TIPALO SUUNTO SMART SENSOR 1.1
PRIROČNIK ZA UPORABO

1 Dobrodošli ........................................................................................ 3
2 Varnost .............................................................................................. 4
3 Kako začeti ....................................................................................... 6
3.1 Namestitev pasu ....................................................................... 6
3.2 Seznanjanje .............................................................................. 7
4 Uporaba tipala Tipalo Suunto Smart Sensor ................................... 9
5 Posodobitev vdelane programske opreme ................................... 12
6 Nega in tehnična podpora ............................................................. 13
6.1 Napotki za ravnanje z izdelkom ............................................ 13
6.2 Odpravljanje težav ................................................................. 13
6.3 Baterija: ................................................................................... 14
6.4 Pridobivanje tehnične podpore ............................................. 15
7 Referenca ........................................................................................ 17
7.1 Tehnični podatki .................................................................... 17
7.2 Skladnost ................................................................................ 18
7.2.1 CE .................................................................................... 18
7.2.2 Skladnost s pravilnikom FCC .......................................... 18
7.2.3 IC ..................................................................................... 19
7.3 Obvestilo o patentih .............................................................. 19
7.4 Blagovna znamka, .................................................................. 20
7.5 Garancija ................................................................................. 20
7.6 Avtorske pravice ..................................................................... 22
Stvarno kazalo .................................................................................. 25

2

1 DOBRODOŠLI
Tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor– najmanjše tipalo, združljivo s
tehnologijo Bluetooth® Smart, kar jih ponuja trg – meri vaš srčni
utrip, hkrati pa nudi izjemno udobje in natančnost, ne glede na to,
pri katerem športu ga uporabljate.
Tipalo Suunto Smart Sensor lahko shranjuje in prenaša podatke o
srčnem utripu, če ga uporabljate s športnimi urami Suunto Ambit3
ali aplikacijo Suunto Movescount App.
Tipalu Tipalo Suunto Smart Sensor je priložen mehak, udoben pas
za merjenje srčnega utripa. Prav tako si ga lahko pripnete na
športna oblačila, združljiva s tehnologijo Movesense.
Tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor je združljivo z napravami
Bluetooth® Smart in Smart Ready.
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2 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;
NASVET: – uporablja se za dodatne nasvete, kako uporabljati
funkcije naprave.
Varnostni ukrepi

OPOZORILO: ČEPRAV NAŠI IZDELKI USTREZAJO STANDARDOM
PANOGE, SE LAHKO OB STIKU S KOŽO NA NJEJ POJAVI ALERGIJSKA
REAKCIJA ALI VNETJE. V TEM PRIMERU IZDELEK TAKOJ PRENEHAJTE
UPORABLJATI IN SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.
OPOZORILO: PRED ZAČETKOM VADBENEGA PROGRAMA SE
VEDNO POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM. PRETIRAVANJE LAHKO
POVZROČI HUDE POŠKODBE.
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OPOZORILO: OSEBE Z VSAJENIM SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM,
DEFIBRILATORJEM ALI KATERO DRUGO ELEKTRONSKO NAPRAVO
UPORABLJAJO ODDAJNI PAS NA LASTNO ODGOVORNOST. PRED
PRVO UPORABO ODDAJNEGA PASU PRIPOROČAMO VADBENI
PRESKUS POD ZDRAVNIŠKIM NADZOROM. NA TA NAČIN BOSTE
ZAGOTOVILI VARNO IN ZANESLJIVO SOČASNO UPORABO SRČNEGA
SPODBUJEVALNIKA IN ODDAJNEGA PASU. VADBA LAHKO POMENI
DOLOČENO TVEGANJE, ZLASTI ZA OSEBE S SEDEČIM ŽIVLJENJSKIM
SLOGOM. TOPLO VAM PRIPOROČAMO, DA SE PRED ZAČETKOM
REDNEGA VADBENEGA PROGRAMA POSVETUJETE Z ZDRAVNIKOM.
OPOZORILO: SAMO ZA REKREACIJSKO UPORABO.
POZOR: NA IZDELEK NE NANAŠAJTE NOBENEGA TOPILA, KER BI
LAHKO POŠKODOVALO POVRŠINO.
POZOR: NA IZDELEK NE NANAŠAJTE SREDSTEV PROTI
ŽUŽELKAM, KER BI LAHKO POŠKODOVALA POVRŠINO.
POZOR: IZDELKA NE ZAVRZITE MED NAVADNE ODPADKE; Z
NJIM RAVNAJTE KOT Z ELEKTRONSKIM ODPADKOM, DA
PREPREČITE ONESNAŽEVANE OKOLJA.
POZOR: NAPRAVE NE IZPOSTAVLJAJTE UDARCEM IN PADCEM,
KER SE LAHKO POŠKODUJE.
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3 KAKO ZAČETI
Po nekaj preprostih korakih boste pripravljeni na uporabo tipala
Tipalo Suunto Smart Sensor, ki zagotavlja točne podatke o
intenzivnosti vaše vadbe.

