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1 HOŞ GELDINIZ
Yaptığınız spor ne olursa olsun pazardaki en küçük Bluetooth®
Smart uyumlu kalp atış hızı sensörü olan Suunto Smart Sensor kalp
atış hızınızı üst düzey rahatlık ve doğruluk ile ölçer.
Suunto Ambit3 spor saatleri veya Suunto Movescount App ile
birlikte kullanıldığında Suunto Smart Sensor kalp atış hızı verilerinizi
saklayabilir ve aktarabilir.
Suunto Smart Sensor yumuşak ve rahat bir kalp atış hızı kemeri ile
birlikte gelir. Movesense uyumlu spor kıyafetlerine de takılabilir.
Suunto Smart Sensor Bluetooth® Smart ve Smart Ready cihazlarıyla
uyumludur.
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2 GÜVENLIK
Güvenlik önlemi türleri

UYARI: - ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir işlem
ya da durumla ilgili olarak kullanılır.
DİKKAT: - ürüne zarar verecek bir işlem ya da durumla ilgili
olarak kullanılır.
NOT: - önemli bilgileri vurgulamak için kullanılır.
İPUCU: - cihazın özelliklerinin ve işlevlerinin nasıl kullanılacağı ile
ilgili ek ipuçları almak için kullanılır.
Güvenlik önlemleri

UYARI: ÜRÜNLERİMİZ ENDÜSTRİ STANDARTLARINA UYMAKLA
BERABER ÜRÜN CİLDE TEMAS ETTİĞİNDE ALERJİK REAKSİYONLAR
VEYA CİLTTE İRİTASYONLAR GÖRÜLEBİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA,
ÜRÜNÜ KULLANMAYI DERHAL BIRAKIN VE DOKTORA BAŞVURUN.
UYARI: BİR EGZERSİZ PROGRAMINA BAŞLAMADAN ÖNCE
DAİMA DOKTORUNUZA DANIŞIN. AŞIRI EGZERSİZ CİDDİ
SAKATLANMALARA NEDEN OLABİLİR.
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UYARI: KALP PİLİ, ŞOK CİHAZI VEYA DİĞER İMPLANTE EDİLMİŞ
ELEKTRONİK CİHAZLARA SAHİP KİŞİLER AKTARIM KEMERİNİ RİSKİ
KENDİLERİNE AİT OLMAK ÜZERE KULLANIR. AKTARIM KEMERİNİ
İLK KEZ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DOKTOR KONTROLÜ
ALTINDA EGZERSİZ TESTİ YAPMANIZI ÖNERİRİZ. BU, KALP PİLİ VE
AKTARIM CİHAZININ AYNI ANDA KULLANILDIKLARINDA GÜVENİLİR
VE GÜVENLİ OLMASINI SAĞLAR. EGZERSİZ ÖZELLİKLE HAREKETSİZ
KİŞİLER İÇİN BAZI RİSKLER İÇEREBİLİR. DÜZENLİ EGZERSİZ
PROGRAMINA BAŞLAMADAN ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞMANIZI
KESİNLİKLE TAVSİYE EDERİZ.
UYARI: YALNIZCA EĞLENCE AMAÇLI KULLANIM İÇİNDİR.
DİKKAT: ÜRÜNE HİÇBİR SOLVENT UYGULAMAYIN, BUNLAR
YÜZEYE ZARAR VEREBİLİR.
DİKKAT: ÜRÜNE BÖCEK İLACI UYGULAMAYIN, BUNLAR YÜZEYE
ZARAR VEREBİLİR.
DİKKAT: ÜRÜNÜ RASTGELE ÇÖPE ATMAYIN, ÇEVREYİ
KORUMAK İÇİN ELEKTRONİK ATIK OLARAK GÖNDERİN.
DİKKAT: CİHAZI ÇARPMAYIN VEYA DÜŞÜRMEYİN, BUNLAR
CİHAZA ZARAR VEREBİLİR.
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3 BAŞLARKEN
Birkaç basit adımdan sonra egzersiz yoğunluğunuz hakkında geri
bildirim almak için Suunto Smart Sensor ürününü kullanmaya hazır
olursunuz.

