahoda na določenem mestu
• Štoparica: časovnik za šport
• Odštevalnik časa: opozorilo se sproži po določenem času
• Prazno: brez dodatnega prikaza

 OPOMBA: Pogled sekund v spodnjem delu zaslona se po 2 urah mirovanja izklopi, da
se podaljša življenjska doba baterije. Vklopite ga s ponovnim vstopom v pogled.

6.1. Spreminjanje nastavitev ure
Nastavitve ure spremenite v meniju MENU.

Vnos nastavitev ure v meniju MENU:

1. Odprite meni MENU z daljšim pritiskom tipke [Mode] .
2. Pomaknite se navzdol na možnost TIME-DATE s tipko [- Light] .
3. Vstopite s tipko [Mode] .

6.1.1. Nastavljanje ure
V možnosti TIME lahko nastavljate čas.

Kako nastaviti uro:

1. V meniju TIME-DATE izberite TIME.
2. Spremenite vrednosti za ure, minute in sekunde s tipkama [+] in [- Light] .

6.1.2. Nastavljanje datuma
Z možnostjo DATE nastavite mesec, dan in leto.

Kako nastaviti datum:

1. V meniju TIME-DATE izberite DATE.
2. Spremenite vrednosti za leto, mesec in dan s tipkama [+] in [- Light] .

Če želite spremeniti obliko prikaza časa, glejte 5.1. Spreminjanje enot.
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6.1.3. Nastavljanje dvojne ure
V meniju DUAL TIME lahko nastavite uro za lokacijo v drugem časovnem pasu.

Nastavitev dvojne ure:

1. V meniju TIME-DATE izberite DUAL TIME.
2. Spremenite vrednosti za ure, minute in sekunde s tipkama [+] in [- Light] .

 OPOMBA: Priporočamo, da nastavite trenutni čas na svojem mestu kot glavni čas, saj
budilka deluje glede na glavni čas.

Potujete v tujini in nastavite dvojno uro na čas doma. Glavni čas je čas na vašem trenutnem
mestu. Zdaj boste vedno poznali krajevni čas, hkrati pa lahko hitro preverite, koliko je ura
doma.

6.1.4. Nastavitev sončnega vzhoda in zahoda
V možnosti SUNRISE izberite sklicno mesto, ki ga naprava Suunto Essential uporablja za
podajanje časov sončnega vzhoda in zahoda.

Nastavitev časov sončnega vzhoda in zahoda:

1. V meniju MENU izberite SUNRISE.
2. Za pomikanje po lokacijah uporabite tipki [+] in [-Light] .
3. Mesto izberite s tipko [Mode] .

 OPOMBA: Če želite nastaviti čase sončnega vzhoda in zahoda za mesto, ki ni
navedeno v vaši napravi, izberite drugo referenčno mesto v istem časovnem pasu. Izberite
najbližje mesto severno ali južno od vas.

Ste v Algonquinu, velikem nacionalnem parku severno od Toronta. Vedeti želite, kdaj bo
sonce zašlo, da boste vedeli, kdaj zvečer postaviti šotor. Kot referenčno mesto za sončni
vzhod in zahod izberete »Toronto«. Naprava vam zdaj pove, kdaj bo sonce zašlo.

6.2. Uporaba štoparice
Štoparica meri čas. Njena ločljivost je 0,1 sekunde.

Kako uporabljati štoparico:

1. V načinu TIME izberite pogled štoparice.
2. Štoparico zaženete, ustavite in znova zaženete s tipko [Start Stop] .
3. Tipko [+] držite pritisnjeno za ponastavitev štoparice.

Vaš prijatelj trenira za tekaško tekmovanje in mora vedeti, koliko časa potrebuje za sprint na
100 m. Štoparico zaženete takoj, ko skoči z blokov. Štoparico ustavite takoj, ko prečka ciljno
črto. Rezultat: 11,3 sekunde. Ni slabo!

6.3. Uporaba odštevalnika časa
V meniju COUNTDOWN lahko nastavite odštevalnik časa, da šteje od prednastavljenega
časa proti ničli. Ko pride do ničle, se vklopi opozorilo. Privzeta vrednost je 5 minut.

Če želite spremeniti privzeti čas odštevanja:
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1. V meniju MENU izberite TIME-DATE.
2. Izberite COUNTDOWN.
3. Nastavite minute in sekunde odštevalnika (največ 99 minut in 59 sekund).
4. Nastavitev sprejmite s tipko [Mode] .

Začetek odštevanja:

1. V načinu TIME izberite pogled odštevalnika časa.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop] .
3. Tipko [+] pridržite za ponastavitev odštevalnika.

Ste na pohodu. Jutro je. Zbudili ste se, prišli iz šotora in začeli pripravljati zajtrk na svojem
tabornem ognju. Tokrat si želite pripraviti 8-minutna jajca. Odštevalnik nastavite na 8 minut,
jajca daste v posodo in počakate, da voda zavre. Ko voda zavre, vklopite odštevalnik. Po
osmih minutah naprava sproži opozorilo. Tako! Popolna 8-minutna jajca so končana.

6.4. Nastavljanje budilke
Svojo uro Suunto Essential lahko uporabite kot budilko.

Kako dostopati do budilke in jo nastaviti:

1. V meniju MENU izberite TIME-DATE.
2. Izberite ALARM.
3. Alarm vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light] .
4. Nastavitev sprejmite s tipko [Mode] .
5. Za nastavitev ur in minut uporabite tipki [+] ter [- Light] .