3.1 Namestitev pasu
Začetek uporabe tipala Tipalo Suunto Smart Sensor in pasu za
merjenje srčnega utripa:
1. Tipalo trdno namestite v sponko pasu, da se zaskoči.
2. Po potrebi prilagodite dolžino pasu.
3. Površine elektrod na pasu navlažite z vodo ali gelom za
elektrode.
4. Pas si namestite, tako da se vam tesno prilega in da je logotip
Suunto obrnjen navzgor.
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Ko pas zazna srčni utrip, se samodejno vklopi.

NASVET: Pas nosite na golo kožo za kar najboljši učinek.
Tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor lahko uporabljate tudi skupaj s
športnimi oblačili, združljivimi s tehnologijo Movesense, npr. majico
Movesense in športnim nedrčkom blagovne znamke Salomon.
Površine elektrod na oblačilu preprosto navlažite, nato pa tipalo
trdno namestite v priključek na oblačilu, da se zaskoči.

3.2 Seznanjanje
Za prikaz srčnega utripa je treba tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor
povezati (seznaniti) z združljivo napravo Bluetooth® Smart ali Smart
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Ready. Te so lahko recimo športne ure Suunto ali mobilne naprave z
nameščeno športno aplikacijo, kot je Suunto Movescount App.
Postopki seznanitve so lahko različni, zato preberite navodila za
uporabo zadevne mobilne aplikacije ali športne ure. Med
seznanitvijo bodite od drugih tipal Bluetooth oddaljeni vsaj 10 m.
Pas lahko seznanite z več športnimi urami in aplikacijami, vendar pa
je lahko hkrati dejavna le ena povezava.
Seznanitev z uro Suunto Ambit3 Peak ali Sport:
1. Tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor vklopite, tako da si ga
namestite in navlažite elektrode.
2. Na uri pridržite tipko [Next], da odprete meni z možnostmi.
3. S tipko [Light Lock] se pomaknite na možnost PAIR (Seznani) in
jo izberite s tipko [Next].
4. S tipko LIGHT LOCK (Zaklep osvetlitve) se pomaknite na možnost
HR belt (Pas za merjenje srčnega utripa) in jo izberite s tipko
NEXT (Naprej).
5. Počakajte, da ura najde tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor in se z
njim seznani.
Seznanitev z aplikacijo Suunto Movescount App:
1. Tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor vklopite, tako da si ga
namestite in navlažite elektrode.
2. V mobilni napravi vklopite funkcijo Bluetooth in zaženite
aplikacijo Suunto Movescount App.
3. Za povezavo tipala Tipalo Suunto Smart Sensor sledite
navodilom v aplikaciji.
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4 UPORABA TIPALA TIPALO SUUNTO
SMART SENSOR
Tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor lahko uporabljate za beleženje
srčnega utripa in pridobivanje točnih podatkov o porabljenih
kalorijah pri številnih dejavnostih, od intenzivne vadbe pa vse do
sprehoda v parku.
Kako uporabljati tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor:
1. Namestite si tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor (glejte
3.1 Namestitev pasu).
2. Začnite beležiti podatke v seznanjeni športni uri (glejte
3.2 Seznanjanje).
3. Zaključite z dejavnostjo in ustavite beleženje podatkov na
športni uri.
4. Izperite pas za merjenje srčnega utripa oziroma oblačilo
Movesense (glejte 6.1 Napotki za ravnanje z izdelkom).

