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KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTÓW 
 
 

Globalne centrum informacyjne +358 2 284 11 60 
Suunto USA +1 (800) 543-9124 
Suunto Kanada +1 (800) 776-7770 
Witryna Suunto w sieci Web 

 
www.suunto.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRAWA AUTORSKIE 
Ta publikacja i jej zawartość zostały zastrzeżone przez firmę Suunto Oy. 

Suunto, Wristop Computer, Suunto Bike Pod, Replacing Luck i odpowiednie znaki logo są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Suunto Oy. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Producent podjął wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia pełnego zakresu i zgodności 
publikowanych informacji ze stanem faktycznym, jednak nie udziela jawnych lub domniemanych 

gwarancji dotyczących informacji zamieszczonych w tej publikacji. 
Treść podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. 

 

http://www.suunto.com/�
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1. WPROWADZENIE 
Suunto Bike POD jest akcesorium dla komputerów naręcznych Suunto t3, Suunto t4 lub 
Suunto t6. Ten lekki, bezprzewodowy czujnik do pomiaru prędkości i odległości, łączący nowe 
funkcje pomiarowe ze szczegółową analizą tętna i treningu przy użyciu komputera naręcznego, 
jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi specyficznych dla kolarzy. 
Suunto Bike POD wykonuje pomiary prędkości i odległości podczas jazdy na rowerze, 
korzystając z zależności między obwodem koła i prędkością obrotową. Pomiary są wykonywane 
w ławy sposób i z odpowiednią precyzją pod warunkiem, że czujnik jest prawidłowo skalibrowany. 
Suunto Bike POD dodaje nowe funkcje do komputera naręcznego Suunto t3, t4 lub t6. 
Po nawiązaniu połączenia z czujnikiem Bike POD komputer wyświetla aktualną prędkość, 
odległość od punktu początkowego i długość okrążenia. Ponadto czasy okrążeń są zapisywane 
automatycznie zgodnie z odległością określoną przez użytkownika, alarmy są włączane po 
przekroczeniu maksymalnego lub minimalnego limitu prędkości i dostępna jest funkcja obliczania 
interwałów treningu na podstawie odległości. 
UWAGA: Funkcje komputera naręcznego związane z korzystaniem z czujnika Suunto Bike POD 
omówiono w podręcznikach użytkownika Suunto t3, t4 i t6. Najnowsze wersje podręczników 
można pobrać z witryny www.suunto.com/training w sieci Web. 
 

2. PRZYGOTOWANIE CZUJNIKA 
2.1. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA Z BIKE POD 
Przed skorzystaniem z czujnika Suunto Bike POD należy nawiązać połączenie z komputerem 
naręcznym Suunto. Ten proces jest podobny do strojenia radioodbiornika. Aby słuchać określonej 
stacji radiowej, należy wybrać odpowiednią częstotliwość. Podobnie, aby korzystać z komputera 
naręcznego Suunto i określonego czujnika Bike POD, należy nawiązać połączenie między tymi 
urządzeniami. Jest to konieczne tylko wówczas, gdy czujnik Bike POD jest używany po raz 
pierwszy. 
Aby nawiązać połączenie między Bike POD i komputerem naręcznym Suunto: 
1. Wyjmij baterię z urządzenia Bike POD. 
2. Zewrzyj metalowym przedmiotem złącza – i + w zasobniku na baterie urządzenia POD, 

na przykład przy użyciu śrubokrętu, noża lub spinacza do papieru. 
3. W przypadku Suunto t3 lub Suunto t4 przejdź do ustawień trybu treningu i wybierz 

Pair a POD, a następnie Bike. 
W przypadku Suunto t6 przejdź do menu treningowego i wybierz Pair, a następnie Bike POD 
(numer seryjny 50500000 lub większy) lub Spd sens (numer seryjny 50499999 lub mniejszy). 
Wyświetlany jest komunikat „TURN ON NEW DEVICE”. 

