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1 TERVETULOA
Oli lajisi mikä tahansa Suunto Smart Sensor – markkinoiden pienin
Bluetooth® Smart -yhteensopiva sykeanturi – mittaa sykettäsi
tarkasti ja on miellyttävän tuntuinen.
Suunto Ambit3 -urheilukellojen tai Suunto Movescount App sovelluksen kanssa käytettynä Suunto Smart Sensor pystyy
tallentamaan syketietosi ja siirtämään ne toiseen laitteeseen.
Suunto Smart Sensor toimitetaan pehmeän ja mukavan sykevyön
kanssa. Se voidaan myös yhdistää Movesense-yhteensopiviin
urheiluvarusteisiin.
Suunto Smart Sensor on yhteensopiva Bluetooth® Smart ja Smart
Ready -laitteiden kanssa.
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2 TURVALLISUUS
Käytössä ovat seuraavat turvallisuusmerkinnät:

VAROITUS: käytetään sellaisen toiminnan tai tilanteen
yhteydessä, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai johtaa
kuolemaan.
HUOMIO: käytetään sellaisen toiminnan tai tilanteen
yhteydessä, joka voi aiheuttaa tuotevaurioita.
HUOMAUTUS: käytetään huomauttamaan tärkeistä tiedoista.
VINKKI: sisältää lisävihjeitä laitteen ominaisuuksien ja
toimintojen tehokkaasta käytöstä.
Turvallisuusohjeet

VAROITUS: TUOTTEEMME OVAT ALAN STANDARDIEN
MUKAISIA, MUTTA TUOTTEEN IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA
ALLERGISIA REAKTIOITA TAI IHON ÄRTYMISTÄ. LOPETA TÄSSÄ
TAPAUKSESSA TUOTTEEN KÄYTTÖ HETI JA HAKEUDU LÄÄKÄRIN
VASTAANOTOLLE.
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VAROITUS: KÄY LÄÄKÄRINTARKASTUKSESSA ENNEN KUIN
ALOITAT HARJOITUSOHJELMAN. YLIRASITUS VOI AIHEUTTAA
VAKAVIA VAMMOJA.
VAROITUS: HENKILÖT, JOILLA ON TAHDISTIN,
RYTMINSIIRTOLAITE TAI MUU ELEKTRONINEN IMPLANTTI VOIVAT
KÄYTTÄÄ SYKEVYÖTÄ OMALLA VASTUULLAAN. SUOSITTELEMME
KUNTOTESTIN SUORITTAMISTA LÄÄKÄRIN VALVONNASSA ENNEN
SYKEVYÖN KÄYTÖN ALOITTAMISTA. TÄLLÄ TAVOIN
VARMISTETAAN, ETTÄ TAHDISTINTA JA SYKEVYÖTÄ VOIDAAN
KÄYTTÄÄ TURVALLISESTI JA LUOTETTAVASTI YHDESSÄ.
HARJOITTELUUN VOI LIITTYÄ RISKEJÄ ERITYISESTI VÄHÄN
LIIKKUVIEN HENKILÖIDEN KOHDALLA. ON ERITTÄIN
SUOSITELTAVAA KESKUSTELLA ASIASTA LÄÄKÄRIN KANSSA ENNEN
SÄÄNNÖLLISEN HARJOITTELUOHJELMAN ALOITTAMISTA.
VAROITUS: VAIN VAPAA-AJAN KÄYTTÖÖN
HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA MILLEKÄÄN LIUOTINAINEILLE,
SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTAA LAITTEEN PINTAA.
HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA HYÖNTEISKARKOTTEILLE,
SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTAA LAITTEEN PINTAA.
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HUOMIO: ÄLÄ HÄVITÄ LAITETTA TAVALLISENA JÄTTEENÄ
VAAN KÄSITTELE SE ELEKTRONIIKKAJÄTTEENÄ YMPÄRISTÖN
SUOJELEMISEKSI.
HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA ISKUILLE TAI PUDOTA SITÄ,
JOTTA LAITE EI VAHINGOITU.

6

3 NÄIN PÄÄSET ALKUUN
Voit ottaa Suunto Smart Sensor -laitteen käyttöön ja saada tarkkaa
tietoa harjoittelusi intensiteetistä suorittamalla vain muutaman
yksinkertaisen toimenpiteen.

