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1. Bezpečnost

Typy bezpečnostních opatření
 VAROVÁNÍ:  -  používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému

zranění či úmrtí.

 UPOZORNĚNÍ:  -  používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození
výrobku.

 POZNÁMKA:  -  používá se pro zvýraznění důležitých informací.

 TIP:  -  označuje extra tipy, jak používat různé funkce přístroje.

Před potápěním
Ujistěte se, že plně rozumíte způsobu použití, omezením a údajům, které vaše potápěčské
přístroje poskytují. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této příručky nebo potápěčského
počítače jako takového, kontaktujte před potápěním vašeho dodavatele Suunto. Vždy mějte
na paměti, že ZA SVOU BEZPEČNOST ZODPOVÍDÁTE JEN VY SAMI.

Bezpečnostní opatření
 VAROVÁNÍ: POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY MĚLI POUŽÍVAT POUZE ZKUŠENÍ POTÁPĚČI!

Nedostatečný trénink a zkušenosti mohou u všech typů potápění způsobit lidské chyby
vedoucí k vážnému zranění nebo smrti.

 VAROVÁNÍ: Před použitím potápěčského počítače si přečtěte stručnou příručku a
kompletní uživatelskou příručku. Nedodržením tohoto upozornění může dojít ke špatnému
zacházení, vážnému zranění nebo smrti.

 VAROVÁNÍ: VŽDY EXISTUJE RIZIKO DEKOMPRESNÍ NEMOCI! Individuální fyzická
kondice se může lišit ze dne na den. Potápěčský počítač tyto výkyvy není schopen zohlednit.
Abyste minimalizovali riziko vzniku dekompresní nemoci, důrazně doporučujeme
nepřibližovat se k hraničním hodnotám dekompresních limitů. Pro zvýšení opatrnosti
doporučujeme konzultovat vaše fyzické dispozice k potápění s lékařem.

 VAROVÁNÍ: Pokud máte kardiostimulátor, potápění nedoporučujeme. Přístrojové
potápění způsobuje zvýšenou zátěž na organismus nevhodnou pro uživatele
kardiostimulátorů.

 VAROVÁNÍ: Pokud máte kardiostimulátor, poraďte se před použitím tohoto přístroje s
lékařem. Indukční frekvence potápěčského přístroje mohou činnost kardiostimulátorů
narušovat.

 VAROVÁNÍ: Přestože naše produkty splňují průmyslové normy, může při kontaktu s
pokožkou dojít k alergické reakci nebo k podráždění pokožky. V takovém případě okamžitě
přestaňte počítač používat a kontaktujte lékaře.
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 VAROVÁNÍ: Přístroj není určen pro profesionální použití! Potápěčské počítače Suunto
jsou určené pouze pro rekreační potápění. Nároky komerčního nebo profesionálního
potápění mohou potápěče vystavit hloubkám a podmínkám, které obecně zvyšují riziko
výskytu dekompresní nemoci (DCS). Společnost Suunto proto důrazně doporučuje
nepoužívat tento přístroj ke komerčnímu nebo profesionálnímu potápění.

 VAROVÁNÍ: POUŽÍVEJTE ZÁLOŽNÍ PŘÍSTROJE! Ujistěte se, že jste vybaveni záložními
přístroji – hloubkoměrem a časovačem nebo hodinkami.

 VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů se nikdy nepotápějte sami. Ponory provádějte
zásadně s určeným partnerem (buddy). V přítomnosti ostatních zůstaňte i určitý čas po
dokončení ponoru, jelikož příznaky dekompresní nemoci se mohou projevit až s časovým
odstupem.

 VAROVÁNÍ: VŽDY PROVÁDĚJTE KONTROLU! Před potápěním vždy důkladně
zkontrolujte správnou funkcionalitu potápěčského počítače. Zkontrolujte displej, úroveň
nabití baterie a další důležité údaje.

 VAROVÁNÍ: V průběhu ponoru potápěčský počítač pravidelně kontrolujte. Pokud
usoudíte, že počítač nefunguje správně, přerušte okamžitě ponor a bezpečně se vraťte na
hladinu. Kontaktujte služby zákazníkům Suunto a předejte počítač na kontrolu do
autorizovaného servisu Suunto.

 VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE ŽÁDNOU ČÁST POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE PŮSOBENÍ
SMĚSI OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 40 % KYSLÍKU! Nasycený vzduch s vyšším obsahem kyslíku
představuje zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem vážného poranění nebo
smrti.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte USB kabel Suunto v okolí vznětlivých plynů. Hrozí nebezpečí
výbuchu.