4. Włóż baterię do urządzenia i poczekaj na potwierdzenie. 
5. Suunto t3 lub t4 wyświetla komunikat „Paired”, a w przypadku błędu połączenia ponownie 

wyświetla menu Pair a POD. 
Suunto t6 wyświetla komunikat „PAIRING COMPLETE”, a w przypadku błędu połączenia „NO 
DEVICES FOUND” w ciągu 30 sekund. 

6. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, zamknij pokrywę baterii. W przypadku błędu 
wyjmij baterię i powtórz kroki 2–5. Jeżeli mimo to połączenie nie zostanie nawiązane, upewnij 
się, że żadne aktywne nadajniki ANT, takie jak pasy z czujnikami tętna, nie znajdują się 
w pobliżu, i powtórz kroki 2–5. 

Po nawiązaniu połączenia można przeglądać informacje dotyczące prędkości i odległości w trybie 
pomiaru prędkości/odległości podczas przemieszczania się. 
Jeżeli konieczne jest skorzystanie z Suunto t6 (numer seryjny 50499999 lub mniejszy) 
równocześnie z Bike POD i Foot POD, firma Suunto oferuje nieodpłatnie aktualizację urządzenia 
w najbliższym centrum serwisowym Suunto po okazaniu dowodu zakupu i opłaceniu przesyłki do 
centrum serwisowego. 

http://www.suunto.com/training�
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Aby uzyskać informacje dotyczące lokalizacji centrów serwisowych Suunto, należy odwiedzić 
witrynę www.suunto.com w sieci Web. 
 

2.2. INSTALACJA I WYMIANA BATERII 
1. Otwórz pokrywę baterii przy użyciu monety. 
2. W przypadku wymiany baterii wyjmij zużytą baterię. 
3. Włóż nową baterię do urządzenia, tak aby biegun dodatni był skierowany w górę, i zamknij 

pokrywę baterii. 
UWAGA: Podczas wymiany baterii należy zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić 
wodoszczelność urządzenia Bike POD. Należy sprawdzić stan uszczelki pokrywy zawsze 
podczas wymiany baterii i wymienić pokrywę w przypadku uszkodzenia uszczelki. Nieprawidłowa 
wymiana baterii może być przyczyną anulowania gwarancji. 
UWAGA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub oparzenia, nie wolno deformować, dziurawić lub 
wrzucać baterii do ognia. Urządzenie POD jest zasilane przy użyciu baterii CR2032. Należy 
używać wyłącznie baterii tego typu. Zużyte baterie należy przekazywać do recyklingu lub 
likwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

3. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA BIKE POD 
Dostępne są dwa modele. Universal Suunto Bike POD jest optymalny w każdej sytuacji 
i przystosowany do mocowania na wszystkich rowerach. Suunto Road Bike POD jest 
wyposażony w szybkozłącza i również może być mocowany na wszystkich rowerach, jednak jest 
szczególnie użyteczny w przypadku szosowej jazdy na rowerze. 
 

3.1. INSTALACJA UNIVERSAL SUUNTO BIKE POD 
3.1.1. PAKIET UNIVERSAL BIKE POD 

 
● Bike POD (1) 
● Magnes (2) 
● 2 opaski do przewodów (3) 
● Uchwyt dla komputera naręcznego (4) 

http://www.suunto.com/�
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3.1.2. INSTALACJA UCHWYTU MAGNESU 
Umieść magnes na szprysze po prawej stronie koła. Magnes powinien być skierowany w stronę 
Bike POD. 

 
Uwaga: Jeżeli używane jest koło z dodatkowymi płaskimi szprychami, należy odciąć końcówki na 
uchwycie magnesu. 
 

3.1.3. INSTALACJA BIKE POD 
1. Włóż taśmy mocujące przewody do odpowiednich szczelin od strony czujnika Bike POD. 

Zakończenie taśmy musi być maksymalnie wsunięte do szczeliny. 
2. Umieść czujnik Bike POD na prawej części przednich widełek roweru (Bike POD musi być 

zwrócony do przodu). Zamknij taśmy, nie dociskając ich. 
3. Dostosuj położenie czujnika Bike POD, tak aby centrum magnesu było ustawione zgodnie 

z jedną ze strzałek na czujniku. Odległość między magnesem i czujnikiem powinna być 
mniejsza niż 10 mm. 