3.1 Vyön pukeminen
Suunto Smart Sensor -laitteen ja sykevyön käyttö:
1. Napsauta anturi tukevasti paikalleen vyön liittimeen.
2. Säädä vyön pituutta tarpeen mukaan.
3. Kostuta vyön elektrodialueet vedellä tai elektrodigeelillä.
4. Pue vyö päälle siten, että se istuu mukavasti ja Suunto-logo
osoittaa ylöspäin.
1.

3. - 4.

SUUNTO

SUUNTO

SUUNTO

Vyö kytkeytyy automaattisesti päälle havaitessaan sykkeen.
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VINKKI: Pue vyö paljasta ihoa vasten parhaiden tulosten
saavuttamiseksi.
Suunto Smart Sensor -laitetta voidaan myös käyttää yhdessä
Movesense-yhteensopivien urheiluvaatteiden, kuten Salomonin
Movesense t-paidan ja urheilurintaliivien, kanssa. Voit kostuttaa
vaatteen elektrodialueet ja napsauttaa anturin paikalleen vaatteen
liittimeen.

3.2 Yhdistäminen
Sinun on yhdistettävä Suunto Smart Sensor -laitteesi yhteensopivan
Bluetooth® Smart tai Smart Ready -laitteen kanssa nähdäksesi
sykkeesi. Näitä ovat esimerkiksi Suunnon urheilukellot tai
mobiililaitteet, joissa on asennettuna yhteensopiva urheilusovellus,
kuten Suunto Movescount -sovellus.
Yhdistämismenetelmät voivat erota toisistaan; lisätietoja saat
mobiilisovelluksesi tai urheilukellosi ohjeista. Varmista laitteita
yhdistäessäsi, ettei alle 10 metrin etäisyydellä ole muita Bluetoothantureita.
Voit yhdistää vyön useisiin urheilukelloihin ja sovelluksiin, mutta
vain yksi yhteys voi olla käytössä kerrallaan.
Yhdistäminen Suunto Ambit3 Peak- tai Sport-malleihin:
1. Aktivoi Suunto Smart Sensor -laitteesi pukemalla se päällesi ja
kostuttamalla elektrodit.
2. Siirry asetuksiin pitämällä kellosi [Next]-painiketta painettuna.
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3. Siirry [Light Lock] -painikkeella PARITA-kohtaan ja valitse se
painamalla [Next]-painiketta.
4. Siirry LIGHT LOCK -painikkeella Sykevyö-kohtaan ja valitse se
painamalla NEXT-painiketta.
5. Odota, että kello hakee ja muodostaa yhteyden Suunto Smart
Sensor -laitteeseesi.
Yhdistäminen Suunto Movescount -sovellukseen:
1. Aktivoi Suunto Smart Sensor -laitteesi pukemalla se päällesi ja
kostuttamalla elektrodit.
2. Kytke laitteesi Bluetooth-ominaisuus päälle ja käynnistä Suunto
Movescount -sovellus.
3. Yhdistä Suunto Smart Sensor -laitteesi sovellukseen
noudattamalla sovelluksen ohjeita.

9

4 SUUNTO SMART SENSOR -LAITTEEN
KÄYTTÖ
Suunto Smart Sensor-laitteella voit tallentaa sykkeesi ja saada
tarkkoja kalorinkulutustietoja eri aktiviteeteista puistolenkistä aina
intensiiviseen harjoiteluun asti.
Suunto Smart Sensor -laitteen käyttäminen:
1. Pue Suunto Smart Sensor päälle (katso 3.1 Vyön pukeminen).
2. Aloita tallennus laitteeseen yhdistetyllä urheilukellolla (ks.
3.2 Yhdistäminen).
3. Tee harjoitus loppuun ja pysäytä tallennus urheilukellossa.
4. Huuhtele sykevyösi tai Movesense-vaatteesi (katso
6.1 Käsittelyohjeet).