 VAROVÁNÍ: USB kabel Suunto v žádném případě nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí
nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo požáru.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte USB kabel Suunto v případě poškození některé z jeho částí.

 UPOZORNĚNÍ: ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem.
Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.
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2. Začínáme

2.1. Stavy displeje a obrazovky
Suunto D4f obsahuje tři hlavní režimy: TIME (čas), DIVE (potápění) a MEMORY (paměť). Pro
změnu režimu stiskněte tlačítko [MODE] .

Pakliže není režim DIVE (Potápění) deaktivován, přepne se přístroj Suunto D4f automaticky do
režimu DIVE (Potápění) při ponoření 1,2 m (4 stopy) pod vodní hladinu.

DIVE              MEM  

                                      

12:00

1.12 TH

12:00

1.12 TH

Režimy Čas a Potápění obsahují různou skupinu informací zobrazených ve spodním řádku
displeje. Tyto informace můžete procházet pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] .

2.2. Nastavení
Abyste ze svého počítače Suunto D4f získali maximum, věnujte dostatek času čtení této
uživatelské příručky a seznámení se s jednotlivými módy a funkcemi. Před ponorem se
důkladně ujistěte, že nastavení počítače zaručeně odpovídá vašim osobním požadavkům a
okolním podmínkám.

Na začátek:

1. Probuďte přístroj stisknutím a podržením libovolného tlačítka do doby, než se displej
rozsvítí.

2. Otevřete nabídku General Settings (Obecná nastavení) podržením tlačítka [DOWN] .
3. Nastavte čas. Viz 3.6.1. Čas.
4. Nastavte datum. Viz 3.6.2. Datum.
5. Nastavte jednotky. Viz 3.6.3. Jednotky.
6. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

Výchozím režimem potápění je Free (Volné potápění). Další informace o módech ponoru
najdete v kapitole 3.10. Módy potápění.

2.3. Ikony
Hodinky Suunto D4f využívají následující ikony:

Suunto D4f
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3.

2.

1.

4.

5.

Ikona Popis

1 Denní alarm

2 Potápěčský alarm

3 Zákaz létání

4 Nízká baterie

5 Spojení vodních kontaktů
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3. Vlastnosti

3.1. Aktivace a automatický test
Pokud jste režim potápění manuálně nevypnuli, je potápěčský počítač je neustále připraven k
ponoru. Aktivuje se, je-li ponořen hlouběji než 1,2 m (4 stopy). Před každým ponorem byste
však počítač měli ručně přepnout do režimu ponoru, abyste zkontrolovali stav baterie, displeje
atd.

Pokaždé, když přístroj Suunto D4f přejde do režimu potápění, provede se série
automatických testů. Veškeré grafické prvky displeje se rozsvítí, krátce se aktivuje podsvícení
displeje a zazní jeden akustický signál. Následuje kontrola kapacity baterie.                       

12:00

1.12 TH



                       

DIVE
Free

                                              

Battery
OK



Před zahájením ponoru důrazně doporučujeme přepnout přístroj do režimu potápění a
zkontrolovat jeho správnou funkcionalitu.

Po automatickém testu vstoupí přístroj Suunto D4f do povrchového režimu. V tuto chvíli je
zapotřebí provést manuální kontrolu před vstupem do vody.

Zkontrolujte, zda:

1. Suunto D4f se nachází ve správném režimu a poskytuje úplné údaje.
2. Systém jednotek odpovídá očekávání.
3. Přístroj zobrazuje správnou teplotu a hloubku.
4. Zazní akustický alarm.

3.2. Alarmy, varovné hlášky a oznámení
Suunto D4f obsahuje několik zvukových a vizuálních alarmů, které mají za cíl informovat
potápěče o dosažení důležitých přednastavených limitů.

Jediný zvukový alarm indikuje nízkou důležitost:

Typ alarmu Charakter zvuku Trvání

Nízká důležitost 0,8-sekundový akustický
signál a 3,2 sekundy
přestávka

Suunto D4f
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Kromě výše uvedených alarmů používá přístroj bzučák také pro oznámení dílčích událostí:

Vývoj hlasitosti zvuku Charakter zvuku Interpretace

Zvyšující se Zahajte výstup

Snižující se Zahajte sestup

Suunto D4f zobrazuje v přestávkách mezi akustickými signály informace na displeji.

Alarmy s nižší důležitostí:

Typ alarmu Důvod aktivace

Alarm s nízkou důležitostí opakující se
dvakrát.

Bliká hodnota maximální hloubky

Byla překročena nastavená hloubka ponoru
nebo maximální provozní hloubka přístroje.
Alarm potvrdíte stisknutím libovolného
tlačítka.