4. Dociśnij taśmy mocujące przewody i odetnij zbędne odcinki. 

 
5. Zamocuj uchwyt komputera naręcznego na kierownicy, tak aby płaska część była skierowana 

w górę. Umieść komputer Suunto na wsporniku. 
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3.2. INSTALACJA SUUNTO ROAD BIKE POD 
3.2.1. PAKIET SUUNTO ROAD BIKE POD 

 
● Road Bike POD składający się z osi (1), dźwigni szybkozłącza (2) i nakrętki (3) 
● Magnes (4) 
● Wspornik komputera naręcznego (5) 
 

3.2.2. INSTALACJA DŹWIGNI BLOKUJĄCEJ/BIKE POD 
1. Zamocuj dźwignię szybkozłącza na piaście koła, tak aby dźwignia były skierowana w lewo 

(w prawo, jeżeli używane są hamulce tarczowe). Zamknij dźwignię, ustawiając ją poziomo 
i zwróconą do tyłu (±45°). 

2. Dostosuj naprężenie przy użyciu nakrętki regulacyjnej, tak aby uzyskać odpowiedni nacisk 
po ustawieniu dźwigni w położeniu zamkniętym („CLOSE”). Skontaktuj się ze sprzedawcą 
produktu, aby uzyskać więcej informacji. 

3. Jeżeli dźwignia blokująca jest przesuwana do położenia „CLOSE” zbyt łatwo, koło nie jest 
prawidłowo zamocowane. W takim przypadku należy ustawić dźwignię w położeniu „OPEN” 
i dokręcić nakrętkę, aby zwiększyć nacisk. 

4. Ustaw dźwignię w położeniu „CLOSE”. 
5. Zawsze upewnij się, że nakrętka jest dostatecznie dokręcona. Zakończenie osi nie powinno 

znajdować się głębiej niż 2 mm wewnątrz nakrętki. 

 
6. Zamocuj wspornik komputera naręcznego Suunto na kierownicy, tak aby płaska część była 

skierowana w górę. Umieść komputer Suunto z serii t w uchwycie. (Zob. rysunek w punkcie 5 
w rozdz. 3.1.3). 



9 

3.2.3. INSTALACJA UCHWYTU MAGNESU 
Ustaw uchwyt magnesu na szprysze koła, tak aby przesuwał się przed jednym ze znaczników na 
dźwigni. Magnes powinien być zwrócony w kierunku czujnika Bike POD. 

 
● Piasta koła (1) 
● Magnes (2) 

● Bike POD (3) 
 

3.3. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE 
Czujnik Bike POD jest włączany automatycznie wówczas, gdy magnes na szprysze przesuwa się 
obok czujnika tzn. przednie koło obraca się, a następnie pozostaje aktywny podczas jazdy na 
rowerze i przez pół godziny po zakończeniu odbierania przez czujnik sygnałów magnesu. 
 

3.4. POŁĄCZENIE 
Aby korzystać z czujnika Bike POD, należy nawiązać połączenie z komputerem naręcznym. 
Ten proces jest podobny do strojenia radioodbiornika. Aby słuchać określonej stacji radiowej, 
należy włączyć radioodbiornik. Podobnie, aby umożliwić odbieranie sygnału czujnika Bike POD 
przez komputer, należy zawsze nawiązać połączenie między tymi urządzeniami. 
1. Obróć przednie koło, tak aby magnes został przesunięty obok czujnika Bike POD. 
2. W przypadku Suunto t6 wybierz Connect w menu Speed/Distance. 