OPOMBA: Izmerjena hitrost srčnega utripa je lahko neobičajno
velika, če je vaša koža pod elektrodami na pasu suha, če je pas
pritrjen preveč ohlapno ali če nosite majico iz sintetičnega
materiala. Navlažite elektrode na pasu in ga zategnite, da
preprečite podatkovne konice pri odčitavanju srčnega utripa. Če ste
zaradi svojega srčnega utripa zaskrbljeni, se posvetujte z
zdravnikom.

Pomnilniška funkcija
9

Če uporabljate napravo Tipalo Suunto Smart Sensor s športnimi
urami Suunto ali aplikacijo Suunto Movescount App, lahko beležite
srčni utrip tudi med plavanjem ali drugimi dejavnostmi, pri katerih
uporaba ure ali pametnega telefona ni praktična.
Uporaba pomnilniške funkcije naprave Tipalo Suunto Smart Sensor:
1. Namestite si tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor (glejte
3.1 Namestitev pasu).
2. S športno uro Suunto ali aplikacijo Suunto Movescount App
začnite beleženje dejavnosti.
3. Preverite, da se vaš srčni utrip beleži, nato pa pustite uro oz.
mobilno napravo ob strani (na primer v omarici s ključavnico).
4. Dejavnost opravite kot sicer, pri tem pa ves čas nosite tipalo
Tipalo Suunto Smart Sensor.
5. Preden snamete napravo Tipalo Suunto Smart Sensor, se vrnite k
uri ali pametnemu telefonu in ustavite beleženje podatkov.
6. Ko ustavite beleženje podatkov o vadbi, snemite in sperite
napravo Tipalo Suunto Smart Sensor ali drugo opremo
Movesense (glejte 6.1 Napotki za ravnanje z izdelkom).
Pomnilniška funkcija se uporablja tudi za medpomnjenje podatkov,
če pride do začasne prekinitve signala srčnega utripa med napravo
Tipalo Suunto Smart Sensor in športno uro Suunto. Manjkajoči
podatki se prenesejo takoj, ko je ponovno vzpostavljena povezava.
Tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor beleži spremenljivost srčnega
ritma. Najdaljši čas beleženja je odvisen od intenzivnosti dejavnosti.
Tipalo Suunto Smart Sensor v povprečju zabeleži 3,5 ure dejavnosti s
povprečnim srčnim utripom 120 utripov/minuto.
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OPOMBA: Če uporabljate pomnilniško funkcijo, se baterija
naprave Tipalo Suunto Smart Sensor prazni hitreje kot pri običajni
uporabi z združljivo športno uro.
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5 POSODOBITEV VDELANE
PROGRAMSKE OPREME
Vdelano programsko opremo izdelka Tipalo Suunto Smart Sensor
lahko posodobite z aplikacijo Suunto Movescount App. Če je na
voljo posodobitev, vas aplikacija opomni, da jo namestite.
Posodobitev vdelane programske opreme izdelka Tipalo Suunto
Smart Sensor:
1. Seznanite Tipalo Suunto Smart Sensor z aplikacijo Suunto
Movescount App, če tega še niste storili (glejte 3.2 Seznanjanje).
2. Dotaknite se ikone za nastavitve v desnem zgornjem kotu
aplikacije.
3. Dotaknite se ikone tipala srčnega utripa. Če je na voljo
posodobitev, ravnajte po navodilih za posodobitev v aplikaciji.

OPOMBA: Za posodobitev potrebujete podatkovno povezavo.
Morda boste morali plačati stroške prenosa podatkov.
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6 NEGA IN TEHNIČNA PODPORA
6.1 Napotki za ravnanje z izdelkom
Modul in pas Tipalo Suunto Smart Sensor po vsaki uporabi sperite s
svežo vodo.

POZOR: Ne vlecite modula Tipalo Suunto Smart Sensor s pasu. S
tem bi lahko poškodovali priključke pasu. Modul odpnite na vsaki
strani posebej.
Pas po vsakih 2–3 uporabah operite v pralnem stroju pri 40° C.
Podrobnejša navodila za pranje preberite na oznaki pasu.