Alarm s nízkou důležitostí opakující se
dvakrát spolu s blikajícím časem délky
ponoru

Byla překročena nastavená délka ponoru.
Alarm potvrdíte stisknutím libovolného
tlačítka.

Alarm s nízkou důležitostí. Bliká hodnota
maximální hloubky.

Dosáhli jste zadané hloubky. Alarm potvrdíte
stisknutím libovolného tlačítka.

Alarm s nízkou důležitostí spolu s

blikajícím povrchovým intervalem.

Požadovaná délka povrchového intervalu
před následujícím ponorem. Alarm potvrdíte
stisknutím libovolného tlačítka.

Vizuální alarmy

Symboly na displeji Význam

Zákaz létání (po alespoň jednom ponoru s délkou
minimálně 10 minut)

3.3. Časovač apnoe
Časovač apnoe lze použít pro intervalový trénink při freedivingu. Máte přístup k následujícím
nastavením:

• Vent.: čas ventilace; počáteční interval času dýchání. Po skončení každého intervalu je
tento čas prodloužen o nastavenou délku přírůstku.

• Incr: přírůstek času; přírůstek času ventilace pro každý interval. Pokud je například čas
ventilace 1 minuta a délka přírůstku je nastavena na 30 vteřin, bude délka trvání prvního
nádechu 1:00, druhého 1:30, třetího 2:00 a tak dále.

• Repeats: počet intervalů.

Pro nastavení časovače apnoe:

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [UP] . Otevře se zobrazení časovače apnoe.

Suunto D4f
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2s

                   

12:00

1.12 TH

                                      

TIMER
Apena

1:00

15:00
TIME

START

2. Otevřete nabídku nastavení časovače podržením tlačítka [DOWN] .
3. Nastavte požadovaný čas ventilace pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte stisknutím

tlačítka [SELECT] .
4. Nastavte požadovanou délku přírůstku pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte

stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Nastavte počet intervalů pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte stisknutím tlačítka

[SELECT] .

Použití časovače apnoe:

1. Stiskněte tlačítko [SELECT] pro zahájení prvního intervalu. Časovače začne odpočítávat
čas ventilace. Odpočet bude pokračovat až do hodnoty -0:30 po nastaveném času
ventilace.

2. Stiskněte tlačítko [SELECT] pro zahájení cyklu apnoe. Cyklus lze zahájit v jakémkoliv
okamžiku odpočítávání času ventilace. Časový interval apnoe není v přístroji nijak pevně
definován. Můžete si jej nastavit libovolně dle svých potřeb.

3. Stiskněte tlačítko [SELECT] pro zahájení následujícího intervalu ventilace.
4. Opakujte tento postup do dosažení nastaveného počtu intervalů.
5. Stiskněte tlačítko [MODE] pro ukončení časovače apnoe.

Časovač apnoe lze resetovat stisknutím a podržením tlačítka [SELECT] .

Časovač apnoe podporuje až 20 intervalů, počet je však závislý na času ventilace a délce
přírůstku. Poslední cyklus ventilace nesmí být kratší než 5 sekund a delší než 20 minut.

 VAROVÁNÍ: Při potápění se zadrženým dechem roste nebezpečí ztráty vědomí v mělké
vodě (shallow-water blackout, SWB) způsobené nedostatkem kyslíku.

3.4. Podsvícení
Pro aktivaci podsvícení během ponoru stiskněte tlačítko [MODE] . V jiných případech podržte
stisknuté tlačítko [MODE] , dokud se podsvícení neaktivuje. Dobu, po kterou zůstane
podsvícení rozsvíceno, lze nastavit. Stejně tak lze podsvícení zcela vypnout. Pro nastavení
délky trvání podsvícení:

1. V režimu Time (Čas) stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [DOWN] přejděte na položku BACKLIGHT (Podsvícení) a stiskněte [SELECT] .
3. Nastavte délku trvání pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] .
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení uložíte a ukončíte.

 POZNÁMKA: Pokud podsvícení vypnete, nebude podsvícení svítit při aktivaci alarmů.

Suunto D4f
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3.5. Indikátory stavu baterie
Stav baterie může ovlivnit několik faktorů, mezi které patří např. oxidace nebo teplota. Pokud
budete počítač Suunto D4f skladovat nebo používat dlouhou dobu v nízkých teplotách, může
indikátor upozorňovat na nízkou kapacitu baterie, i když bude kapacita dostatečná.

V takovém případě opětovně vstupte do módu ponoru a zkontrolujte stav baterie. Pokud
bude kapacita nízká, zobrazí se na displeji hláška Low Battery (Vybitá baterie).                       