W przypadku Suunto t3 lub Suunto t4 przełącz do trybu treningu. 
3. Komputer naręczny informuje o wykryciu czujnika Bike POD. 
Suunto t3 lub Suunto t4: Jeżeli wystąpił błąd połączenia, komunikat „Searching” jest usuwany 
z dolnego wiersza wyświetlacza i ponownie wyświetlane są wybrane uprzednio informacje 
opcjonalne. W takim wypadku należy ponownie obrócić przednie koło, aby upewnić się, że 
czujnik Bike POD jest aktywny, i spróbować ponownie. 
Suunto t6: Jeżeli wystąpił błąd połączenia wyświetlany jest komunikat „NO DEVICES FOUND”. 
W takim wypadku należy ponownie obrócić przednie koło, aby upewnić się, że czujnik Bike POD 
jest aktywny, i spróbować ponownie. 
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3.5. KALIBRACJA 
Czujnik Bike POD mierzy prędkość roweru i odległość na podstawie obrotów przedniego koła. 
Komputer naręczny musi więc korzystać ze współczynnika kalibracji uwzględniającego wymiary 
koła. 
Aby określić współczynnik kalibracji, należy zmierzyć obwód opony lub skalibrować czujnik Bike 
POD przy użyciu znanej odległości. 
 
3.5.1. Manualny pomiar obwodu 
1. Ułóż taśmę mierniczą na podłodze. 
2. Usiądź na rowerze i przejedź wzdłuż taśmy mierniczej, tak aby wykonać co najmniej jeden 

pełny obrót koła. 
3. Zmierz przebytą odległość z dokładnością milimetra. 
4. Podziel obwód przez 2050 (na przykład 2096/2050 = 1,022439 = 1,022). 
5. Skonfiguruj współczynnik kalibracji w komputerze Suunto z serii t. Zobacz punkty 2 do 5 

w rozdz. 3.5.3. 

 
 

3.5.2. Kalibracja czujnika Bike POD przy użyciu znanej odległości 
1. W przypadku Suunto t3 lub Suunto t4 przełącz do trybu treningu. 

W przypadku Suunto t6 wybierz Connect w menu Speed/Distance. 
2. Resetuj pomiar odległości na linii początkowej. 
3. W przypadku Suunto t3 lub Suunto t4 naciśnij przycisk START/STOP w trybie treningu. 

W przypadku Suunto t6 naciśnij przycisk START/STOP w trybie pomiaru prędkości/odległości. 
4. Przejedź rowerem znaną odległość. 
5. Naciśnij przycisk START/STOP, aby zakończyć pomiar. 
6. Wybierz Calibrate w trybie pomiaru prędkości/odległości. 
7. Wybierz Bike POD i zastąp wynik pomiaru prawidłową odległością. 
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3.5.3. Kalibracja czujnika Bike POD przy użyciu tabeli współczynników 
Czujnik Bike POD można również skalibrować przy użyciu tabeli współczynników. Dane w tabeli 
uzyskano od różnych producentów opon i organizacji European Tire and Rim Technical 
Organisation. Na skutek różnic ciśnienia w oponach, bieżników i metod pomiarowych tabela 
zawiera tylko przybliżone wartości. 
1. Sprawdź rozmiar opony i wybierz odpowiedni współczynnik kalibracji z tabeli (zob. dodatek). 
2. W menu Speed/Distance wybierz Calibrate. 
3. Wybierz Bike POD. 
4. Wybierz Cal. (tylko t6). 
5. Wybierz odpowiedni współczynnik kalibracji, korzystając z przycisków ZWIĘKSZ/ZMNIEJSZ. 

 
 Suunto t3 Suunto t6 
 i Suunto t4 
 

4. PROGRAM SUUNTO TRAINING MANAGER 
Podczas korzystania z urządzenia Suunto Bike POD dane dotyczące prędkości i odległości są 
rejestrowane przez komputer naręczny Suunto. Te dane mogą być wyświetlane w formie 
graficznej i szczegółowo analizowane przy użyciu programu Suunto Training Manager 
dostarczanego razem z Suunto t6 oraz opcjonalnie z Suunto t3 i Suunto t4. Najnowszą wersję 
programu Suunto Training Manager można nieodpłatnie pobrać z witryny www.suunto.com 
w sieci Web. 
 