Ko je budilka vklopljena, se na zaslonu prikaže simbol budilke  .

Ko se oglasi budilka, lahko vključite dremež ali budilko izklopite.

Če izberete možnost YES ali ne naredite ničesar, se bujenje ustavi in ponovno zažene vsakih
5 minut, dokler ga ne ustavite. Dremež lahko vklopite največ 12-krat, skupaj za 1 uro. Če
izberete možnost NO, se bujenje ustavi in se znova začne ob istem času naslednji dan.

5min24h

 NASVET: Ko je vključen dremež, jo lahko izklopite v načinu TIME z daljšim pritiskom tipke
[View] .

Jutri zjutraj se želite zbuditi zgodaj. Pred spanjem nastavite budilko naprave na 6.30. Budilka
vas prihodnje jutro zbudi ob 6.30, vendar želite spati še 5 minut. Ko naprava vpraša, ali želite
vključiti dremež, izberite možnost YesYes. Po 5 minutah se bujenje znova sproži. Tokrat
vstanete in se veselo začnete pripravljati na potovanje. Kakšno razliko naredi pet minut!

 OPOMBA: Simbol budilke utripa, ko vključite dremež. Ko je dremež izključen, simbol
budilke preneha utripati.
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7. Uporaba načina VIŠINOMERA IN
BAROMETRA
V načinu ALTI & BARO lahko vidite trenutno nadmorsko višino, zračni tlak ali globino potopa
na dah. Ponuja štiri profile: AUTOMATIC, ALTIMETER, BAROMETER in DEPTH METER (glejte
7.2.2. Nastavljanje profilov). Dostopate lahko do različnih pogledov glede na profil, ki je
vključen, ko ste v načinu ALTI & BARO.

7.1. Kako delujeta višinomer in barometer
Da dobite pravilne podatke v načinu ALTI & BARO, je pomembno, da razumete, kako naprava
Suunto Essential računa nadmorsko višino in zračni tlak na morski gladini.

Naprava Suunto Essential stalno meri absolutni zračni tlak. Na osnovi te meritve in referenčnih
vrednosti izračuna nadmorsko višino ali zračni tlak na morski gladini.

 POZOR: Območje okoli tipala varujte pred umazanijo in peskom. V odprtine tipala nikoli
ne vstavljajte tujkov.

7.1.1. Pravilno odčitavanje
Če se ukvarjate z dejavnostjo na prostem, ki zahteva poznavanje zračnega tlaka, morate
vnesti referenčno vrednost nadmorske višine za svoj položaj. To najdete na večini
topografskih kart. Zdaj vam bo naprava Suunto Essential prikazovala pravilne podatke.

Da bi dobili pravilne podatke nadmorske višine, morate vnesti referenčno vrednost zračnega
tlaka na morski gladini. Referenčno vrednost zračnega tlaka na morski gladini za svoj položaj
lahko najdete v vremenski napovedi v krajevnem časopisu ali na spletnih mestih krajevnih
služb za napovedovanje vremena.

Absolutni zračni tlak se nenehno meri Absolutni zračni tlak + referenca nadmorske višine =
zračni tlak na morski gladini

* Absolutni zračni tlak + referenca zračnega tlaka na morski gladini = nadmorska višina *

Spremembe v krajevnih vremenskih razmerah bodo vplivale na podatke nadmorske višine. Če
je krajevno vreme zelo spremenljivo, priporočamo, da pred začetkom poti pogosto
spreminjate trenutno referenčno vrednost nadmorske višine, če so vam ti podatki na voljo. Če
je krajevno vreme stabilno, vam ni treba nastavljati referenčnih vrednosti.
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7.1.2. Napačno odčitavanje

Profil Altimeter + mirovanje + spremembe vremena
Če imate dolgo vključen profil ALTIMETER, ko je naprava na istem mestu in se vreme
spreminja, bo naprava prikazovala napačne podatke za nadmorsko višino.

Profil Altimeter + spreminjanje nadmorske višine + sprememba
vremena
Če imate vključen profil ALTIMETER in se pogosto spreminja vreme, ko plezate na višjo ali se
spuščate na nižjo nadmorsko višino, bo naprava prikazovala napačne podatke.

Barometer + spreminjanje nadmorske višine
Če je med dolgotrajnim plezanjem na višjo ali spuščanjem na nižjo nadmorsko višino vključen
profil BAROMETER, naprava privzame, da mirujete, in vaše spremembe nadmorske višine
razume kot spremembe v zračnem tlaku na morski gladini. Zato bo dajala napačne podatke o
zračnem tlaku na morski gladini.

Je drugi dan vašega dvodnevnega pohoda. Spomnite se, da ste pozabili preklopiti iz profila
Barometer v profil Altimeter, ko ste zjutraj začeli hoditi. Veste, da so trenutni odčitki
nadmorske višine, ki vam jih daje naprava , napačni. Zaradi tega odidete na najbližje mesto,
za katero je na vaši topografski karti navedena referenčna vrednost nadmorske višine.
Ustrezno popravite referenčno vrednost nadmorske višine za napravo . Vaši odčitki
nadmorske višine so znova pravilni.