Replace
Battery

                   

Battery
Low

                   

12:00

1.12 TH

Je-li symbol baterie zobrazen v povrchovém módu nebo je-li displej pouze slabě čitelný, může
být napětí baterie pro bezpečný provoz příliš slabé. Doporučujeme baterii vyměnit.

 POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů nelze, pokud na displeji svítí varovná ikona
upozorňující na slabou baterii, aktivovat podsvícení a bzučák (zvukový alarm).

3.6. Hodiny s kalendářem
Hodiny s kalendářem jsou výchozím módem počítače Suunto D4f.

3.6.1. Čas
Nastavení času slouží pro nastavení hodin, minut, sekund a formátu zobrazení času
(12/24hodinový).

Postup nastavení času:

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku Time a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
3. Nastavte hodiny pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
4. Stejný postup platí také pro nastavení minut a sekund. Nastavte požadovaný formát

pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] a potvrďte stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.6.2. Datum
Ve spodním řádku displeje v časovém módu je zobrazeno datum a den v týdnu. Pomocí
tlačítka [DOWN] můžete mezi jednotlivými zobrazeními přepínat. Postup nastavení data:

1. V režimu Time (Čas) stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] přejděte na položku Date (Datum) a stiskněte [SELECT] .
3. Nastavte rok pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
4. Stejný postup platí také pro nastavení měsíce a dne.
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.6.3. Jednotky
Zvolte metrický nebo imperiální systém jednotek.
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1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku Units a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
3. Pomocí tlačítka [DOWN] zvolte Metric (Metrický) nebo Imperial (Imperiální) a potvrďte

volbu pomocí tlačítka [SELECT] .
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.6.4. Duální čas
Duální čas umožňuje udržovat přehled o aktuálním čase v druhém časovém pásmu. Duální
čas je zobrazen v levém dolním rohu displeje v časovém módu po stisknutí tlačítka [DOWN] .

Postup nastavení duálního času:

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku Dual Time a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
3. Nastavte hodiny pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
4. Zopakujte postup pro nastavení minut.
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.6.5. Budík
Suunto D4fobsahuje budík, který lze nastavit jako jednorázový, během pracovních dnů nebo
každodenní.

Po aktivaci budíku se obrazovka rozbliká a zvuková výstraha se rozezní na 60 vteřin.
Stisknutím libovolného tlačítka buzení zastavíte.

Pro nastavení budíku:

1. V módu Time podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku Alarm (Budík) a potvrďte tlačítkem [Select.]
3. Nastavte režim buzení pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] a potvrďte volbu tlačítkem

[Select] . Možná nastavení: OFF (Vypnuto), ONCE (Jednorázový), WEEKDAYS (V pracovní
dny) nebo EVERY DAY (Každý den).

4. Nastavte hodiny pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP ] a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
5. Stejný postup platí také pro nastavení minut.
6. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.7. Kontrast displeje
Kontrast displeje si můžete nastavit podle vaší preference, nebo také například pro
přizpůsobení měnícím se světelným podmínkám při ponoru.

1. V časovém módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku Contrast a potvrďte tlačítkem [Select] .
3. Tlačítky [DOWN] a [UP] nastavte kontrast v rozsahu od 0 (nejnižší) do 10 (nejvyšší).
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.8. Alarm hloubky
Ve výchozím nastavení se alarm hloubky rozezní ve 30 m (100 stopách). Tuto hloubku lze
nastavit podle osobních preferencí, alarm je možné také zcela vypnout.

Pro nastavení alarmu hloubky:
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1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] vyberte položku Depth Alarm a potvrďte tlačítkem [SELECT] .
3. Stiskněte tlačítko [UP] pro zapnutí alarmu a potvrďte volbu tlačítkem [SELECT] .
4. Nastavte požadovanou hloubku pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] a potvrďte stisknutím

tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

Jakmile dosáhnete nastavené hloubky, podsvícení se rozbliká a rozezní se zvukový alarm s
nižší důležitostí. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

3.9. Historie ponorů
Suunto D4f udržuje v paměti podrobný záznamník a historii potápění.

Logbook obsahuje sofistikované profily ponoru pro každý zaznamenaný ponor. Časový
interval mezi jednotlivými položkami v logbooku je nastavitelný (viz 3.12. Záznamový interval).

Historie ponorů je souhrnem všech zaznamenaných ponorů.