5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
● Waga: 

● Universal Bike POD: 18 g (włącznie z baterią i magnesem) 

● Road Bike POD: 69 g (włącznie z 72 g włącznie z osią, baterią i magnesem; dodatkowo ok. 
10 g w przypadku szybkozłącza) 

● Wodoszczelność: 10 m 

● Temperatura (użytkowanie): –20°C do +60°C 
● Bateria wymieniana przez użytkownika: 3V CR2032 
● Zasięg: maks. 10 m 
● Precyzja: po kalibracji zazwyczaj większa niż 1% 
● Częstotliwość: 2,465 GHz zgodnie z ANT 

● Wydajność baterii: maks. 300 godz. (przy 20°C) 
 

http://www.suunto.com/�
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6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
6.1 PRAWA AUTORSKIE 
Ta publikacja i jej zawartość zostały zastrzeżone przez firmę Suunto Oy i powinny być 
wykorzystywane wyłącznie przez klientów jako źródło informacji dotyczących obsługi produktów 
Suunto. 
Treść podręcznika nie powinna być rozpowszechniana lub używana do innych celów i/lub 
publikowana lub powielana bez zgody firmy Suunto Oy w formie pisemnej. 
Producent podjął wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia pełnego zakresu i zgodności 
publikowanych informacji ze stanem faktycznym, jednak nie udziela jawnych lub domniemanych 
gwarancji dotyczących informacji zamieszczonych w tej publikacji. Treść podręcznika może ulec 
zmianie bez powiadomienia. Aktualną wersję dokumentacji można pobrać z witryny 
www.suunto.com. 
© Suunto Oy 7/2006 
 

6.2. ZNAKI TOWAROWE 
Suunto i Replacing Luck są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Suunto t3, 
Suunto t4, Suunto t6, Suunto Bike POD, Suunto Road Bike POD oraz inne nazwy produktów 
i marek Suunto są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Suunto Oy. 
Inne nazwy produktów i firm są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 

7. ZASTRZEŻENIA 
7.1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań związanych z rekreacją. Suunto Bike 
POD nie powinien być używany do pomiarów, w przypadku których wymagana jest duża precyzja 
(zastosowania specjalistyczne lub przemysłowe). 
 

7.2. SYMBOL CE 
Symbol CE oznacza zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC i 99/5/EEC. 
 

7.3. STANDARD ICES 
To urządzenie cyfrowe klasy [B] jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003. 
 

7.4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI KOMISJI FCC 
Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC, dotyczącą limitów dla urządzeń 
cyfrowych klasy B. To wyposażenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie 
radiowe. Jeżeli urządzenie nie jest zainstalowane lub użytkowane zgodnie z instrukcjami, może 
być przyczyną szkodliwych zakłóceń komunikacji z wykorzystaniem fal radiowych. Producent nie 
gwarantuje, że zakłócenia nie będą występować w określonych warunkach. Jeżeli wyposażenie 
powoduje szkodliwe zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy zmienić jego położenie.  
Jeżeli nie można usunąć usterki, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem 
produktów firmy Suunto lub innym wykwalifikowanym personelem technicznym. Urządzenie może 
być użytkowane, jeżeli spełnione są następujące warunki: 
1. Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń 
2. Urządzenie jest odporne na szkodliwe zakłócenia zewnętrzne. 

http://www.suunto.com/�
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Naprawy urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez personel serwisowy 
autoryzowany przez firmę Suunto. Nieautoryzowane naprawy spowodują unieważnienie 
gwarancji. 
Po przeprowadzeniu odpowiednich testów uznano urządzenie za zgodne ze standardami 
komisji FCC. Przeznaczone dla użytku domowego lub biurowego. 
OSTRZEŻENIE FCC: Zgodnie z przepisami komisji FCC zmiany lub modyfikacje, które nie 
zostały zatwierdzone przez firmę Suunto Oy, mogą spowodować anulowania autoryzacji do 
korzystania z tego urządzenia. 
 