7.2. Nastavljanje profilov in referenčnih vrednosti

7.2.1. Usklajevanje profila z dejavnostjo
Profil ALTIMETER izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem vključuje spreminjanje
nadmorske višine (npr. pohodništvo na hribovitem terenu). Profil BAROMETER izberite takrat,
ko vaša dejavnost na prostem ne vključuje sprememb nadmorske višine (na primer deskanje
na vodi, jadranje). Da bi dobili pravilne podatke, morate profil uskladiti z dejavnostjo. Napravi
Suunto Essential lahko pustite, da sama odloči, kateri profil je za vas v določenem trenutku
najprimernejši, ali pa izberite ustrezen profil sami.

7.2.2. Nastavljanje profilov
Nastavitev profila:

1. V meniju MENU izberite ALTI-BARO.
2. Izberite PROFILE.
3. Izberite ustrezen profil.

Druga možnost je, da nastavite profil v načinu ALTI & BARO, tako da pridržite tipko [View] .

7.2.3. Nastavljanje referenčnih vrednosti
Nastavljanje referenčne vrednosti:

1. V meniju MENU izberite ALTI-BARO.
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2. Izberite REFERENCE in izberite med načinoma ALTIMETER in SEA LEVEL.
3. Nastavite znano referenčno vrednost s tipkama [+] in [- Light] .

Ste na pohodu in ste si vzeli čas za počitek, ko zagledate znak s trenutno nadmorsko višino.
Takrat preverite podatek nadmorske višine na napravi in odkrijete majhno razliko med
številkama. Referenčno višino nadmorske višine na napravo uskladite z znakom.

7.3. Uporaba kazalnika vremenskega trenda
Kazalnik vremenskega trenda se prikaže na zgornji strani zaslona. Prikaže se v načinih TIME
in ALTI & BARO ter vam daje hitro informacijo o prihodnjih vremenskih pogojih. Kazalnik
vremenskega trenda sestavljata dve črti, ki tvorita puščico. Vsaka črta predstavlja 3-urno
obdobje. Desna črta predstavlja zadnje 3 ure. Leva črta predstavlja 3 ure pred zadnjimi 3
urami. Črta lahko tako kaže 9 različnih vzorcev trenda zračnega tlaka.

Razmere pred 3–6 urami Razmere v zadnjih 3 urah

Močan padec (>2 hPa/3 h) Močan padec (>2 hPa/3 h)

Stalna vrednost Močno naraščanje (>2 hPa/3 h)

Močno naraščanje (>2 hPa/3 h) Močan padec (>2 hPa/3 h)

 NASVET: Če kazalnik vremenskega trenda kaže stalno naraščanje zračnega tlaka, je
večja verjetnost, da sledi sončno vreme. Nasprotno velja, da je pri stalnem padanju zračnega
tlaka verjetnejše deževno vreme.

7.4. Vklop opozorila na nevihto
Opozorilo na nevihto vas obvesti, da je v 3-urnem obdobju prišlo do padca tlaka, ki presega 4
hPa. Naprava Suunto Essential vključi zvočno opozorilo, na zaslonu pa 20 sekund utripa
simbol opozorila. Opozorilo na nevihto deluje samo, če ste vklopili profil BAROMETER v
načinu ALTI & BARO.

Če želite vklopiti opozorilo na nevihto:

1. V meniju MENU izberite ALTI-BARO.
2. Izberite STORM ALARM.
3. Opozorilo na nevihto vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light] .
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 NASVET: Opozorilo na nevihto lahko ustavite s pritiskom na poljubno tipko.

Hodite po gostem gozdu, ko vaša naprava sproži opozorilo na nevihto. V zadnjih 3 urah se je
vreme poslabšalo – nebo se temni. Še dobro, da vas je naprava opozorila, saj morate najti
zatočišče, da se zaščitite pred morebitnim skorajšnjim močnim dežjem.

7.5. Uporaba profila višinomera
Profil ALTIMETER računa nadmorsko višino na osnovi referenčnih vrednosti. Referenčna
vrednost je lahko zračni tlak na morski gladini ali prejšnja referenčna točka nadmorske višine.
Ko je vključen profil ALTIMETER, je na zaslonu podčrtana beseda ALTI.

Ko je aktiven profil ALTIMETER, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:

• Snemalnik dnevnikov: snema spremembe nadmorske višine v dnevnikih
• Merilnik razlike nadmorske višine: meri razliko nadmorske višine od nastavljene točke
• Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
• Prazno: ni dodatnih informacij

7.5.1. Uporaba merilnika razlike nadmorske višine
Merilnik razlike nadmorske višine kaže razliko nadmorske višine med nastavljeno točko in
vašim trenutnim položajem. Ta funkcija je še posebej uporabna za gorsko kolesarstvo, na
primer, če želite spremljati svoj napredek glede na višino vzpona.

Uporaba merilnika razlike nadmorske višine:

1. V načinu ALTI & BARO izberite pogled merilnika razlike nadmorske višine.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop] .
3. Tipko [+] pridržite za ponastavitev.

Začeli boste plezati na goro, ki je visoka 1000 m. Med vzponom želite imeti možnost
preverjanja svojega napredka, zato vklopite merilnik razlike nadmorske višine na napravi .
Začnete se vzpenjati in občasno preverite nadmorsko višino, da preverite, kako daleč ste od
naslednje točke za preverjanje. Na neki točki se utrudite. Preverite svojo nadmorsko višino in
vidite, da vas čaka še velik vzpon. Morda boste morali premisliti o svoji naslednji točki za
preverjanje.