Pro přístup k historii ponorů:

1. Stiskněte a podržte tlačítko [MODE] , dokud se na displeji nezobrazí MEM (MEM).
2. Mezi History (Historie ponorů) a Logbook (Logbook) přepínejte tlačítky [DOWN] nebo

[UP] .
3. Během prohlížení historie nebo logbooku se můžete stisknutím tlačítka [MODE] vrátit zpět

a zvolit to druhé. Druhým stisknutím tlačítka [MODE] prohlížení ukončíte.

Historie
Během prohlížení historie ponorů můžete přepínat mezi Scuba History (Historie scuba
ponorů) a FREE DIVE HISTORY (Historie Freedive ponorů) tlačítky [DOWN] a [UP] .

Historie scuba ponorů poskytuje následující údaje:

• Počet hodin potápění (v případě, že délka alespoň jednoho ponoru překročila 10 minut)
• Celkový počet ponorů
• Maximální dosažená hloubka

Paměť historie scuba ponorů může pojmout maximálně 999 ponorů a 999 hodin potápění. Po
dosažení těchto limitů dojde k resetování počítadla.

Historie Freedive ponorů poskytuje následující údaje:

• nejhlubší a nejdelší ponor ze všech Freedive ponorů
• celkový čas strávený pod hladinou v hodinách a minutách
• celkový počet ponorů

Paměť historie Freedive ponorů může zaznamenat maximálně 999 ponorů a 99:59 hodin
potápění. Po dosažení těchto limitů dojde k resetování počítadla.

Logbook
Pro přístup k logbooku:

1. Stiskněte třikrát tlačítko [MODE] , dokud nepřejdete do režimu MEM.
2. Stisknutím tlačítka [UP] zvolte položku Logbook (Logbook).
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3. Pomocí tlačítek [DOWN] nebo [UP] přejděte na záznam, který si přejete prohlédnout, a
stiskněte tlačítko [SELECT] .

4. Tlačítkem [SELECT] procházejte jednotlivými stránkami.
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

Každý záznam obsahuje tři stránky:

1. Shrnutí
2. maximální dosažená hloubka
3. datum ponoru
4. typ ponoru (znázorněný počátečním písmenem anglického názvu režimu ponoru, tj. F (F)

pro režim Free (Volné potápění) a G (G) pro režim Gauge (Gauge) v případě, že délka
ponoru překročí 10 minut)

5. čas zahájení ponoru
6. pořadové číslo ponoru – od nejstaršího po nejnovější
7. celkový čas potápění (v minutách)
8. Povrchový interval
9. maximální dosažená hloubka
10. čas na hladině po předchozím ponoru
11. průměrná hloubka
12. Profil ponoru
13. Graf profilu ponoru
14. teplota vody
15. hloubkový/časový profil ponoru

Stiskněte tlačítko [UP] pro přepínání jednotlivých kroků profilu ponoru. Podržte tlačítko [UP]
pro automatické procházení.

Graf profilu ponoru zobrazuje po bodech informace o ponoru.

Mezi nejstarším a nejnovějším záznamem je zobrazena hláška End of Logs (Konec záznamů).

Kapacita logbooku se odvíjí od nastaveného intervalu záznamu. Ve výchozím nastavení (2
vteřiny) je kapacita asi 3,5 hodiny.

Po zaplnění paměti jsou nejstarší záznamy ponorů přepisovány novými.

Obsah paměti zůstane zachován i po výměně baterie (za předpokladu, že bude baterie
vyměněna dle příslušných instrukcí).

3.9.1. Číslování ponorů
Několik opakovaných ponorů během jednoho dne se považuje za jednu sérii opakovaných
ponorů.

V každé sérii jsou ponorům přiřazovány unikátní čísla. První ponor v sérii bude označen jako
DIVE 1 (Ponor 1), druhý DIVE 2 (Ponor 2) a podobně.

3.10. Módy potápění
Suunto D4f obsahuje následující režimy potápění:

• Free (Volné potápění): pro volné potápění
• Off(Vypnuto): pro vypnutí měřicích funkcí ponoru. Potápěčský počítač se v tomto režimu

nebude automaticky přepínat do režimu ponoru a režim plánování ponoru bude skrytý.
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Ve výchozím nastavení se po přechodu do režimu potápění aktivuje režim Free (Volné
potápění). Mód, který bude automaticky aktivován, lze nastavit v obecných nastaveních.

 TIP: Mód potápění lze v případě potřeby vypnout.

Pro změnu módů potápění:

1. V módu Time podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Stisknutím tlačítka [SELECT] přejdete do módu Dive Mode (Mód potápění).
3. Nastavte požadovaný mód pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] , a potvrďte stisknutím tlačítka

[SELECT] .
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

Každý mód potápění obsahuje specifická nastavení, které je zapotřebí před použitím režimu
provést.