3.1 Kemeri takma
Suunto Smart Sensor ürününü ve kalp atış hızı kemerini kullanmaya
başlama:
1. Sensörü kemer konektörüne sıkıca takın.
2. Kemer uzunluğunu gereken şekilde ayarlayın.
3. Kemer elektrot alanlarını su veya elektrot jeli ile nemlendirin.
4. Kemeri sıkıca sabitlenecek ve Suunto logosu yukarı bakacak
şekilde takın.
1.

3. - 4.
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Kemer, kalp atışı algıladığında otomatik olarak açılır.
İPUCU: En iyi sonucu almak için kemeri doğrudan cildinize temas
edecek şekilde takın.
Suunto Smart Sensor; Movesense tişörtü ve Salomon spor sütyenleri
gibi Movesense uyumlu spor kıyafetlerle de kullanılabilir. Kıyafetin
üzerindeki elektrot alanlarını nemlendirmeniz ve sensörü kıyafet
konektörüne sıkıca takmanız yeterlidir.

3.2 Eşleştirme
Kalp atış hızınızı görmek için Suunto Smart Sensor ürününü
Bluetooth® Smart veya Smart Ready cihazlarına başlamanız
(eşleştirmeniz) gerekir. Örneğin bunlar Suunto Movescount App gibi
spor uygulamalarına sahip Suunto spor saatleri veya mobil cihazlar
olabilir.
Eşleştirme prosedürleri değişiklik gösterebileceğinden referans
olması için mobil uygulamanıza veya spor saate yönelik talimatlara
bakın. Eşleştirme sırasında Bluetooth sensörlerinden en az 10 m (33
ft) uzakta olduğunuzdan emin olun.
Kemeri birden fazla spor saat ve uygulama ile eşleştirebilirsiniz
ancak aynı anda tek bir bağlantı etkin olabilir.
Suunto Ambit3 Peak veya Sport ile eşleştirme:
1. Suunto Smart Sensor ürününüzü ürünü takıp elektrotları
nemlendirdikten sonra etkinleştirin.
2. Saatinizde [Next] (İleri) düğmesini basılı tutarak seçenekler
menüsüne girin.
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3. [Light Lock] (Işık Kilidi) ile PAIR (Eşleştir) seçeneğine gidip [Next]
(İleri) düğmesine basarak seçin.
4. LIGHT LOCK (Işık Kilidi) ile HR belt (HR kemeri) seçeneğine
kaydırın ve NEXT (İleri) düğmesine basarak seçin.
5. Saatin arama yapmasını ve Suunto Smart Sensor ürününüz ile
eşleşmesini bekleyin.
Suunto Movescount App ile eşleştirmek için:
1. Suunto Smart Sensor ürününüzü ürünü takıp elektrotları
nemlendirdikten sonra etkinleştirin.
2. Mobil cihazınızda Bluetooth'u açın ve Suunto Movescount App'i
başlatın.
3. Suunto Smart Sensor ürününüze bağlanmak için uygulamadaki
talimatları takip edin.
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4 SUUNTO SMART SENSOR CIHAZINI
KULLANMA
Kalp atış hızınızı kaydetmek ve yoğun egzersizlerden parkta
yürüyüşe kadar çok sayıda aktivite için doğru kalori tüketim
bilgilerini almak için Suunto Smart Sensor cihazınızı
kullanabilirsiniz.
Suunto Smart Sensor cihazınızı kullanmak için:
1. Suunto Smart Sensor cihazınızı takın (bkz. 3.1 Kemeri takma).
2. Eşlediğiniz spor saatinde kaydı başlatın (bkz. 3.2 Eşleştirme).
3. Aktiviteyi tamamlayın ve spor saatinizde kaydı durdurun.
4. Kalp atış hızı kemerinizi veya diğer Movesense kıyafetlerini
durulayın (bkz. 6.1 Bakım talimatları).

NOT: Kemer elektrotlarının temas ettiği cildin kuru, kemerin
gevşek ve tişörtün sentetik kumaştan olması kalp atış hızı
ölçümlerinin anormal derecede yüksek olmasına neden olabilir.
Kemer elektrotlarını iyice nemlendirip kemeri sıkarak kalp atış hızı
ölçümlerinde tepe noktası oluşmasını önleyin. Kalp atış hızınız
hakkında endişeleriniz varsa lütfen bir doktora danışın.