7.5.2. Snemanje dnevnikov
Snemalnik dnevnikov shrani vse vaše premike po višini med začetnim in končnim časom. Če
se ukvarjate z dejavnostjo, pri kateri se spreminja vaša nadmorska višina, lahko shranjujete
spremembe nadmorske višine in si pozneje ogledate shranjene informacije.
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Nastavite lahko tudi oznake nadmorske višine (kroge), s katerimi si lahko ogledate trajanje in
višino dviga ter spusta med prejšnjo in trenutno oznako. Oznake se shranijo v pomnilnik in jih
lahko uporabljate pozneje.

Snemanje dnevnika:

1. V načinu ALTI & BARO izberite pogled snemalnika dnevnikov.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop] .
3. Ko snemate dnevnik, nastavite kroge s tipko [+] .
4. Tipko [+] držite pritisnjeno za ponastavitev (to lahko storite samo pri ustavljenem

snemalniku).

Dnevnik višinske razlike: kaže izmerjeno razliko nadmorske višine med začetno in končno
točko dnevnika z naslednjimi ikonami:

V dodatnih pogledih:

se prikaže, ko je vaša nadmorska višina nad izhodiščem.

se prikaže, ko je vaša nadmorska višina enaka izhodišču.

se prikaže, ko je vaša nadmorska višina pod izhodiščem.

se prikaže, ko gledate, koliko ste se dvignili od začetka dnevnika.

se prikaže, ko gledate, koliko ste se spustili od začetka dnevnika.

Točke nadmorske višine se snemajo skladno z izbranim intervalom snemanja (glejte 9.3. Izbira
intervala snemanja).

Spreminjanje hitrosti snemanja:

1. V meniju MENU izberite MEMORY.
2. Izberite REC INTERVAL.
3. Hitrost snemanja spremenite s tipkama [+] in [- Light] .

 OPOMBA: Ko izbirate hitrosti snemanja, se ocena preostalega časa snemanja prikaže v
spodnjem delu zaslona. Dejansko trajanje snemanja se lahko nekoliko razlikuje glede na
vašo dejavnost med obdobjem snemanja.

Do zgodovine posnetih dnevnikov, vključno s podrobnostmi dnevnika, lahko dostopate z
možnostjo LOGBOOK v meniju MENU (glejte 9.2. Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov).

 NASVET: Ko ustavite snemalnik dnevnikov, lahko odprete dnevnik in si ogledate trenutne
posnetke, preden snemalnik ponastavite.

7.6. Uporaba profila barometra
Profil BAROMETER kaže trenutni zračni tlak na morski gladini. To temelji na podanih
referenčnih vrednostih in stalnem merjenju absolutnega zračnega tlaka. Spremembe v
zračnem tlaku na morski gladini se grafično prikažejo na sredini zaslona. zaslon kaže
posnetek za zadnjih 24 ur z intervalom snemanja 30 minut.

Ko je vključen profil BAROMETER, je na zaslonu podčrtana beseda BARO.

Ko je aktiven profil BAROMETER, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:
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• Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
• Snemalnik dnevnikov: snema spremembe nadmorske višine v dnevnike
• Referenca nadmorske višine: kaže referenčno vrednost nadmorske višine
• Ura: kaže točen čas
• Prazno: brez dodatnega prikaza

 OPOMBA: Če napravo Suunto Essential nosite na zapestju, jo boste morali sneti, da
boste dobili točen podatek temperature, saj bo sicer na začetni podatek vplivala vaša
telesna temperatura.

7-dnevni dnevnik sprememb zračnega tlaka na morski gladini si lahko ogledate v pomnilniku
ALTI-BARO v meniju MENU (glejte 9.1. Pomnilnik višinomera in barometra).

Še vedno hodite in postajate utrujeni. Odločite se za dremež in postavite šotor. Ker boste
nekaj časa na stalni nadmorski višini, vklopite profil BarometerBarometer. Ko se zbudite, boste
lahko preverili spremembe zračnega tlaka na morski gladini, da boste imeli pregled nad
vremenom.

7.6.1. Snemanje dnevnikov
Ko snemate dnevnike v profilu ALTIMETER, lahko preklopite v profil BAROMETER, na primer
med odmorom med pohodom.

Snemalnik dnevnikov nadaljuje snemanje dnevnika, vendar ne beleži sprememb v zračnem
tlaku. Ko je vključen profil barometra, naprava predpostavlja, da ne spreminjate višine, zato ne
beleži sprememb nadmorske višine. V tem času bo zato dnevnik nadmorske višine raven. Za
informacije o uporabi snemalnika dnevnikov glejte 7.5.2. Snemanje dnevnikov.

V profilu BAROMETER lahko začnete, ustavite in ponastavite merjenje nadmorske višine.

Med pohodom snemate spremembe nadmorske višine, zdaj pa ste se odločili za daljši
počitek. Preklopite v profil Barometer. Ker se snemanje nadmorske višine nadaljuje, vendar se
višina ne spreminja, odprete pogled snemalnika dnevnikov v profilu Barometer in ustavite
snemanje nadmorske višine.

7.7. Uporaba samodejnega profila
Profil AUTOMATIC (Samodejno) preklaplja med profili ALTIMETER (Višinomer) in
BAROMETER (Barometer) glede na vaše gibanje. Ko je vključen profil AUTOMATIC
(Samodejno), se na zgornji desni strani zaslona prikaže [Auto Icon] (Samodejna ikona).
Odvisno od izbranega profila lahko dostopate do prikazov profila ALTIMETER (Višinomer) ali
BAROMETER (Barometer) s tipko [View] (Pogled).

