SUU NTO TA N K P OD
QU I C K G UIDE

Generelle sikkerhedsretningslinjer

DA

ADVARSEL: Du skal læse hele folderen og lynguiden om dykkersikkerhed.
Manglende kendskab til disse kan medføre forkert brug, alvorlig personskade eller
dødsfald.
ADVARSEL: Du skal bruge Suunto Flow Restrictor sammen med Suunto flaskePOD. Manglende brug af restrictoren kan medføre personskade, hvis der opstår en fejl i
dykkerudstyret under tryk.
BEMÆRK: Disse installationsinstruktioner tilsidesætter alle tidligere instruktioner,
som du måtte have modtaget.
Af sikkerhedshensyn skal du bruge Suunto falske-POD med den medfølgende Suunto
Flow Restrictor. Du må kun fjerne restrictoren ved rengøring eller udskiftning af
dykkerudstyr. Flow Restrictoren skal monteres, før POD’en bruges igen.
Sørg for, at der ikke er andre personer i nærheden, når du sætter dykkerudstyret under
tryk.
Hvis flaske-POD’en ikke kan få forbindelse til din dykkercomputer, skal du afmontere
flaske-POD’en. Du må ikke lade en defekt flaske-POD være tilsluttet til dit dykkerudstyr.
Send den defekte flaske-POD til den nærmeste autoriserede Suunto-forhandler.

Tekniske specifikationer
•

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C / 32 °F til 104 °F

•

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +50 °C / -4 °F til +122 °F

•

Maksimal driftsdybde: 150 m / 492 fod (i overensstemmelse med EN 13319)

•

Udskiftning af batteri og driftsinterval: Efter 200 dyk eller 2 år

•

Maks. diameter: 40 mm /1,57”

•

Længde: 80 mm /3,15”

•

Vægt: 95 g / 3,4 oz

•

Opløsning: 1 bar / 1 psi

•

Nominelt arbejdstryk: 300 bar / 4000 psi

•

Maks. tilladt tryk: 400 bar / 5800 psi

Opbevar Suunto flaske-POD’en et tørt sted ved stuetemperatur.
ADVARSEL: Du må ikke selv udskifte batteriet. Dette ugyldiggør garantien.
Returnér produktet til en autoriseret Suunto-dykkerforhandler eller et autoriseret Suuntoservicecenter, når det skal repareres.

AIR FLOW RESTRICTOR TYPE A
Til installation direkte på førstetrinnets højtryksport
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AIR FLOW RESTRICTOR TYPE B
Til installation på højtryksslangeforlængeren på
førstetrinnets højtryksport
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INSTALLATION
TYPE A
For installation directly to first-stage high pressure port
1.

Notér serienummeret på metalbasen af flaske-POD’en (med henblik på
tilknytning).

2. Indsæt type A flow restrictoren i flaske-POD’en.
3. Tilslut flaske-POD’en til førstetrinnets højtryksport.
4. Åbn falskeventilen langsomt og i en jævn bevægelse. Se væk, mens udstyret
kommer under tryk.
5. Vent, indtil den grønne lysdiode på flaske-POD’en blinker.
6. Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere din Suunto EON-enhed, hvis den har en
blank skærm.
7.

Hold enheden tæt på flaske-POD’en.

8. Vælg gas for den flaske-POD, som du netop har sat under tryk, på baggrund af
serienummeret på POD’en.

TYPE B
Til installation på højtryksslangeforlængeren på førstetrinnets højtryksport
1.

Notér serienummeret på metalbasen af flaske-POD’en (med henblik på
tilknytning).

2. Indsæt den glatte ende af type B flow restrictoren i flaske-POD’en. Den rillede
ende skal forblive synlig.
3. Tilslut højtryksslangeforlængeren til førstetrinnets højtryksport.
4. Tilslut flaske-POD’en til enden af højtryksslangeforlængeren, og sørg for, at den
rillede ende af regulatoren indsættes i slangen.
5. Åbn flaskeventilen langsomt og i en jævn bevægelse. Se væk, mens udstyret
kommer under tryk.
6. Vent, indtil den grønne lysdiode på flaske-POD’en blinker.
7.

Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere din Suunto EON-enhed, hvis den har en
blank skærm.

8. Hold enheden tæt på flaske-POD’en.
9. Vælg gas for den flaske-POD, som du netop har sat under tryk, på baggrund af
serienummeret på POD’en.
ADVARSEL: Oplysninger om batteriniveauet, som vises ved parring med flaskePOD’en, er kun en anslået værdi. POD-batteriet kan løbe tør for strøm hurtigere, end
indikationen viser.

CE COMPLIANCE
Hereby, Suunto Oy declares that the radio equipment type DP142 is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address: www.suunto.com/EUconformity.
Suunto Oy erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ DP142 die Richtlinie 2014/53/EU
erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender
Internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.
Par le présent document, Suunto Oy déclare que l’équipement radio de type DP142 est
conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE
est disponible à l’adresse suivante: www.suunto.com/EUconformity.
Suunto Oy declara por la presente que el equipo de radio de tipo DP142 cumple la
Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se
halla en la siguiente dirección de Internet: www.suunto.com/EUconformity.
Con la presente Suunto Oy dichiara che questo apparecchio radio tipo DP142 è conforme
alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.suunto.com/EUconformity.
Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type DP142 voldoet aan Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u hier terug:
www.suunto.com/EUconformity.
A Suunto Oy declara que o equipamento de rádio tipo DP142 está em conformidade com a
diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível
no seguinte endereço de internet: www.suunto.com/EUconformity.
Suunto Oy erklærer hermed, at radioudstyret af type DP142 er i overensstemmelse
med direktivet 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er
tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.
Suunto Oy erklærer herved at radioutstyrstypen DP142 er i samsvar med direktiv 2014/53/
EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.
Härmed försäkrar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DP142 överensstämmer med
direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns
på följande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.
Täten Suunto Oy vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DP142 noudattaa direktiivin 2014/53/EU
vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta
Internet-osoitteesta: www.suunto.com/EUconformity.
Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek vybavený rádiovým vysílačem
typu DP142 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k
dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.
Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodność sprzętu radiowego typu DP142
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod
następującym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.

FCC
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation. This product has been tested to comply with FCC standards
and is intended for home or office use.
Changes or modifications not expressly approved by Suunto could void your authority to
operate this device under FCC regulations.

IC
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to
the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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