Hafıza işlevi
Suunto Smart Sensor cihazınızı Suunto spor saatleri veya Suunto
Movescount App ile birlikte kullanarak yüzme gibi saat ya da akıllı
telefon kullanımının uygun olmadığı her aktivitede kalp atış hızı
verilerinizi kaydedebilirsiniz.
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Suunto Smart Sensor hafıza işlevini kullanmak için:
1. Suunto Smart Sensor cihazınızı takın (bkz. 3.1 Kemeri takma).
2. Suunto spor saatinizde veya Suunto Movescount App
uygulamasında aktivite kaydını başlatın.
3. Kalp atış hızınızın kaydedildiğinden emin olun ve saati veya
mobil cihazı yanınıza almayın (örneğin, kilitli dolapta bırakın).
4. Suunto Smart Sensor cihazınızı tüm bu süre boyunca takarak
aktivitenizi normalde olduğu gibi tamamlayın.
5. Saatinizi veya akıllı telefonunuzu alın ve Suunto Smart Sensor
cihazınızı çıkarmadan önce kaydı durdurun.
6. Egzersiz kaydını durdurduktan sonra Suunto Smart Sensor veya
diğer Movesense kıyafetlerinizi çıkarıp durulayın (bkz. 6.1 Bakım
talimatları).
Hafıza işlevi, Suunto Smart Sensor cihazınız ile Suunto spor saatiniz
arasındaki kalp atış hızı sinyali geçici olarak kaybolduğunda verileri
arabelleğe almak için de kullanılır. Eksik veriler bağlantı geri gelir
gelmez iletilir.
Suunto Smart Sensor cihazınız R-R verilerini kaydeder. Maksimum
kayıt süresi aktivite yoğunluğuna bağlıdır. Suunto Smart Sensor
dakikada ortalamada 120 bpm kalp atış hızı ile ortalama 3,5 saatlik
aktiviteyi kaydeder.

NOT: Hafıza işlevi kullanıldığında Suunto Smart Sensor, uyumlu
bir spor saat ile normal kullanıma kıyasla daha fazla pil gücü harcar.
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5 CIHAZ YAZILIMINI GÜNCELLEME
Suunto Smart Sensor cihaz yazılımı Suunto Movescount App
üzerinden güncellenebilir. Bir güncelleme mevcutsa uygulama
aracılığıyla güncellemeyi yapmanız istenir.
Suunto Smart Sensor cihaz yazılımını güncellemek için:
1. Daha önce yapmadıysanız Suunto Smart Sensor cihazınızı Suunto
Movescount App ile eşleyin (bkz. 3.2 Eşleştirme).
2. Uygulamanın sağ üst köşesindeki ayarlar simgesine dokunun.
3. HR sensörü simgesine dokunun. Güncelleme varsa uygulamadaki
güncelleme talimatlarını izleyin.

NOT: Güncelleme için veri bağlantısı gerekir. Operatör veri
bağlantı ücretleri uygulanabilir.
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6 BAKIM VE DESTEK
6.1 Bakım talimatları
Suunto Smart Sensor modülü ve kemer her kullanımdan sonra temiz
suyla durulanmalıdır.

DİKKAT: Suunto Smart Sensor modülünü kemerden çekerek
çıkarmayın. Aksi taktirde kemer bağlantıları hasar görebilir. Bir
defada bir kenarı çıkarın.
Kemer her 2-3 egzersizden sonra 40° C sıcaklıkta makinede
yıkanmalıdır. Diğer yıkama talimatları için kemer etiketine bakın.

DİKKAT: Suunto Smart Sensor modülünü makinede yıkamayın.
Makinede yıkamak modüle hasar verir.
NOT: Suunto Smart Sensor modülünü değiştirmenize gerek
yoktur, yalnızca Suunto Smart Sensor kemerinin uzun süreli
kullanımdan sonra değiştirilmesi gerekir.