Če se naprava v 3 minutah premakne za 5 metrov po višini, se vključi profil ALTIMETER
(Višinomer). Če se naprava v 12 minutah po višini ne premakne, se vključi profil BAROMETER
(Barometer).
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 OPOMBA: Profila AUTOMATIC (Samodejno) ne imejte vključenega ves čas. Nekatere
dejavnosti zahtevajo stalen vklop profila BAROMETER (Barometer), tudi če se premikate (na
primer deskanje). Z drugimi besedami to pomeni, da boste morali v nekaterih okoliščinah
ročno izbrati primeren profil.

7.8. Uporaba profila globinomera
Profil DEPTH METER uporabljate med potapljanjem na dah. Z njim prikažete svojo trenutno
globino in največjo globino, ki ste jo dosegli med potopom na dah. Največja globina naprave
je 10 m. Ko je vključen profil DEPTH METER, se na zgornji levi strani zaslona prikaže ikona
valov.

Ko je aktiven profil DEPTH METER, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:

• Snemalnik dnevnikov: beleži vaše potope na dah
• Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
• Ura: kaže točen čas

7.8.1. Snemanje dnevnikov v profilu globinomera
Snemalnik dnevnikov v profilu DEPTH METER deluje podobno kot snemalnik dnevnikov v
profilu ALTIMETER, le da namesto snemanja višine snema globino vašega potopa na dah.

Snemanje dnevnikov v profilu DEPTH METER:

1. V načinu ALTI & BARO izberite pogled snemalnika dnevnikov.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop] . Začnite potop na dah.
3. Ko se vrnete na površino, ponastavite dnevnik z daljšim pritiskom tipke [+] .

 POZOR: Ko je naprava pod vodo, ne pritiskajte tipk.

 OPOMBA: Snemalnik dnevnika morate ponastaviti v profilu ALTIMETER, preden ga
uporabite v profilu DEPTH METER. V nasprotnem primeru bo vaša največja globina ostala
enaka kot vaša trenutna nadmorska višina nad gladino.

 NASVET: Ko ustavite snemalnik dnevnikov, lahko, preden ga ponastavite, odprete
dnevnik in si ogledate trenutne posnetke!

Suunto Essential

20



8. Uporaba načina Compass (Kompas)
Način COMPASS (Kompas) omogoča orientacijo glede na magnetni sever. V načinu
COMPASS (Kompas) lahko s tipko [View] (Pogled) dostopate do naslednjih pogledov:

• Time (Čas): prikaže trenutni čas
• Cardinals (Glavne strani neba): prikaže trenutno smer glede na glavne strani neba
• Bearing tracking (Sledenje smeri): prikaže razliko med dejansko in nastavljeno smerjo.

Kompas čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vključite s tipko [Start
Stop] .

8.1. Pridobivanje pravilnih odčitkov
Kako zagotovite pravilne podatke kompasa v načinu COMPASS (KOMPAS): COMPASS
(KOMPAS)

• pravilno umerite kompas, ko se prikaže zahteva za umerjanje (glejte 8.1.1. Umerjanje
kompasa);

• nastavite pravilno vrednost odklona;
• napravo imejte vodoravno;
• naprave ne približujete kovinam (npr. nakitu) in magnetnim poljem (npr. daljnovodom).

8.1.1. Umerjanje kompasa
Ob prvi uporabi in ob menjavi baterije morate napravo skrbno umeriti. Kadar je potrebno
umerjanje, vas naprava na to vedno opozori.

Kako umeriti kompas:

1. Napravo imejte vodoravno in je ne nagibajte v nobeno smer.
2. Napravo počasi zavrtite v desno (približno 15 sekund na obrat), dokler se kompas ne

vklopi.

 OPOMBA: Če opazite odstopanja kompasa, ga lahko znova umerite tako, da ga držite
vodoravno in počasi zavrtite v desno 5–10-krat, ko ste v načinu kompasa.

 NASVET: Da bo kompas čim natančnejši, ga znova umerite pred vsako uporabo.
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8.1.2. Nastavitev vrednosti odklona
Zemljevidi kažejo pravi sever. Kompasi pa kažejo magnetni sever – območje nad Zemljo,
kamor jih vleče magnetno polje Zemlje. Ker magnetni in pravi sever nista na istem mestu,
morate nastaviti odklon kompasa. Odklon je kot med magnetnim in pravim severom.

Vrednost odklona je navedena na večini zemljevidov. Mesto magnetnega severa se spremeni
vsako leto, zato lahko najtočnejše in najnovejše vrednosti odklona dobite v spletu (v ZDA na
primer Nacionalni center za geofizične podatke).

Orientacijski zemljevidi so narisani po magnetnem severu. To pomeni, da morate pri uporabi
orientacijskih zemljevidov izklopiti popravek odklona, tako da vrednost odklona nastavite na
0 stopinj.

Kako nastaviti vrednost odklona:

1. V meniju MENU izberite COMPASS.
2. Izklopite odklon ali izberite možnost W (zahod) ali E (vzhod).
3. Vrednost odklona nastavite s tipkama [+] in [- Light] .

8.2. Uporaba kompasa
Ko ste v načinu COMPASS, vidite dva premikajoča se segmenta na robu zaslona. Usmerjena
sta proti severu. Tanka črta na položaju 12. ure kaže vašo smer in deluje kot smerna puščica
kompasa. Številska vrednost vaše smeri je prikazana v središču zaslona.