HUOMAUTUS: Jos elektrodien alla oleva iho on liian kuiva, vyö
on liian löysällä tai käytät synteettisestä materiaalista valmistettua
paitaa, mitatut sykelukemat voivat olla todellista korkeampia.
Kostuta vyön elektrodit hyvin ja kiristä vyötä estääksesi sykepiikit.
Jos olet muista syistä huolestunut sykkeestäsi, kysy neuvoa
lääkäriltä.

Muistitoiminto
Jos käytät Suunto Smart Sensor -anturia Suunto-urheilukellojen tai
Suunto Movescount App -sovelluksen kanssa, voit tallentaa
syketietosi myös uidessasi tai sellaisten harjoitusten aikana, kun
kellon tai älypuhelimen käyttö ei ole käytännöllistä.
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Suunto Smart Sensor -anturin muistitoiminnon käyttö:
1. Pue Suunto Smart Sensor päälle (katso 3.1 Vyön pukeminen).
2. Aloita harjoituksen tallennus Suunto-urheilukellollasi tai Suunto
Movescount App -sovelluksella.
3. Varmista, että sykkeesi tallentuu ja jätä kello tai mobiililaite
esimerkiksi säilytyslokeroon.
4. Pidä Suunto Smart Sensor -laitetta päällä koko aktiviteetin ajan
ja suorita aktiviteettisi normaaliin tapaan.
5. Palaa kellosi tai älypuhelimesi luo ja pysäytä tallennus ennen
kuin riisut Suunto Smart Sensor -anturin.
6. Riisu ja huuhtele Suunto Smart Sensor tai muu Movesense-vaate
(ks. 6.1 Käsittelyohjeet), kun olet pysäyttänyt harjoituksen
tallentamisen.
Muistitoimintoa käytetään myös tietojen puskurointiin, kun Suuntourheilukello ei pysty tilapäisesti vastaanottamaan Suunto Smart
Sensor -anturin sykesignaalia. Puuttuvat tiedot siirretään heti, kun
yhteys palautuu.
Suunto Smart Sensor -laitteesi tallentaa syketietoja.
Enimmäistallennusaika riippuu aktiviteettisi intensiteetistä. Suunto
Smart Sensor pystyy yleensä tallentamaan n. 3,5 tuntia
harjoitustietoa, kun keskimääräinen syke on 120 bpm.

HUOMAUTUS: Muistitoiminnon käyttäminen kuluttaa Suunto
Smart Sensor -anturin paristoa enemmän kuin normaalikäyttö
yhteensopivan urheilukellon kanssa.

11

5 LAITEOHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN
Suunto Smart Sensor -anturin laiteohjelmiston voi päivittää Suunto
Movescount App -sovelluksen kautta. Jos päivitys on saatavilla,
sovellus kehottaa suorittamaan päivityksen.
Suunto Smart Sensor -laiteohjelmiston päivittäminen:
1. Jos et vielä ole yhdistänyt Suunto Smart Sensor -anturia Suunto
Movescount App -sovellukseen, tee se nyt (katso
3.2 Yhdistäminen).
2. Napauta sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevaa
asetuskuvaketta.
3. Napauta sykeanturikuvaketta. Jos päivitys on saatavilla, noudata
sovelluksen päivitysohjeita.

HUOMAUTUS: Päivittämiseen tarvitaan nettiyhteys. Yhteyden
käytöstä voi aiheutua tiedonsiirtokuluja.
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6 HUOLTO JA TUKI
6.1 Käsittelyohjeet
Sekä Suunto Smart Sensor -moduuli että -vyö pitää huuhdella
puhtaalla vedellä jokaisen käytön jälkeen.

HUOMIO: Älä vedä Suunto Smart Sensor -moduulia irti vyöstä.
Tämä voi vahingoittaa vyökiinnikkeitä. Napsauta se irti yhdeltä
puolelta kerrallaan.
Vyö tulee pestä koneessa 40 °C:ssa 2–3 harjoituskerran välein. Katso
tarkemmat pesuohjeet vyön ohjelapusta.

HUOMIO: Älä pese Suunto Smart Sensor -moduulia
pesukoneessa. Konepesu vahingoittaa moduulia.
HUOMAUTUS: Suunto Smart Sensor -moduulia ei tarvitse
vaihtaa; vain Suunto Smart Sensor -vyö saattaa olla tarpeen vaihtaa
pitkän käytön jälkeen.