POZOR: Modula naprave Tipalo Suunto Smart Sensor ne smete
prati v stroju. Strojno pranje bo modul poškodovalo.
OPOMBA: Modula naprave Tipalo Suunto Smart Sensor vam ne
bo treba zamenjati; po daljšem času uporabe boste morda morali
menjati le pas naprave Tipalo Suunto Smart Sensor.

6.2 Odpravljanje težav
V idealnih razmerah je lahko razdalja oddajanja tipala Tipalo
Suunto Smart Sensor tri metre ali več.
Vendar je treba za doseganje najboljših rezultatov poskrbeti, da je
med tipalom Tipalo Suunto Smart Sensor in športno uro ali mobilno
napravo čim manj ovir. Uro ali mobilnik držite pred sabo ali ob
13

strani v žepu ali na pasu. Če recimo držite roke za hrbtom ali če
imate mobilno napravo v torbici za okoli pasu, lahko pride do
motenj oddajnega signala iz tipala Tipalo Suunto Smart Sensor.
Če se vam zdi, da kljub neprisotnosti ovir tipalo Tipalo Suunto
Smart Sensor ne pošilja podatkov o srčnem utripu, poskusite z enim
od naslednjih postopkov:
1. Prepričajte se, da so stične površine (elektrode) mokre.
2. Pas nastavite, tako da se vam še tesneje prilega ob prsi.
3. Če vaša koža med vadbo običajno ostane suha, uporabite gel za
elektrode.
4. Preverite, ali ima naprava, s katero je seznanjen pas, vklopljeno
funkcijo Bluetooth.
5. Zamenjajte baterijo v tipalu in ga ponovno seznanite s športno
uro ali mobilno napravo.
Če se vam zdi, da tipalo Tipalo Suunto Smart Sensor pošilja napačne
podatke, poskusite z enim od naslednjih postopkov:
1. Prepričajte se, da je tipalo pravilno pripeto na pas in da se
pritiskača tesno prilegata.
2. Pas ponovno seznanite z napravo, ki ima omogočeno povezavo
Bluetooth.

6.3 Baterija:
V tipalu Tipalo Suunto Smart Sensor se uporablja 3-voltna litijeva
celica (CR 2025). Aplikacija Suunto Movescount App vam omogoča,
da preverite stanje baterije v podatkih o napravi, če je ta
seznanjena s tipalom Tipalo Suunto Smart Sensor.
Kako zamenjati baterijo:
14

1.
2.
3.
4.

Tipalo odstranite iz pasu.
Odprite pokrovček baterije.
Zamenjajte baterijo.
Trdno zaprite pokrovček baterije.
1.

2.

3.

4.

6.4 Pridobivanje tehnične podpore
Za dodatno tehnično podporo obiščite spletno stran
www.suunto.com/support. Tam vam je na voljo veliko podpornega
gradiva, vključno z vprašanji in odgovori ter videonavodili. Lahko
tudi oddate vprašanja neposredno proizvajalcu Suunto ali pošljete
elektronsko sporočilo/pokličete strokovno osebje za tehnično
podporo Suunto.
Številna videonavodila so na voljo tudi na Suuntovem kanalu
YouTube na www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto.
Priporočamo vam, da svoj izdelek registrirate, saj vam lahko tako
Suunto nudi najboljšo podporo, prilagojeno vašim potrebam.
Če potrebujete tehnično podporo Suunto:
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1. Registrirajte se na spletni strani www.suunto.com/support/
MySuunto, če pa ste to že storili, se prijavite in dodajte tipalo
Tipalo Suunto Smart Sensor v seznam My Products (Moji izdelki).
2. Obiščite spletno mesto Suunto.com (www.suunto.com/support)
in poglejte, ali je že kdo postavil vaše vprašanje oziroma ali zanj
že obstaja odgovor.
3. Pomaknite se do oddelka CONTACT SUUNTO (Stik s Suuntom),
da oddate vprašanje, ali pa nas pokličite na katero koli od
navedenih telefonskih številk za tehnično podporo.
Lahko nam pošljete tudi elektronsko sporočilo na naslov
support@suunto.com. V njem navedite ime izdelka, serijsko
številko in podroben opis težave.
Usposobljeno osebje Suunto vam bo pomagalo in po potrebi
odpravilo težave z izdelkom med klicem.
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7 REFERENCA
7.1 Tehnični podatki
Modul
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teža: 9,4 g (z baterijo)
Premer: 36,5 mm
Debelina: 8 mm
Temperatura delovanja: od -20 °C do 60 °C
Temperatura za shranjevanje: Od -30 °C do +60 °C
Vodoodpornost: 30 m (skladno s standardom ISO 6425)
Vrsta baterije: CR2025
Čas delovanja baterije: ~ 500 ur
Frekvenca prenosa: 2,4 GHz (Bluetooth Smart)