V načinu COMPASS lahko s tipko [View] dostopate do naslednjih pogledov:

• Ura: kaže točen čas
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• Strani neba: kaže trenutno smer glede na glavne strani neba
• Sledenje smeri: kaže razliko med dejansko in nastavljeno smerjo

Če ne pritisnete nobene tipke, kompas čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo.
Znova ga vklopite s tipko [Start Stop] .

Kompas lahko uporabite na dva načina: uporabite lahko okvir ali sledenje smeri.

8.2.1. Uporaba sledenja smeri
Pri sledenju smeri lahko shranite določeno smer, v katero vas nato vodi kompas naprave
Suunto Essential.

Uporaba sledenja smeri:

1. Puščico smeri kompasa usmerite v želeno smer in pritisnite tipko [Start Stop] . S tem je
smer shranjena. Vaša trenutna smer je prikazana na sredini zaslona in se spreminja glede
na vaše premike.

2. Puščice v zgornji vrstici zaslona kažejo smer, v katero morate hoditi, da boste ostali na
želeni smeri. Znak  potrjuje, da ste usmerjeni v pravo smer.

 OPOMBA: Če pritisnete tipko [- Light] , se vključi tudi osvetlitev ozadja.

Med pohodom ste se ravnokar povzpeli na strm hrib. Ko gledate čez dolino, vidite kočo na
hribu na drugi strani. Odločite se, da boste odšli čez dolino do koče. Puščico smeri kompasa
svoje naprave usmerite proti koči in shranite smer. Ko ste v dolini, vam puščice na vrhu
zaslona kažejo, kam morate iti. Ker se kompas vključi le po 40 sekund, da bi podaljšal
življenjsko dobo baterije, morate občasno znova zagnati kompas, da preverite svojo smer.
Bodite pozorni nanj in kmalu boste na cilju.
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9. Uporaba pomnilnika

9.1. Pomnilnik višinomera in barometra
Višinomer-barometer ALTI-BARO samodejno beleži spremembe v nadmorski višini ali
zračnem tlaku na gladini morja za zadnjih 7 dni. Informacije se shranjujejo glede na profil, ki je
dejaven v trenutku snemanja. Zapisi se shranijo vsakih 30 minut.

Če si želite ogledati zapise za zadnjih 7 dni:

1. V meniju MEMORY izberite ALTI-BARO.
2. Po zapisih lahko brskate s tipkama [+] in [- Light] .

Kampirate v gorah. Napovedati želite jutrišnje vreme, zato svojo napravo čez noč preklopite v
profil Barometer. Zjutraj preverite pomnilnik alti-baro in ugotovite, da se zračni tlak ponoči ni
spreminjal. Upajmo, da se bo to nadaljevalo tudi čez dan.

9.2. Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov
Dnevniki, ki jih posname snemalnik dnevnikov v profilu ALTIMETER, BAROMETER ali DEPTH
METER, se shranijo v meniju LOGBOOK. Shranite lahko do 10 dnevnikov. Nov dnevnik vedno
zamenja najstarejšega v meniju LOGBOOK. Če želite dnevnike shraniti, jih lahko zaklenete. 
se prikaže, ko je dnevnik zaklenjen. Zaklenete lahko največ 9 dnevnikov.

Ko odprete meni LOGBOOK, se prikaže število odklenjenih dnevnikov. Nato se lahko odločite,
ali boste dnevnike prikazali ali zaklenili.

Ko si ogledate dnevnike, se najprej prikaže seznam razpoložljivih dnevnikov skupaj s časi in
datumi. Premaknete se lahko na vsak dnevnik in nato vanj vstopite, da se prikažejo njegov
povzetek in podrobnosti.

9.2.1. Pregledovanje dnevnikov
Ko pregledujete povzetke dnevnikov, se prikažejo:

• graf s povzetkom, čas snemanja in najvišja točka;
• skupni spust, trajanje spusta, povprečna hitrost spusta;
• skupni vzpon, trajanje vzpona in povprečna hitrost vzpona;
• vmesni čas višinomera (skupno trajanje dnevnika od začetka) in časi krogov (trajanje od

zadnjega časa kroga).

Ko pregledujete podrobnosti dnevnika, se prikažejo:

• graf sprememb nadmorske višine;
• čas snemanja;
• nadmorska višina/globina v času snemanja.

Prikaz dnevnikov:

1. V meniju MEMORY izberite LOGBOOK.
2. Izberite dnevnik s seznama.
3. Izberite VIEW.
4. Med povzetki dnevnikov preklopite s tipkama [+] in [- Light] .
5. Podrobnosti dnevnika si oglejte s tipko [Mode] .
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6. Hitrost premikanja lahko povečate ali zmanjšate in spremenite smer s tipkama [+] in [-
Light] . Ustavite se s tipko [Mode] .

 OPOMBA: Ko se premikate po grafu, je vaš trenutni položaj na sredini grafa.

 OPOMBA: Povzetke imajo samo dnevniki višinomera.

9.2.2. Zaklepanje in odklepanje dnevnikov
Zaklepanje in odklepanje dnevnikov:

1. V meniju MEMORY izberite LOGBOOK.
2. Izberite dnevnik s seznama.
3. Izberite LOCK / UNLOCK.
4. Zaklenite/odklenite dnevnik s tipko [Mode] ALI Prekličite s tipko [View] .