6.2 Vianmääritys
Suunto Smart Sensor -laitteen kantama on vähintään kolme metriä
optimaalisissa olosuhteissa.
Parhaiden tulosten saamiseksi on kuitenkin vältettävä esteitä
Suunto Smart Sensor -laitteen ja urheilukellosi tai mobiililaitteesi
välillä. Pidä kello tai mobiililaite edessäsi tai sivullasi taskussa tai
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vyöllä. Jos pidät kätesi selkäsi takana tai laitat mobiililaitteesi
esimerkiksi vyölaukkuun, Suunto Smart Sensor -laitteen signaali voi
katketa.
Jos Suunto Smart Sensor -laite ei lähetä syketietoja, vaikka
laitteiden välillä ei ole esteitä, kokeile jotain seuraavista
toimenpiteistä:
1. Varmista, että vyön kontaktialueet (elektrodit) on kostutettu.
2. Säädä vyötä siten, että se istuu tiukemmin rintakehäsi ympärillä.
3. Jos ihosi pysyy tyypillisesti kuivana harjoittelun aikana, käytä
elektrodigeeliä.
4. Varmista, että Bluetooth on kytketty päälle laitteessa, johon olet
yhdistänyt vyösi.
5. Vaihda anturin paristo ja yhdistä laite uudelleen urheilukellosi
tai mobiililaitteesi kanssa.
Jos Suunto Smart Sensor -laite näyttää lähettävän vääriä tietoja,
kokeile jotain seuraavista toimenpiteistä:
1. Varmista, että anturi on napsautettu kunnolla paikalleen
vyöhön.
2. Yhdistä vyö uudelleen Bluetooth-yhteensopivan laitteesi kanssa.

6.3 Paristo
Suunto Smart Sensor käyttää 3 voltin litiumparistoa (CR 2025).
Suunto Movescount -sovelluksen avulla voit tarkistaa akun
lataustason laitteen tiedoista Suunto Smart Sensor -laitteen ollessa
yhdistettynä.
Pariston vaihto:
14

1.
2.
3.
4.

Poista anturi vyöstä.
Avaa paristopesän kansi.
Vaihda paristo.
Sulje paristopesän kansi.
1.

2.

3.

4.

6.4 Näin saat tukea
Lisätukea löydät sivustosta www.suunto.com/support. Sieltä löydät
kattavasti lisämateriaalia, mm. usein kysytyt kysymykset
vastauksineen ja opastusvideoita. Voit myös lähettää kysymyksiä
suoraan Suunnolle tai lähettää sähköpostia tai soittaa Suunnon
tukihenkilöille.
Suunnon YouTube-kanava osoitteessa www.youtube.com/user/
MovesCountbySuunto sisältää myös useita ohjevideoita.
Suosittelemme tuotteen rekisteröimistä, jonka jälkeen saat
tarpeitasi vastaavaa tukea.
Suunnon tuen hyödyntäminen:
1. Rekisteröidy osoitteessa www.suunto.com/support/MySuunto.
Jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään ja lisää Suunto Smart
SensorOmat tuotteet -kohtaan.
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2. Vieraile osoitteessa Suunto.com (www.suunto.com/support)
tarkistaaksesi, onko kysymyksesi jo esitetty tai onko siihen
vastattu.
3. Siirry kohtaan OTA SUUNTOON YHTEYTTÄ lähettääksesi
kysymyksen tai soittaaksesi johonkin luettelossa ilmoitetuista
numeroista.
Vaihtoehtoisesti voit myös lähettää meille sähköpostia
osoitteeseen support@suunto.com. Muista mainita tuotenimi,
sarjanumero ja yksityiskohtainen kuvaus ongelmasta.
Suunnon asiantunteva asiakastuki auttaa ongelmatilanteissa ja
tekee tarvittaessa tuotteelle vianmäärityksen puhelun aikana.
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7 REFERENSSI
7.1 Tekniset tiedot
Moduuli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paino: 9,4 g/0.33 oz (paristoineen)
Halkaisija: 36,5 mm / 1,44 tuumaa
Paksuus: 8 mm / 0,32 tuumaa
Käyttölämpötila: -20 °C – +60 °C / -5 °F – +140 °F
Varastointilämpötila: -30 °C – +60 °C / -22 °F – +140 °F
Vesitiiviys: 30 m / 98 jalkaa (standardin ISO 6425)
Pariston tyyppi: CR2025
Pariston käyttöaika: ~ 500 tuntia
Lähetystaajuus: 2,4 GHz (Bluetooth Smart)

