
SUUNTO TANK POD
QUICK GUIDE



Ogólne wytyczne dot. bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE: Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całą ulotką 
informacyjną w zakresie bezpieczeństwa oraz skróconą instrukcją obsługi. Niewykonanie 
tych czynności może skutkować użytkowaniem sprzętu w niewłaściwy sposób, 
odniesieniem poważnych obrażeń lub śmiercią.

 OSTRZEŻENIE: Czujnik Suunto Tank POD stosuj z ogranicznikiem przepływu Suunto. 
Nie zastosowanie ogranicznika może prowadzić do urazów, w przypadku usterki sprzętu 
do nurkowania.

 UWAGA: Niniejsze instrukcje instalacji mają pierwszeństwo wobec wszelkich innych 
wcześniej otrzymanych instrukcji.

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas stosowania czujnika Suunto Tank POD 
należy stosować załączony ogranicznik przepływu Suunto. Ogranicznik zdejmuj wyłącznie 
do czyszczenia i zamiany sprzętu do nurkowania. Przed kolejnym użyciem czujnika POD 
należy ponownie zainstalować ogranicznik.

Przed zwiększeniem ciśnienia w sprzęcie do nurkowania upewnij się, że w pobliżu nie ma 
innych osób.

Jeśli Tank POD nie łączy się z Twoim komputerem nurkowym, musisz go odinstalować. 
Nie zostawiaj niedziałającego czujnika Tank POD podłączonego do Twojego 
sprzętu nurkowego. Zanieś niedziałający czujnik Tank POD do swojego najbliższego 
autoryzowanego sprzedawcy Suunto.

Dane techniczne
• Temperatura robocza: od 0°C do 40°C / od 32°F do 104°F
• Temperatura przechowywania: od -20°C do +50°C / od -4°F do +122°F
• Maksymalna głębokość działania: 150 m / 492 stopy (zgodnie z normą EN 13319)
• Wymiana baterii i serwisowanie: co 200 nurkowań lub 2 lata
• Maksymalna średnica: 40 mm / 1,57 cala
• Długość: 80 mm / 3,15 cala
• Waga: 95 g / 3,4 uncji
• Dokładność: 1 bar / 1 psi
• Przeznaczony do pracy na ciśnieniu roboczym: do 300 bar / 4000 psi
• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 400 bar / 5800 psi

Czujnik Suunto Tank POD należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 
pokojowej.

 OSTRZEŻENIE: Nie wymieniać samodzielnie baterii. Próby samodzielnej wymiany 
baterii unieważniają gwarancję. Zwróć produkt do autoryzowanego sprzedawcy lub 
centrum serwisowego firmy Suunto Dive w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.
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AIR FLOW RESTRICTOR TYPE A
Do bezpośredniej instalacji w gnieździe wysokiego 

ciśnienia na pierwszym stopniu .
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Do instalacji za pomocą węża wysokociśnieniowego do 
gniazda wysokociśnieniowego pierwszego stopnia.



INSTALLATION
TYPE A
Do bezpośredniej instalacji w gnieździe wysokiego ciśnienia na pierwszym stopniu.

1. Spisz numer seryjny z metalowej podstawy czujnika Tank POD (w celu 
sparowania).

2. Wprowadź ogranicznik przepływu typu A do czujnika Tank POD.
3. Podłącz (wkręć) czujnik Tank POD do wysokociśnieniowego gniazda pierwszego 

stopnia.
4. Powoli i stopniowo otwórz zawór ciśnieniowy. Odwróć wzrok podczas zwiększania 

ciśnienia w sprzęcie.
5. Poczekaj aż zielone światło LED czujnika Tank POD zacznie migać.
6. Jeśli ekran urządzenia Suunto EON jest wygaszony, naciśnij dowolny przycisk, aby 

go aktywować.
7. Umieść urządzenie blisko czujnika Tank POD.
8. Wybierz rodzaj gazu dla czujnika Tank POD, w którym wcześniej zwiększyłeś/-aś 

ciśnienie na podstawie numeru seryjnego POD.

TYPE B
Do instalacji za pomocą węża wysokociśnieniowego do gniazda wysokociśnieniowego 
pierwszego stopnia.

1. Spisz numer seryjny z metalowej podstawy czujnika Tank POD (w celu 
sparowania).

2. Wprowadź gładką końcówkę ogranicznika przepływu typu B do czujnika Tank 
POD. Końcówka z wyżłobieniami musi pozostać widoczna.

3. Podłącz (wkręć) wąż wysokociśnieniowy do gniazda wysokociśnieniowego 
pierwszego stopnia.

4. Podłącz (wkręć) czujnik Tank POD do końcówki węża wysokociśnieniowego, 
upewniając się, że końcówka ogranicznika z wyżłobieniami znajduje się w wężu.

5. Powoli i stopniowo otwórz zawór ciśnieniowy. Odwróć wzrok podczas zwiększania 
ciśnienia sprzętu.

6. Poczekaj aż zielone światło LED czujnika Tank POD zacznie migać.
7. Jeśli ekran urządzenia Suunto EON jest wygaszony, naciśnij dowolny przycisk, aby 

go aktywować.
8. Umieść urządzenie blisko czujnika Tank POD.
9. Wybierz rodzaj gazu dla czujnika Tank POD, w którym wcześniej zwiększyłeś/-aś 

ciśnienie na podstawie numeru seryjnego POD.

 OSTRZEŻENIE: Poziom baterii wyświetlany podczas parowania czujnika Tank POD 
jest tylko wartością przybliżoną. Bateria czujnika POD może wyczerpać się szybciej, niż 
sugeruje wskaźnik.



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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China - Hong Kong +852 58060687 
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New Zealand (24/7) +64 9887 5223 
Russia  +7 499 918 7148 
Spain  +34 91 11 43 175 
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Switzerland  +41 44 580 9988 
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