9.3. Izbira intervala snemanja
Interval snemanja lahko spreminjate v meniju REC INTERVAL v meniju MENU.

Izbirate lahko med petimi intervali snemanja:

• 1 sekunda
• 5 sekund
• 10 sekund
• 30 sekund
• 60 sekund

Med brskanjem po intervalih se razpoložljivi čas snemanja prikaže v spodnjem delu zaslona.

Če želite izbrati interval snemanja:

1. V meniju MEMORY izberite REC INTERVAL.
2. Izberite interval snemanja s tipkama [+] in [- Light] .

 NASVET: Kratkotrajne dejavnosti s hitrimi spremembami nadmorske višine je bolje
snemati s krajšim intervalom snemanja (npr. smuk). Na drugi strani so dolgotrajne dejavnosti
s počasnimi spremembami nadmorske višine, ki jih je bolje snemati z daljšim intervalom
snemanja (npr. pohodništvo).
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10. Nega in podpora

10.1. Priporočila glede uporabe
Napravo Suunto Essential uporabljajte previdno. Občutljive notranje elektronske komponente
se lahko pri padcih ali napačni uporabi poškodujejo.

Naprave Suunto Essential ne poskušajte odpirati ali popravljati sami. Če pri uporabi naprave
naletite na težave, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center Suunto.

 NASVET: Ne pozabite registrirati naprave na spletni strani www.suunto.com/support, da
dobite podporo, prilagojeno vašim potrebam.

Uporabljajte samo pristno dodatno opremo Suunto – garancija ne zajema škode zaradi
nepristne dodatne opreme.

Usnjeni pasovi
Usnjeni pasovi naprave Suunto Essential so izdelani iz visokokakovostne naravne kože.
Zaradi naravnih razlik v materialih sta lahko vzdržljivost in življenjska doba teh pasov različna.

Na vzdržljivost in življenjsko dobo usnjenih pasov – podobno kot pri ostalih pasovih,
denarnicah in drugih izdelkih iz usnja – bistveno vpliva tudi uporaba. Stik s sladko ali slano
vodo in znojem lahko povzroči spremembo barve in vonja pasu, njegova življenjska doba pa
je lahko krajša.

Če nameravati s svojo napravo Suunto Essential plavati, se potapljati na dah ali jo uporabljati
pri napornih telesnih dejavnostih, vam priporočamo uporabo pasu iz sintetičnega materiala.

Čiščenje
Napravo Suunto Essential je treba redno čistiti in sušiti s sladko vodo in mehko krpo, še zlasti
potem, ko se močno spotite, ali po plavanju. Pazite, da se usnjeni pasovi ne zmočijo.

10.2. Menjava baterije
 OPOMBA: Da bi zmanjšali tveganje požara ali opeklin, rabljenih baterij ne mečkajte,

luknjajte ali mečite v ogenj ali vodo. Rabljene baterije reciklirajte ali jih zavrzite na pravilen
način.

 OPOMBA: Če se poškodujejo navoji na pokrovu prostora za baterijo, pošljite svojo
napravo v servis pooblaščenemu predstavniku družbe Suunto.

 OPOMBA: Če so na voljo za vaš izdelek, morate uporabljati originalne nadomestne
baterije in komplete s pasom. Kompleti so na voljo v spletni trgovini Suunto in pri nekaterih
pooblaščenih trgovcih Suunto. Če ne boste uporabljali teh kompletov ali če boste malomarno
zamenjali baterijo, lahko garancija preneha veljati.
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11. Tehnični podatki

11.1. Ikone

Na napravi Suunto Essential so prikazane te ikone zanimivih točk:

budilka

način višinomer-barometer

samodejni profil

nazaj/vrnitev

baterija skoraj prazna

kazalnik tipk

zaklepanje tipk

črta kompasa

način kompasa

profil globinomera

dol/zmanjšaj

naprej/sprejmi

hitri izhod

način ure

gor/povečaj
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kazalnik vremenskega trenda

11.2. Tehnični podatki

Splošno
• Temperatura delovanja: -20 °C … +60 ℃ / -4 °F … +140 °F
• Temperatura za shranjevanje: -30 ℃ … +60 ℃ / -22 °F … +140 °F
• Vodoodpornost: 30 m
• Leča: safirni kristal
• Uporabniško zamenljiva baterija CR2032
• Življenjska doba baterije: približno 1 leto pri običajni uporabi

Višinomer
• Prikazno območje: -500 m … 9.000 m / -1.640 čevljev … 32.760 čevljev
• Ločljivost: 1 m

Barometer
• Prikazno območje: 920 … 1.080 hPa / 27,13 … 31,85 inHg
• Ločljivost: 1 hPa/0,03 inHg

Globinomer
• Razpon prikaza globine: 0 … 10 m / 0 … 32,8 čevljev
• Ločljivost: 0,1 m

Termometer
• Prikazno območje: -20 ℃ … 60 ℃ / -4 °F … 140 °F
• Ločljivost: 1 °C / 1 °F

Kompas
• Ločljivost 1°

11.3. Garancija
Suunto jamči, da bo v času trajanja garancije Suunto ali pooblaščeni servisni center Suunto (v
nadaljevanju: servisni center) po lastni presoji brezplačno popravil škodo na materialu ali pri
izdelavi, in sicer z a) popravilom, b) zamenjavo ali c) povračilom stroškov, odvisno od določil in
pogojev te omejene garancije. Ta omejena garancija je veljavna in jo je mogoče uveljaviti le v
državi, kjer je bila naprava kupljena, razen če krajevni zakoni določajo drugače.