Vyö
•
•
•

Paino: 31,2 g / 1,10 unssia
Leveys: 30 mm / 1,18 tuumaa
Pituus: (katso alla oleva taulukko)

SUUNTO
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Koko

Rinnanympärys

Pieni

56–82 cm / 22–32
tuumaa

Keskikoko

70–110 cm / 28–43
tuumaa

Suuri

96–160 cm / 38–63
tuumaa

7.2 Vaatimustenmukaisuus
7.2.1 CE
Suunto Oy vakuuttaa, että tämä tuote täyttää sitä koskevat
oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

7.2.2 FCC-säännöstenmukaisuus
Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 mukainen. Sen käyttöä
koskevat seuraavat kaksi ehtoa:
(1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
(2) laitteen on vastaanotettava häiriöitä, kuten häiriöitä, jotka
saattavat aiheuttaa vikoja laitteen toiminnassa. Tämä laite on
testattu FCC-säännösten mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi
kotona tai toimistossa.
Muutokset tai muokkaukset, joita Suunto ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, saattavat johtaa tämän laitteen FCC:n määräysten
mukaisen käyttöoikeuden menettämiseen.
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HUOM.: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
Luokan B digitaalilaitteen raja-arvoja FCC-säännöstön osan 15
mukaisesti. Nämä raja-arvot on suunniteltu antamaan
kotiasennuksessa kohtuullista suojaa haitallisilta häiriöiltä. Tämä
laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos
laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, laite voi
aiheuttaa radioviestintää haittaavia häiriöitä. Ei kuitenkaan voida
taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite
aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotolle haitallisia häiriöitä, jotka
voidaan todeta sulkemalla ja avaamalla laite, käyttäjää kehotetaan
korjaamaan häiriöt suorittamalla yhden tai useammman seuraavista
toimenpiteistä:
• Muuta vastaanottavan antennin asentoa tai paikkaa.
• Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se, johon
vastaanotin on kytketty.
• Käänny myyjän tai kokeneen radio- tai tv-asentajan puoleen.

7.2.3 IC
Tämä laite on Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien
mukainen. Sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:
(1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja
(2) laitteen on vastaanotettava häiriöitä, kuten häiriöitä, jotka
saattavat aiheuttaa vikoja laitteen toiminnassa.
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7.3 Patentti-ilmoitus
Tätä tuotetta suojaavat seuraavat patentit ja vireillä olevat
patenttihakemukset sekä niitä vastaavat kansalliset oikeudet: US
13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US
13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574,
US 8,886,281. Lisäpatenttihakemuksia on vireillä.

7.4 Tavaramerkki
Suunto Smart Sensor, sen logot ja muut Suunto-brändin
tavaramerkit ja tunnetut nimet on rekisteröityjä tai
rekisteröimättömiä Suunto Oy:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet
pidätetään.

7.5 Takuu
Suunto takaa, että tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti
Suunto tai Suunnon valtuuttama huoltopiste (jäljempänä
Huoltopiste) korjaa tuotteen takuuaikana ilmenevät materiaali- tai
valmistusviat maksutta oman harkintansa mukaan joko a)
korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen tai c) palauttamalla
tuotteen ostohinnan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja
täytäntöönpanokelpoinen vain siinä maassa, josta tuote on
hankittu, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä muuta.

Takuuaika
Rajoitetun takuun takuuaika alkaa tuotteen alkuperäisestä
jälleenmyyntipäivästä. Tuotteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta,
ellei toisin ole ilmoitettu.
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Lisävarusteiden takuuaika on yksi (1) vuosi, mukaan lukien (niihin
kuitenkaan rajoittumatta) langattomat anturit ja lähettimet, laturit,
johdot, ladattavat paristot, hihnat, rannekkeet ja letkut.