6.2 Sorun giderme
Suunto Smart Sensor ürününün iletim aralığı ideal koşullarda üç
metre veya daha fazla olabilir.
Ancak en iyi sonuçları elde etmek için Suunto Smart Sensor ürünü
ve spor saatiniz ya da mobil cihazınız arasındaki engelleri en aza
indirin. Saati veya mobil cihazı önünüzde veya cep veya kemerde
12

tek bir tarafta tutun. Örneğin kollarınızı arkanızda tutarsanız veya
mobil cihazınızı bir bel çantasına koyarsanız Suunto Smart Sensor
ürününden gelen iletin sinyalleri kesilebilir.
Suunto Smart Sensor ürünü engel olmamasına rağmen kalp atış hızı
verilerini göndermiyorsa şunlardan birini deneyin:
1. Kemerin temas alanlarının (elektrotlar) ıslak olduğundan emin
olun.
2. Göğüs kafesinize daha sıkı sabitlenmesi için kemeri ayarlayın.
3. Egzersiz sırasında cildiniz kuru kalıyorsa elektrot jelini kullanın.
4. Kemerinizin eşleştirildiği cihazda Bluetooth'un açık olup
olmadığını kontrol edin.
5. Sensördeki pili değiştirin ve spor saatinizle ya da mobil
cihazınızla yeniden eşleştirin.
Suunto Smart Sensor ürünü hatalı veriler gönderiyor gibi
görünüyorsa şunlardan birini deneyin:
1. Sensörü kemere çıtçıtları sıkıca sabitlenecek şekilde tam olarak
taktığınızdan emin olun.
2. Kemeri Bluetooth'un etkin olduğu cihazınızla tekrar eşleştirin.

6.3 Pil
Suunto Smart Sensor 3 Volt'luk lityum hücre (CR 2025) kullanır.
Suunto Movescount App ile Suunto Smart Sensor eşleştirildiğinde
cihaz bilgilerinden pil durumunu kontrol edebilirsiniz.
Pili değiştirmek için:
1. Kemerden sensörü çıkarın.
2. Pil kapağını açın.
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3. Pili değiştirin.
4. Pil kapağını sıkıca kapatın.
1.

2.

3.

4.

6.4 Destek alma
Daha fazla destek almak için www.suunto.com/support adresini
ziyaret edin. Bu web sitesinde Sorular ve Yanıtlar ile talimat
videoları gibi çok kapsamlı destek malzemelerini bulabilirsiniz.
Ayrıca doğrudan Suunto'ya soru gönderebilir veya Suunto destek
profesyonellerine e-posta gönderebilir/arayabilirsiniz.
www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto adresindeki Suunto
YouTube kanalında birçok nasıl yapılır videosu da bulunmaktadır.
Suunto'dan en iyi kişiselleştirilmiş desteği almak için ürününüzü
kaydetmenizi öneririz.
Suunto'dan destek almak için:
1. www.suunto.com/support/MySuunto adresi üzerinden kayıt olun
veya zaten kayıt olduysanız oturum açıp Suunto Smart Sensor
ürününü My Products (Ürünlerim) bölümüne ekleyin.
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2. Sorunuzun zaten sorulup sorulmadığını/yanıtlanıp
yanıtlanmadığını görmek için Suunto.com (www.suunto.com/
support) adresini ziyaret edin.
3. Soru göndermek veya bizi listelenen destek numaralarından
herhangi biri ile aramak için CONTACT SUUNTO (Suunto ile
İletişime Geçin) bölümüne gidin.
Alternatif olarak support@suunto.com adresinden bize e-posta
gönderebilirsiniz. Lütfen ürün adını, seri numarasını ve sorunun
ayrıntılı açıklamasını ekleyin.
Suunto'nun nitelikli müşteri hizmetleri personeli size yardımcı
olacak ve gerekirse telefon görüşmeniz sırasında ürününüzdeki
sorunları giderecektir.
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7 REFERANS
7.1 Teknik özellikler
Modül
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ağırlık: 9,4 g/0,33 oz (pil dahil)
Çap: 36,5 mm/1,44 inç
Kalınlık: 8 mm/0,32 inç
Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +60° C/-5° F ila +140° F
Depolama sıcaklığı: -30° C ila +60° C/-22° F ila +140° F
Su geçirmezlik: 30 m/98 ft (ISO 6425'e göre)
Pil türü: CR2025
Pil ömrü: ~ 500 saat
Aktarım frekansı: 2,4 GHz (Bluetooth Smart)

Kemer
•
•
•

Ağırlık: 31,2 g/1,10 oz
Genişlik: 30 mm/1,18 inç
Uzunluk: (aşağıdaki tabloya bakın)