Trajanje garancije
Obdobje mednarodne omejene garancije začne veljati z dnem nakupa izdelka.
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Če ni drugače navedeno, velja za ure, pametne ure, potapljaške računalnike, oddajnike
srčnega utripa, potapljaške oddajnike, potapljaške mehanske instrumente in natančne
mehanske instrumente dvoletna (2) garancija.

Za dodatno opremo, ki med drugim vključujejo prsne pasove Suunto, pasove za uro,
polnilnike, kable, polnilne baterije, zapestnice in gibke cevi, velja garancija eno (1) leto.

Garancijsko obdobje za napake, ki jih je mogoče pripisati tipalu za merjenje globine (tlaka) na
računalnikih Suunto Dive Computers, je pet (5) let.

Izključitve in omejitve
Ta omejena garancija ne krije:

1. a. običajne obrabe, kot so praske, odrgnine ali spremembe barve in/ali materiala
nekovinskih pasov, b) napak, ki nastanejo zaradi grobega ravnanja z napravo, c) napak
ali škode, ki nastanejo zaradi napačne uporabe, ki je v nasprotju s priporočili za
uporabo, ali zaradi neustrezne nege, malomarnosti in nesreč, kot so padci ali stiski;

2. tiskanega gradiva in embalaže;
3. napak ali domnevnih napak, ki so nastale ob uporabi s katerim koli izdelkom, dodatno

opremo, programsko opremo in/ali storitvijo, ki jih ni izdelalo ali dobavilo podjetje Suunto;
4. nepolnjivih baterij.

Družba Suunto ne jamči, da bo delovanje izdelka oziroma dodatne opreme neprekinjeno ali
brez napak ali da bo izdelek oziroma dodatna oprema delovala s katero koli strojno ali
programsko opremo drugih izdelovalcev.

Te omejene garancije ni mogoče uveljaviti, če:

1. je bil predmet odprt v nasprotju s predvideno uporabo;
2. je bil predmet popravljen z uporabo nepooblaščenih nadomestnih delov; je predmet

spremenil ali popravil nepooblaščeni servisni center;
3. je bila serijska številka odstranjena, spremenjena ali postala neberljiva, kar presodi

podjetje Suunto; ali
4. je bil izdelek oziroma dodatna oprema izpostavljena kemikalijam, kar med drugim

vključuje sredstvo proti komarjem.

Dostop do garancijskih storitev Suunto
Za dostop do garancijskih storitev Suunto je treba predložiti dokazilo o nakupu. Za navodila o
uveljavljanju garancijskih storitev obiščite www.suunto.com/warranty se obrnite na krajevnega
pooblaščenega prodajalca Suunto ali pokličite oddelek za pomoč Suunto.

Omejitev odgovornosti
V največji meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, je ta omejena garancija vaše edino in
izključno pravno sredstvo ter velja namesto vseh drugih izrecnih ali nakazanih garancij.
Družba Suunto ni odgovorna za posebno, nenamerno, kazensko ali posledično škodo,
vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo pričakovanih koristi, izgubo podatkov, izgubo
možnosti uporabe, kapitalske stroške, stroške nadomestne opreme ali pripomočkov, zahtevke
tretjih strank, materialno škodo, ki je nastala zaradi nakupa ali uporabe predmeta ali zaradi
kršitev garancije, kršitev pogodbe, malomarnosti, odškodninske odgovornosti ali kakršnih koli
pravnih teorij ali teorij o pravičnosti, tudi če je bila družba Suunto seznanjena z možnostjo
takšne škode. Družba Suunto ni odgovorna za zamudo pri zagotavljanju garancijskih storitev.
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11.4. CE
Suunto Oy izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami Direktive 1999/5/ES.

11.5. Obvestilo o patentih
Ta izdelek ščiti patentna prijava št. 11/152,076 v ZDA in ustrezne patentne prijave v drugih
državah. Dodatne patentne prijave so še v obdelavi.

11.6. Blagovna znamka,
Suunto Essential, logotipi in druge blagovne znamke ter imena Suunto so zaščitene ali
običajne blagovne znamke družbe Suunto Oy. Vse pravice pridržane.

11.7. Avtorske pravice
Avtorske pravice © Suunto Oy. Vse pravice pridržane. Suunto, imena izdelkov Suunto, njihovi
logotipi in druge blagovne znamke ter imena Suunto so zaščitene ali običajne blagovne
znamke družbe Suunto Oy. Ta publikacija in njena vsebina sta last družbe Suunto Oy ter sta
namenjeni izključno temu, da kupci pridobijo znanje in ključne informacije o delovanju
izdelkov Suunto. Ta vsebina se ne sme uporabljati ali širiti v kakršne koli druge namene in/ali
kako drugače sporočiti, razkriti ali reproducirati brez predhodnega pisnega soglasja družbe
Suunto Oy. Čeprav smo se zelo skrbno potrudili, da bi bile informacije v tej dokumentaciji
celovite in točne, niti izrecno niti nakazano ne jamčimo za njihovo točnost. Vsebina tega
dokumenta se lahko kadar koli nenapovedano spremeni. Najnovejša različica te
dokumentacije je na voljo za prenos na naslovu www.suunto.com.
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