Poikkeukset ja rajoitukset
Tämä rajoitettu takuu ei koske
1. a) tavallista kulumista, kuten naarmuja, hankaumia tai muiden
kuin metallihihnojen värin ja/tai materiaalin muutosta, b)
varomattoman käsittelyn aiheuttamia vikoja, eikä c) vikoja tai
vahinkoja, jotka johtuvat käyttötarkoituksen tai ohjeiden
vastaisesta käytöstä, virheellisestä hoidosta, laiminlyönneistä ja
onnettomuuksista, kuten pudotuksesta tai musertumisesta,
2. painettua aineistoa ja pakkauksia,
3. vikoja tai väitettyjä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että
tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin Suunnon
valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen,
ohjelmiston ja/tai palvelun kanssa,
4. paristoja, joita ei voi ladata.
Suunto ei takaa tuotteen käytön keskeytyksettömyyttä tai
virheettömyyttä eikä tuotteen yhteentoimivuutta kolmansien
osapuolten toimittamien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa.
Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos:
1. tuotteen tai lisävarusteen kotelo on avattu ohjeiden vastaisesti,
2. tuotteen tai lisävarusteen korjaukseen on käytetty muita kuin
valtuutettuja varaosia tai jos valtuuttamaton huoltoliike on
muuttanut tuotetta tai korjannut sen,
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3. tuotteen tai lisävarusteen sarjanumero on poistettu, muutettu
tai tehty lukukelvottomaksi jollain tavalla, jonka Suunto
yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo täyttävän tämän
kohdan ehdot, tai
4. tuote tai lisävaruste on altistunut kemikaaleille, muun muassa
aurinkovoiteelle ja hyttyskarkotteille.

Suunto-takuuhuollon saatavuus
Suunto-takuuhuoltoa varten täytyy esittää tuotteen ostotosite.
Takuupalvelun käyttöohjeet ovat osoitteessa www.suunto.com/
warranty. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen valtuutettuun
Suunto-jälleenmyyjään tai soittaa Suunnon asiakaspalveluun.

Vastuurajoitus
Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa tämä rajoitettu takuu
on ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, ja se korvaa kaikki
muut takuut, sekä suorat että epäsuorat. Suunto ei vastaa mistään
erityisistä, satunnaisista, rangaistusperusteisista tai
seuraamuksellisista vahingoista, kuten odotetun tuoton
menettämisestä, tietojen katoamisesta, käytön estymisestä,
pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden tai palvelujen
hankkimisesta tai kolmansien osapuolten vaateista johtuvista
vahingoista, tuotteen ostamisesta tai käytöstä johtuvista
omaisuusvahingoista tai takuurikkomuksesta,
sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, törkeästä
oikeudenloukkauksesta tai muusta oikeudellisesta tai vastaavasta
perusteesta johtuvasta vahingosta, vaikka Suunto olisi ollut
22

tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Suunto ei ole
vastuussa takuupalvelun tuottamisesta.

7.6 Tekijänoikeudet
Copyright © Suunto Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Suunto,
Suunto-tuotteiden nimet, niiden logot ja muut Suunto-brändin
tavaramerkit ja tunnetut nimet ovat rekisteröityjä tai
rekisteröimättömiä Suunto Oy:n tavaramerkkejä. Tämä käyttöohje
sisältöineen on Suunto Oy:n omaisuutta. Se sisältää Suuntotuotteiden käyttöön liittyviä tietoja ja on tarkoitettu yksinomaan
Suunto-tuotteiden käyttäjille. Sisältöä ei saa käyttää, jakaa, välittää,
kopioida eikä jäljentää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman
Suunto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Olemme pyrkineet
huolellisesti varmistamaan tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen
selkeyden ja tarkkuuden. Mitään tarkkuutta koskevia suoria tai
epäsuoria takuita ei myönnetä. Tämän asiakirjan sisältöön voidaan
tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tämän asiakirjan
viimeisin versio on ladattavissa osoitteessa www.suunto.com.
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HAKEMISTO
P
paristo, 14
pariston vaihto, 14
paristotyyppi, 14

T
tuki, 15

V
vianmääritys, 13
vyön pukeminen, 7

Y
yhdistäminen, 8
yhdistäminen kellon kanssa, 8
yhdistäminen sovelluksen
kanssa, 8
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