Pro změnu specifických nastavení módu dive:

1. V příslušném módu podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítky [DOWN] a [UP] procházejte jednotlivými nastaveními.
3. Stisknutím tlačítka [SELECT] otevřete nastavení.
4. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek [DOWN] a [Up] , a potvrďte stisknutím

tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.10.1. Režim volného potápění
V režimu Free (Volné potápění) lze přístroj Suunto D4f použít jako pomůcku pro freediving.
Délka ponoru je uprostřed displeje uvedena v minutách a vteřinách.

Měření volného ponoru bude zahájeno v hloubce 1,2 m (4 stopy) a ukončeno po vystoupání
nad 0,9 m (3 stopy).

Režim Free (Volné potápění) umožňuje následující nastavení:

• Upozornění na hloubku (viz 3.10.1.1. Upozornění na hloubku)
• Alarm hloubky (viz 3.8. Alarm hloubky)
• Alarm délky ponoru (viz 3.11. Alarm délky ponoru)
• Měření povrchového intervalu (viz 3.10.1.2. Odpočítávání času na hladině)
• Interval záznamu (viz 3.12. Záznamový interval)

3.10.1.1. Upozornění na hloubku

Počítač umožňuje nastavení až pěti navzájem nezávislých upozornění na hloubku při
freedivingu, například za účelem vhodného načasování hloubkových vyrovnávacích technik.
Každé upozornění lze nastavit na určenou hloubku a lze jej separátně vypnout nebo zapnout.

Jakmile dosáhnete nastavené hloubky, podsvícení se rozbliká a rozezní se zvukový alarm s
nižší důležitostí.

Pro nastavení upozornění na hloubku:

1. V módu Free (Freedive) podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Stisknutím tlačítka [SELECT] otevřete nastavení Depth Notify (Upozornění na hloubku).
3. Pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] procházejte jednotlivými upozorněními a vyberte

požadované stisknutím tlačítka [SELECT] .
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4. Stiskněte tlačítko [DOWN] nebo [UP] pro zapnutí upozornění a potvrďte volbu tlačítkem
[SELECT] .

5. Nastavte požadovanou hloubku pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] a potvrďte stisknutím
tlačítka [SELECT] .

6. Přejděte na následující upozornění nebo dokončete nastavení stisknutím tlačítka [MODE] .

3.10.1.2. Odpočítávání času na hladině

Během freedivingu lze odpočítávání času na hladině použít jako pomůcku při přípravě na další
ponor. Suunto D4f spustí odpočítávání v okamžiku, kdy dosáhnete hloubky 1,2 metru (4 stopy).

Postup nastavení odpočítávání času na hladině:

1. V módu Free (Freedive) podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Pomocí tlačítka [UP] přejděte na položku Surf. Time Notify (Upozornění na dobu na

hladině).
3. Stiskněte tlačítko [DOWN] nebo [UP] pro zapnutí odpočítávání a potvrďte volbu tlačítkem

[SELECT] .
4. Nastavte požadovanou délku odpočítávání pomocí tlačítek [DOWN] a [UP] a potvrďte

stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.11. Alarm délky ponoru
Alarm délky ponoru lze používat pro mnoho různých účelů coby přídavné bezpečnostní
opatření. Jedná se jednoduše o minutový časový odpočet.

Pro nastavení alarmu délky ponoru:

1. V příslušném módu ponoru podržte stisknuté tlačítko [DOWN] .
2. Pomocí tlačítka [DOWN] nebo [UP] přejděte na položku ALARM TIME (Alarm délky

ponoru).
3. Stisknutím tlačítka [UP] alarm zapnete. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka [SELECT] .
4. Nastavte požadovanou délku odpočítávání pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] a potvrďte

stisknutím tlačítka [SELECT] .
5. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.12. Záznamový interval
Záznamový interval udává, jak často jsou údaje z ponoru ukládány do záznamníku. Výchozím
interval záznamu je 2 sekund.

Pro změnu intervalu záznamu:

1. V módu pro potápění stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [UP] přejděte na položku Sample Rate (Záznamový interval) a stiskněte

[SELECT] .
3. Stiskněte tlačítko [DOWN] nebo [UP] pro nastavení intervalu, a potvrďte volbu tlačítkem

[SELECT] .
4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Možná nastavení: 1, 2 a 5 vteřin.
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3.13. Stopky
Funkce časomíry slouží pro měření času a případných záchytných bodů.