SUUNTO
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Boyut

Göğüs çevresi

Küçük

56-82 cm / 22-32 inç

Orta

70-110 cm / 28-43 inç

Büyük

96-160 cm / 38-63 inç

7.2 Uyum
7.2.1 CE
Suunto Oy, işbu belgeyle bu ürünün gerekli koşullar ve 1999/5/EC
direktifinin diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

7.2.2 FCC uyumluluğu
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması şu
iki koşula tabidir:
(1) bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve
(2) bu cihaz, çalışmasında istenmeyen sonuçlara neden olabilecekler
dahil, alınan her tür girişimi kabul etmelidir. Bu ürünün FCC
standartlarına uygunluğu testlerle belirlenmiştir; evde ve ofiste
kullanım içindir.
Suunto'nun açık olarak onaylamadığı değişiklik veya tadilatlar, bu
cihazı FCC mevzuatına uygun olarak çalıştırma yetkinizi iptal
edebilir.
NOT: Bu ekipman, test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne
uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlamaları ile uyumlu olduğu
saptanmıştır. Söz konusu sınırlamalar, cihaz bir konutta
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kullanıldığında zararlı girişimlere karşı makul koruma sağlamak
üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve
yayabilir; talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmazsa radyo
iletişiminde zararlı girişimlere neden olabilir. Bununla beraber, bu
girişimin belirli bir kurulumda gerçekleşmeyeceğinin garantisi
verilmemektedir. Bu ekipman, radyo veya televizyon alıcısında
zararlı girişimlere neden oluyorsa (ekipman kapatılıp açılarak tespit
edilebilir) kullanıcının söz konusu girişimi aşağıdaki tedbirlerden
birini veya daha fazlasını alarak düzeltmesi önerilir:
• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devrede
bulunan bir prize takın.
• Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine
başvurun.

7.2.3 IC
Bu cihaz, Industry Canada'nın lisans muafiyeti ile ilgili RSS
standartlarına uygundur. Çalıştırılması şu iki koşula tabidir:
(1) bu cihaz girişime neden olamaz ve
(2) bu cihaz, çalışmasında istenmeyen sonuçlara neden olabilecekler
dahil, her tür girişimi kabul etmelidir.

7.3 Patent bildirimi
Bu ürün, aşağıdaki patentler, bekleyen patent başvuruları ve ilgili
ulusal haklarla korunmaktadır: US 13/071,624, US 13/832,049, US
13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US
18

8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281. Başka patent
başvuruları da yapılmıştır.

7.4 Ticari Marka
Suunto Smart Sensor, logoları ve diğer Suunto ticari markaları ve
üretim adları, Suunto Oy firmasının tescilli veya tescilsiz ticari
markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

7.5 Garanti
Suunto, Garanti Süresi dahilinde Suunto'nun veya Suunto Yetkili
Servis Merkezi'nin (bundan böyle Servis Merkezi olarak anılacaktır),
kendi takdirine bağlı olarak, malzeme veya işçilikteki kusurları, bu
Sınırlı Garanti'nin hüküm ve koşullarına tabi olmak kaydıyla ücretsiz
olarak a) onarım, b) değiştirme veya c) ücretini iade etme yoluyla
gidereceğini garanti eder. Bu Sınırlı Garanti, yerel yasalar aksi yönde
koşul ileri sürmediği sürece, yalnızca ürünün satın alındığı ülkede
geçerlidir ve orada uygulanabilir.

Garanti Süresi
Sınırlı Garanti Süresi, ürünün ilk satın alındığı tarihte başlar. Garanti
Süresi, aksi belirtilmedikçe Ürünler için iki (2) yıldır.
Garanti Süresi sayılanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla aksesuarlar için bir (1) yıldır: kablosuz sensörler ve vericiler,
şarj cihazları, kablolar, şarj edilebilir piller, kayışlar, kordonlar ve
hortumlar.