Pas
•
•
•

Teža: 31,2 g
Širina: 30 mm
Dolžina: (glejte spodnjo tabelo)

SUUNTO
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Velikost

Obseg prsnega koša

Majhen

56–82 cm

Srednji

70–110 cm

Velik

96–160 cm

7.2 Skladnost
7.2.1 CE
Suunto Oy izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

7.2.2 Skladnost s pravilnikom FCC
Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC. Za delovanje
veljata ta dva pogoja:
(1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav;
(2) ta naprava mora sprejeti vsakršne motnje drugih naprav,
vključno s takšnimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Ta
izdelek je bil preizkušen glede skladnosti s standardom FCC,
namenjen pa je domači in poslovni uporabi.
Spremembe ali predelave, ki jih podjetje Suunto ni izrecno odobrilo,
lahko izničijo vaša pooblastila za uporabo te naprave skladno s
pravilnikom FCC.
OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je bilo zanjo
ugotovljeno, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B
skladno s 15. delom pravilnika FCC. Namen teh omejitev je
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zagotoviti razumno zaščito pred motnjami pri uporabi opreme v
bivalnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in uporabljate skladno
z navodili, lahko povzroči motnje v radijskih komunikacijah. Vendar
ne zagotavljamo, da v določenih primerih pri uporabi ne bo prišlo
do motenj. Če ta oprema povzroča motnje v radijskem ali
televizijskem sprejemu, kar lahko preverite tako, da opremo
izklopite in znova vklopite, poskusite motnje odpraviti z enim ali
več naslednjih ukrepov:
• Spremenite usmerjenost sprejemne antene ali jo premestite.
• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
• Opremo priključite v električno vtičnico, ki ni v istem tokokrogu
kot tista, v katero je priključen sprejemnik.
• Zaprosite za pomoč prodajalca ali izkušenega radijskega/
televizijskega tehnika.

7.2.3 IC
Ta naprava je skladna s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki
so izvzeti iz sistema licenciranja. Za delovanje veljata ta dva pogoja:
(1) ta naprava ne sme povzročati motenj in
(2) ta naprava mora sprejeti interferenco drugih naprav, vključno s
takšno, ki bi lahko motila njeno delovanje.

7.3 Obvestilo o patentih
Ta izdelek je zaščiten z naslednjimi patenti, patentnimi prijavami v
postopku pridobivanja in ustreznimi nacionalnimi pravicami: US
13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US
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13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574,
US 8,886,281. Vložili smo tudi dodatne patentne prijave.

7.4 Blagovna znamka,
Tipalo Suunto Smart Sensor, logotipi in druge blagovne znamke ter
imena Suunto so zaščitene ali običajne blagovne znamke družbe
Suunto Oy. Vse pravice pridržane.

7.5 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 omejene garancije začne veljati z dnem nakupa izdelka. Za
izdelke velja garancija dve (2) leti, razen če je navedeno drugače.
Za dodatno opremo, ki med drugim vključuje brezžična tipala in
oddajnike, polnilnike, kable, polnilne baterije, pasove, zapestnice in
gibke cevi, velja garancija eno (1) leto.

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
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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
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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.

7.6 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
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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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STVARNO KAZALO
B
baterija, 14
menjava baterije, 14
vrsta baterije, 14

N
nošenje pasu, 6

O
odpravljanje težav, 13

S
seznanitev, 7
seznanitev z aplikacijo, 7
seznanitev z uro, 7

T
tehnična podpora, 15
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