Pro aktivaci časomíry:

1. V režimu Čas procházejte nabídku spodního řádku pomocí tlačítek [UP] a [DOWN] , dokud
nebude zobrazena časomíra.                   

2. Stisknutím tlačítka [SELECT] časomíru spustíte či zastavíte.
3. Stisknutím [DOWN] zaznačíte záchytný bod.
4. Pro reset stopek podržte stisknuté tlačítko [SELECT] .

Po zastavení časomíry můžete procházet jednotlivými časy záchytných bodů pomocí tlačítka
[DOWN] .

3.14. Povrchový interval a zákaz létání
Po návratu na hladinu přístroj Suunto D4f zobrazí následné bezpečnostní informace a
upozornění. Pokud po provedeném ponoru platí zákaz létání, zobrazí se příslušný symbol ve
všech režimech.

Další informace o povrchovém intervalu a zákazu létání získáte po přechodu do režimu
potápění.

Suunto D4f zobrazuje čas od vynoření na hladinuv poli Surf t. (Povr. int.). Symbol letadla
indikuje, že byste se měli vyvarovat létání. Odpočítávání do doby, kdy již bude bezpečné létat,
je zobrazeno v poli No Fly (Zákaz létání).                   

V případě, že ponor v režimu volného potápění trval déle než 10 minut nebo pokud byl ponor
proveden v režimu Gauge (spodní časomíra), je doba zákazu létání vždy 48 hodin.

 VAROVÁNÍ: POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM
LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA
POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ!
Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně
zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z
principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou
prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

Suunto D4f

17



Potápěčská pohotovostní síť (DAN) doporučuje dodržovat následující časy zákazu létání:

• Pro přiměřenou garanci toho, aby potápěč zůstal bez příznaků dekompresní nemoci po
výstupu do výšek, ve kterých létají dopravní letadla (tedy minimálně 2400 m (8000 stop)),
je minimální doba zákazu létání 12 hodin.

• Potápěči, kteří plánují provádět několik ponorů denně několik dnů po sobě nebo provádět
dekompresní ponory, by se měli podrobit speciálním opatřením a vyčkat delší dobu než 12
hodin před zamýšleným letem. Společnost UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical
Society; Podmořská a hyperbarická lékařská společnost) dále doporučuje potápěčům
používajícím standardní vzduch, nevykazujícím žádné příznaky dekompresní nemoci před
nástupem do dopravního letadla s kabinovým tlakem odpovídajícím tlaku ve výšce až
2400 m n. m. (8000 stop) vyčkat alespoň 24 hodin po posledním ponoru. Existují pouze
dvě výjimky:

• Pokud měl potápěč během posledních 48 hodin celkový čas pod hladinou kratší než 2
hodiny, je doporučen před letem12hodinový povrchový interval.

• Po jakémkoliv dekompresním ponoru byste měli pozdržet let nejméně o 24 hodin, je-li
to možné, tak o 48 hodin.

Společnost Suunto doporučuje, abyste neletěli dříve, než budou splněny všechny směrnice
DAN, UHMS a naměřené hodnoty potápěčského počítače.

3.15. Tóny
Tóny přístroje lze vypnout nebo zapnout. Po vypnutí tónů nebude znít žádný zvukový alarm.
Pro nastavení tónů:

1. V režimu Time (Čas) stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] .
2. Tlačítkem [DOWN] nebo [UP] přejděte na položku Tones (Tóny) a stiskněte [SELECT] .
3. Stiskněte tlačítko [DOWN] nebo [UP] pro zapnutí/vypnutí tónů a potvrďte volbu tlačítkem

[SELECT] .
4. Stisknutím tlačítka [MODE] nastavení dokončíte.

3.16. Vodní kontakty
Vodní kontakty se nacházejí na boční straně pouzdra. Při ponoření jsou vodní kontakty
spojeny vlivem elektrické vodivosti vody. Suunto D4f se přepne do módu ponoru jakmile je
detekována vlhkost hloubkoměr naměří tlak vody odpovídající hloubce 1,2 m (4 stopy).                   

AC

Symbol AC se zobrazí do doby, než dojde k opětovnému rozpojení vodních kontaktů. Vodní
kontakty a jejich bezprostřední okolí je nutné udržovat čisté. Znečištění může zabránit jejich
spolehlivé funkci.

 POZNÁMKA: Pokud se v okolí vodních kontaktů nashromáždí vlhkost, může dojít k
aktivaci režimu ponoru. To se může stát například při umývání rukou nebo při kontaktu s
potem. Abyste prodloužili výdrž baterie, osušte vodní kontakty měkkým hadříkem.
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4. Péče a podpora

4.1. Instrukce pro zacházení
Potápěčský počítač Suunto D4f je sofistikovaný měřicí přístroj. Přestože je vyroben tak, aby
odolal používání při potápění, musíte se o něj starat se stejnou správnou péčí a pozorností
jako o jakýkoli jiný měřicí přístroj.