7.5. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM 
ISO 9001 

W przypadku uszkodzenia produktu w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu na skutek wad 
w zakresie materiałów lub wykonania firma Suunto Oy nieodpłatnie naprawi lub wymieni 
uszkodzone podzespoły, korzystając z nowych lub regenerowanych podzespołów. 
Gwarancja zostanie przedłużona tylko w przypadku usterek zgłoszonych przez oryginalnego 
nabywcę i dotyczy wyłącznie uszkodzeń wynikających z wad w zakresie materiałów 
lub wykonania, występujących w okresie gwarancyjnym, pod warunkiem, że urządzenie jest 
użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
W zakresie gwarancji nie uwzględniono baterii, wymiany baterii, uszkodzeń lub usterek 
wynikających z wypadków, nieprawidłowego zastosowania, zaniedbania, modyfikacji, 
użytkowania produktu niezgodne z publikowanymi specyfikacjami lub innych okoliczności, które 
nie zostały opisane w niniejszej gwarancji. 
Producent nie udziela żadnych innych jawnych gwarancji. 
Klient jest uprawniony do zgłaszania żądań dotyczących napraw gwarancyjnych do działu obsługi 
klientów firmy Suunto Oy. 
Firma Suunto Oy i jej filie, niezależnie od okoliczności, nie będą ponosić odpowiedzialności za 
przypadkowe lub wynikowe straty poniesione w związku z użytkowaniem tego produktu. Firma 
Suunto Oy i jej filie nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku strat lub roszczeń stron trzecich 
zgłoszonych w związku z użytkowaniem tego urządzenia. 
System kontroli jakości stosowany przez firmę Suunto uzyskał certyfikat organizacji Det Norske 
Veritas, potwierdzający zgodność wszystkich operacji firmy SUUNTO Oy ze standardem 
ISO 9001 (certyfikat nr 96-HEL-AQ-220). 
 

7.6. SERWIS 
Jeżeli konieczne jest zgłoszenie roszczeń związanych z gwarancją, należy zwrócić produkt 
(fracht zapłacony z góry) do sprzedawcy autoryzowanego przez firmę Suunto, zobowiązanego do 
naprawy lub wymiany produktu. Należy podać nazwisko i adres, okazać dowód zakupu i/lub 
serwisową kartę rejestracyjną, zależnie od wymagań obowiązujących w danym kraju. 
Po przyjęciu zgłoszenia produkt zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony, a następnie 
zwrócony w uzasadnionym terminie przez autoryzowanego sprzedawcę produktów firmy Suunto 
pod warunkiem, ze odpowiednie części zamienne będą dostępne w magazynie. Wszelkie 
naprawy, które nie zostały uwzględnione w zakresie gwarancji, będą wykonywane na koszt 
właściciela. Niniejsza gwarancja nie może być cedowana przez właściciela urządzenia. 
Aby zlokalizować lokalnego dystrybutora firmy Suunto, skorzystać z witryny www.suunto.com. 
 

8. LIKWIDACJA ZUŻYTEGO URZĄDZENIA 
Zużyte urządzenie należy likwidować zgodnie z przepisami dotyczącymi 
wyposażenia elektronicznego. Nie wolno wyrzucać urządzenia razem 
z odpadami komunalnymi. Można przekazać urządzenie do najbliższego 
przedstawiciela firmy Suunto. 