İstisnalar ve Sınırlamalar
Bu Sınırlı Garanti aşağıdakileri kapsamaz:
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1. a) çizikler, sıyrılmalar gibi normal yıpranma ve aşınma veya metal
olmayan kayışların renklerinin ve/veya malzemelerinin
bozulması, b) kötü kullanım sonucu meydana gelen kusurlar
veya c) amaçlanan ya da önerilenden farklı şekilde kullanım,
düzgün yapılmayan bakım, ihmal ve düşürme ya da ezilme gibi
kazalar sonucu meydana gelen kusurlar veya hasarlar;
2. baskı yapılmış malzemeler ve ambalaj;
3. Suunto'nun imal veya tedarik etmediği herhangi bir ürün,
aksesuar, yazılım ve/veya hizmetin kullanılmasından
kaynaklanan kusurlar veya kusur olduğu iddia edilen durumlar;
4. şarj edilemeyen piller.
Suunto, Ürün veya aksesuarın kesintisiz veya hatasız olarak
çalışacağını ya da üçüncü taraflarca tedarik edilmiş herhangi bir
donanım veya yazılımla birlikte çalışacağını garanti etmez.
Bu Sınırlı Garanti, Ürün veya aksesuar aşağıdaki durumlara maruz
kalırsa geçerli olmaz:
1. ürün kullanım amacından farklı bir amaçla açılmışsa;
2. onaysız yedek parçalarla onarılmışsa; yetkili olmayan bir Servis
Merkezi tarafından değiştirilmiş veya tamir edilmişse;
3. seri numarasının silindiği, değiştirildiği veya herhangi bir şekilde
okunamaz hale getirildiği yalnızca Suunto'nun takdirine bağlı
olarak belirlenmişse; veya
4. güneş kremi ve sivrisinek savarlar dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla kimyasallara maruz kalmışsa.
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Suunto garanti hizmetine erişim
Suunto garanti hizmetine erişebilmeniz için satın alma belgenizi
sunmanız gerekir. Garanti hizmetinin nasıl alınacağı hakkında
yönergeler için www.suunto.com/warranty adresini ziyaret edin,
bölgenizdeki yetkili Suunto bayisine başvurun veya Suunto İletişim
Merkezi'ni arayın.

Sorumluluk Sınırlaması
İlgili zorunlu yasaların elverdiği azami ölçüde, bu Sınırlı Garanti tek
yasal başvuru yolunuzdur ve açık veya zımni diğer tüm garantilerin
yerine geçer. Suunto, beklenen faydaların sağlanamaması, verilerin
kaybedilmesi, kullanım kaybı, sermaye maliyeti, yedek ekipman
veya cihazların maliyeti, üçüncü taraflarca yapılan tazminat
talepleri, ürünün satın alınması veya kullanılmasından veya garanti
ihlalinden oluşan mal ziyanı, sözleşme ihlali, ihmalkarlık, tazminat
yükümlülüğü veya herhangi bir yasal veya tarafsız yorum dahil
ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla özel, arızi, cezai veya
sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir zarardan, bu tür zararların
oluşabileceğini biliyor olsa dahi sorumlu tutulamaz. Suunto garanti
hizmetinin yerine getirilmesinde oluşan gecikmelerden sorumlu
değildir.

7.6 Telif Hakkı
Telif Hakkı © Suunto Oy. Tüm hakları saklıdır. Suunto, Suunto ürün
adları, logoları ve diğer Suunto ticari markaları ve adları, Suunto Oy
firmasının tescilli veya tescilsiz ticari markalarıdır. Bu belge ve
içeriği, Suunto Oy'a aittir ve yalnızca müşterilerin Suunto
ürünlerinin çalışmasıyla ilgili bilgileri almak üzere kullanımına
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yöneliktir. Yayın içeriği bundan başka amaçlarla kullanılamaz ya da
dağıtılamaz ve/veya Suunto Oy firmasının önceden yazılı izni
olmadan başka yollarla iletilemez, ifşa edilemez veya çoğaltılamaz.
Bu belgedeki bilgilerin geniş kapsamlı ve doğru olması adına büyük
çaba göstermiş olmamıza rağmen, doğruluğuna ilişkin açık veya
zımni bir garanti verilemez. Bu belgenin içeriği haber verilmeden
değiştirilebilir. Bu belgenin en son sürümü www.suunto.com
adresinden indirilebilir.
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DIZIN
D
destek, 14

E
eşleştirme, 7
saatle eşleştirme, 7
uygulama ile eşleştirme, 7

K
kemeri takma, 6

P
pil, 13
pil değiştirme, 13
pil türü, 13

S
sorun giderme, 12
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