
SUUNTO TANK POD
QUICK GUIDE



Yleiset turvallisuusohjeet

 VAROITUS: Sinun täytyy lukea koko sukellusturvallisuusopaskirjanen ja pikaopas. 
Jos näin ei tehdä, voi aiheutua vääränlainen käyttö, vakava loukkaantuminen tai kuolema.

 VAROITUS: Suunto Tank PODin kanssa on käytettävä Suunnon virtauksen 
rajoitinta. Jos rajoitinta ei käytetä, voi aiheutua loukkaantuminen, jos paineistettuun 
sukelluslaitteeseen tulee vika.

 HUOMAA: Nämä asennusohjeet korvaavat  mahdolliset aikaisemmat ohjeet.

Varmista turvallisuutesi käyttämällä Suunto Tank PODia mukana toimitetun Suunnon 
virtauksen rajoittimen kanssa. Irrota virtauksen rajoitin sukelluslaitteesta vain puhdistamista 
tai vaihtamista varten. Virtauksen rajoitin on asennettava uudelleen ennen PODin käyttöä 
uudelleen.

Varmista, ettei lähistöllä ole muita ihmisiä, kun paineistat sukelluslaitetta.

Jos Tank POD ei muodosta yhteyttä sukellustietokoneeseesi, sinun on poistettava Tank 
POD. Älä jätä toimimatonta Tank PODia kiinni sukelluslaitteeseen. Vie toimimaton Tank 
POD lähimmälle valtuutetulle Suunto-jälleenmyyjälle.

Tekniset tiedot
• Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F

• Säilytyslämpötila: -20 °C – +50 °C / -4 °F – +122 °F

• Suurin käyttösyvyys: 150 m / 492 ft (EN 13319 -standardin mukainen)

• Pariston vaihto ja huoltoväli: 200 sukelluksen tai 2 vuoden välein

• Suurin läpimitta: 40 mm / 1,57 tuumaa

• Pituus: 80 mm / 3,15 tuumaa

• Paino: 95 g / 3,4 oz

• Tarkkuus: 1 bar / 1 psi

• Nimellinen käyttöpaine: 300 bar / 4 000 psi

• Sallittu enimmäispaine: 400 bar / 5 800 psi

Säilytä Suunto Tank PODia kuivassa paikassa huoneenlämmössä.

 VAROITUS: Älä vaihda paristoa itse. Näin toimiminen mitätöi takuun. Toimita tuote 
valtuutetulle Suunto Dive -jälleenmyyjälle tai Suunnon valtuutettuun huoltoliikkeeseen 
huoltoa varten.
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INSTALLATION
TYPE A
Asennus suoraan ensimmäisen vaiheen korkeapaineporttiin

1. Kirjoita muistiin sarjanumero Tank PODin metallipohjassa (laiteparin muodostamista 
varten).

2. Laita tyypin A virtauksen rajoitin Tank PODiin.

3. Kiinnitä Tank POD ensimmäisen vaiheen korkeapaineporttiin.

4. Avaa paineventtiili hitaasti ja tasaisesti. Katso poispäin, kun laitettasi 
paineistetaan.

5. Odota, että Tank PODin vihreä LED vilkkuu.

6. Jos Suunto EON -laitteesi näyttö on tyhjä, aktivoi se painamalla mitä tahansa 
painiketta.

7. Pidä laitettasi lähellä Tank PODia.

8. Valitse kaasu Tank PODia varten, jonka olet juuri paineistanut PODin sarjanumeron 
mukaan.

TYPE B
Asennus korkeapaineletkun jatkeeseen ensimmäisen vaiheen korkeapaineporttiin

9. Kirjoita muistiin sarjanumero Tank PODin metallipohjassa (laiteparin muodostamista 
varten).

10. Työnnä tyypin B virtauksen rajoittimen tasapää Tank PODiin. Urapään tulee 
edelleen pysyä näkyvissä.

11. Kiinnitä korkeapaineletkun jatke ensimmäisen vaiheen korkeapaineporttiin.

12. Kiinnitä Tank POD suurpaineletkun jatkeen päähän varmistaen, että rajoittimen 
urapää on työnnetty letkuun.

13. Avaa paineventtiili hitaasti ja tasaisesti. Katso poispäin, kun laitettasi 
paineistetaan.

14. Odota, että Tank PODin vihreä LED vilkkuu.

15. Jos Suunto EON -laitteesi näyttö on tyhjä, aktivoi se painamalla mitä tahansa 
painiketta.

16. Pidä laitettasi lähellä Tank PODia.

17. Valitse kaasu Tank PODia varten, jonka olet juuri paineistanut PODin sarjanumeron 
mukaan.

 VAROITUS: Pariston varaustilan osoitin, joka näkyy Tank PODin laiteparia 
muodostettaessa, on vain suuntaa antava. PODin paristo voi kulua nopeammin, kuin mitä 
osoitin näyttää.



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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SUUNTO
CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support 
www.suunto.com/mysuunto 

2. Australia (24/7) +61 1800 240 498 
Austria  +43 720 883 104 
Canada (24/7) +1 855 624 9080 
China +86 400 661 1646 
China - Hong Kong +852 58060687 
Finland  +358 9 4245 0127 
France  +33 4 81 68 09 26 
Germany  +49 89 3803 8778 
Italy  +39 02 9475 1965 
Japan  +81 3 4520 9417 
Netherlands  +31 1 0713 7269 
New Zealand (24/7) +64 9887 5223 
Russia  +7 499 918 7148 
Spain  +34 91 11 43 175 
Sweden  +46 8 5250 0730 
Switzerland  +41 44 580 9988 
UK (24/7) +44 20 3608 0534 
USA (24/7) +1 855 258 0900