http://www.suunto.com/�
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ZAŁĄCZNIK 
Rozmiar opony [ETRTO] Rozmiar opony [cale] Obwód [mm] Współczynnik kalibracji 
44-288 14 x 1,75 1055 0,515 
40-330 16 x 1,50 1185 0,578 
47-305 16 x 1,75 1195 0,583 
40-355 18 x 1,50 1340 0,654 
47-355 18 x 1,75 1350 0,659 
47-406 20 x 1,75 1515 0,739 
37-451 20 x 1-3/8 1615 0,788 
37-484 22 x 1-3/8 1770 0,863 
40-484 22 x 1-1/2 1785 0,871 
25-507 24 x 1 1753 0,855 
28-520 24 x 1-1/8 1795 0,876 
32-547 24 x 1-1/4 1905 0,929 
47-507 24 x 1,75 1890 0,922 
54-507 24 x 2,00 1925 0,939 
54-507 24 x 2,125 1965 0,959 
22-559 26 x 7/8 1920 0,937 
30-559 26 x 1,25 1953 0,953 
28-584 26 x 1-1/8 1970 0,961 
37-590 26 x 1-3/8 2068 1,009 
37-584 26 x 1-1/2 2100 1,024 
37-559 26 x 1,40 2005 0,978 
40-559 26 x 1,50 2010 0,980 
44-559 26 x 1,75 2023 0,987 
47-559 26 x 1,95 2050 1,000 
50-559 26 x 2,00 2055 1,002 
54-559 26 x 2,10 2068 1,009 
54-559 26 x 2,125 2070 1,010 
57-559 26 x 2,35 2083 1,016 
75-559 26 x 3,00 2170 1,059 
25-630 27 x 1 2145 1,046 
25-630 27 x 1-1/8 2155 1,051 
32-630 27 x 1-1/4 2161 1,054 
37-630 27 x 1-3/8 2169 1,058 
35-590 650 x 35A 2090 1,020 
38-571 650 x 38A 2125 1,037 
38-571 650 x 38B 2105 1,027 
18-622 700 x 18C 2070 1,010 
19-622 700 x 19C 2080 1,015 
20-622 700 x 20C 2086 1,018 
23-622 700 x 23C 2096 1,022 
25-622 700 x 25C 2105 1,027 
28-622 700 x 28C 2136 1,042 
30-622 700 x 30C 2170 1,059 
32-622 700 x 32C 2155 1,051 
19-632 700C Tub 2130 1,039 
35-622 700 x 35C 2168 1,058 
38-622 700 x 38C 2180 1,063 
40-622 700 x 40C 2200 1,073 
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SYSTEM REKLAMACYJNY 

 
 SUUNTO SERVICE REQUEST 

 
• System reklamacyjny Suunto Service Request umożliwia klientom końcowym 

(konsumentom) oraz sklepom detalicznym, wysłanie reklamowanego komputera 

naręcznego do autoryzowanego serwisu Suunto z każdego miejsca w Europie, jak 

również z USA.  

• Skorzystanie z systemu możliwe jest poprzez stronę internetową firmy Suunto 

www.suunto.com, wchodząc kolejno w zakładki: Customer Service, Suunto Service 

Request. 

• Warunkiem skorzystania z systemu reklamacyjnego Suunto Service Request jest dostęp 

do Internetu, drukarki oraz posiadanie adresu e-mail. 

• Gwarancja na zegarki Suunto (Wristop Computers) jest ważna 2 lata od daty zakupu. 

• Świadectwem gwarancji jest podstemplowana przez sprzedający sklep karta 

gwarancyjna, umieszczona na ostatniej stronie instrukcji, z datą zakupu. 

• Serwis Suunto zapewnia 7-mio dniowy okres od dostarczenia sprzętu do serwisu do 

momentu jego wydania do klienta w wypadku serwisu gwarancyjnego i 14-to dniowy w 

wypadku serwisu bez gwarancji.  

• Zaleca się przed wysyłką do serwisu Suunto, zapakowanie produktu w bezpieczny 

sposób, by ochronić go przed uszkodzeniami podczas transportu. 

• Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego nie zaleca się używania polskich znaków 

(tj.: ą, ę, ż, ź, ś,ć,ó) 

• Numer do kuriera DHL to (042) 6 345 345 

 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Zgłoszenie reklamacji przez klienta możliwe jest poprzez stronę www.suunto.com, 

wchodząc kolejno w zakładki Customer Service, Suunto Service Request. 

2. Krok pierwszy: Wejście w zakładkę „Warranty Registration” (umieszczoną po prawej 

stronie) umożliwia zarejestrowanie reklamowanego produktu.  

3. Formularz rejestracji produktu wymaga wpisania następujących informacji: 

a. Data zakupu 

b. Miejsce zakupu (można wybrać z listy) 

c. Typ produktu (Outdoor/Wristop computers) 

d. Model zegarka 

e. Numer seryjny produktu 

http://www.suunto.com/�
http://www.suunto.com/�
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f. Płeć reklamującego 

g. Imię 

h. Nazwisko 

i. Adres 

j. Miasto 

k. Kod  

l. Państwo 

m. Województwo 

n. Adres e-mail 

o. Telefon kontaktowy 

p. Wyrażenie zgody na subskrypcję Suunto Inside Newsletter 

q. Zaznaczenia ACTIVATE – w celu aktywacji powyższych danych 

4. Krok drugi: Po wypełnieniu formularza „rejestracji produktu” należy wypełnić formularz 

„zgłoszenia reklamacji”.  

5. Formularz „zgłoszenia reklamacji” można znaleźć ponownie wchodząc ze strony 

głównej www.suunto.com w zakładki Customer Service, Suunto Service Request. 

6. Po prawej stronie zlokalizowana jest czerwona ramka „Please Proceed..” oraz dwa 

punkty. 

7. Klikając odnośnik „Next”, znajdujący się w punkcie drugim klient przechodzi do 

formularza „zgłoszenia reklamacji”- Suunto Service Request 

8. Po wypełnieniu formularza „zgłoszenia reklamacji” system automatycznie utworzy 

dokumenty wysyłkowe dla klienta (dokument PDF), jak również wysyła je na podany 

adres e-mail klienta. 

9. Zalecane jest wydrukowanie dokumentu wysyłkowego. 

10. Klient potwierdza odbiór reklamowanego produktu przez lokalnego kuriera DHL w 

jego biurze. Telefon do lokalnego biura DHL podany jest na dokumencie (042 6 345 

345) 

11. Wraz z reklamowanym produktem należy wysłać kartę gwarancyjną, z datą zakupu 

oraz stemplem sklepu, w którym produkt był kupiony. 

12. Za naprawę produktu podlegającego gwarancji wszelkie koszty ponosi firma Suunto. 

13. W przypadku produktu niepodlegającego naprawie gwarancyjnej, konsument 

informowany jest o szacunkowych kosztach naprawy na podany adres e-mail. 

14. Akceptując koszty naprawy, klientowi proponowana jest opcja zapłaty karta 

kredytową: „Click and Buy”. 

15. Nie akceptując kosztów naprawy, klienta zobowiązany jest do zapłaty 30 Euro za 

koszt ekspertyzy oraz transport. W przypadku odmowy zapłaty w/w sumy produkt nie 

zostanie zwrócony do konsumenta. 

http://www.suunto.com/�
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SUUNTO 
Komputery na rękę 

 
GWARANCJA DWULETNIA 

 
Niniejszym udziela się pierwotnemu nabywcy dwuletniej gwarancji, iż niniejszy produkt jest 
wolny od wad materiałowych i/lub wykonawczych (gwarancja nie obejmuje żywotności 
baterii). Należy zachować kopię pokwitowania pierwotnego zakupu oraz podstemplować 
niniejszą kartę gwarancyjną w punkcie sprzedaży. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu. 
 
Wszystkie gwarancje są ograniczone i podlegają restrykcjom wskazanym w instrukcji 
obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z 
nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, zaniedbania, zmian, nieprawidłowej 
wymiany baterii lub nieautoryzowanych napraw. 
 
Model komputera na rękę Numer seryjny 
_________________________        
_________________________        
_________________________        
_________________________        
Data zakupu: _________________________ 
Punkt sprzedaży/Nazwa sklepu: _________________________ 
Miasto: _________________________ Kraj: _________________________ 
Pieczątka sklepu i data zakupu: 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko: 
Adres: 
Miasto: _________________________  Kraj: ________________________ 
Telefon: _________________________ E-mail: _________________________ 
Podpis: 
_________________________ 
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