Se zařízením zacházejte opatrně – zabraňte úderům nebo nárazům na ně.

Řemínek přístroje nikdy neutahuje příliš těsně. Do prostoru mezi řemínkem a zápěstím byste
měli být schopni vložit prst.

Po použití je omyjte čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně pouzdro osušte vlhkým,
měkkým hadříkem nebo jelenicí.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto – na poškození způsobená jiným než
originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.

Udržujte vodní kontakty a hloubkové snímače na bočních stranách přístroje čisté pomocí
obyčejné vody a měkkého kartáčku, jako je například zubní.

Za žádných okolností se nepokoušejte přístroj rozebírat. Svůj přístroj Suunto D4f předejte
každé dva roky autorizovanému servisnímu centru Suunto ke kontrolní prověrce.

Součástí prověrky je celková zkouška provozuschopnosti, výměna baterie a kontrola
voděodolnosti. Prověrka vyžaduje speciální nástroje a vyškolení. Nepokoušejte se přístroj
prověřovat sami.

V případě, že se uvnitř přístroje nebo oddílu pro baterie objeví vlhkost, okamžitě kontaktujte
servisní středisko Suunto.

Volitelné ochranné pouzdro pro přístroj Suunto D4f je navrženo především jako ochrana před
poškrábáním displeje. Toto pouzdro je možné zakoupit u libovolného autorizovaného
prodejce Suunto.

Pokud na displeji objevíte škrábance, praskliny nebo jiné závady, u kterých si myslíte, že by
mohly mít vliv na funkci přístroje, kontaktujte autorizované středisko Suunto.

Chraňte přístroj před nárazy, extrémními teplotami, přímým slunečním svitem a chemickými
látkami.

Jakmile potápěčský počítač nepoužíváte, skladujte jej v suchu.

4.2. Vodotěsnost
Suunto D4fje odolný proti vodě do hloubky 100 metrů (328 stop) v souladu se standardem
ISO 6425 pro potápěčské počítače.

Aby byla odolnost proti vodě zachována, doporučujeme:

• nikdy nepoužívat přístroj jinak, než pro co je určen,
• v případě oprav kontaktovat autorizovaný servis Suunto, distributora nebo prodejce,
• udržovat přístroj v čistotě, bez prachu a písku,
• nikdy se nepokoušet otevřít kryt počítače,
• zabraňovat vystavení počítače působení rychlých změn teploty vzduchu nebo vody,
• pokud byl počítač vystaven působení slané vody, vždy jej omýt čistou vodou,
• zabraňovat nárazu nebo pádu počítače.
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4.3. Výměna baterie
Suunto D4fzobrazí v případě přílišného poklesu kapacity baterie výstražný symbol. V tomto
případě byste počítač Suunto D4f neměli používat, dokud baterii nevyměníte.

Pro výměnu baterie kontaktujte autorizované servisní centrum Suunto. Výměnu je zapotřebí
provést správným způsobem, aby nedošlo k vniknutí vody do prostoru baterie nebo počítače.

Na závady způsobené nesprávným vložením baterie se nevztahuje záruka.

Všechny historické záznamy a údaje v záznamníku spolu s nastavením výšky, osobních
preferencí a budíků zůstanou v paměti počítače i po výměně baterie. Ostatní nastavení budou
obnovena na výchozí hodnoty.
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5. Reference

5.1. Technické parametry

Rozměry a hmotnost
• Délka: 50 mm (1,97“)
• Šířka: 50 mm (1,97“)
• Výška: 16,0 mm (0,61“)
• Hmotnost: 85 g (3,0 oz)

Provozní podmínky
• Vodotěsnost: 100 m (328 stop) (ve shodě s ISO 6425)
• Rozsah nadmořské výšky: 0 až 3 000 m (0 až 10 000 stop) nad hladinou moře
• Provozní teplota: 0 °C až 40 °C (0,00 °C až 40,00 °C)
• Skladovací teplota: -20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F)
• Cyklus údržby: 2 (dva) roky

Hloubkoměr
• Tlakový senzor s kompenzací teploty
• Maximální statický tlak: 10 barů (145 psi) (ve shodě se standardy EN 13319 a ISO 6425)
• Přesnost do 100 m (328 stop), ve shodě s EN 13319
• Rozsah zobrazení hloubky: 0 až 300 m (0 až 984 stop)
• Rozlišení: 0,1 m od 0 do 100 m (1 stopa od 0 do 328 stop)

Ukazatel teploty
• Rozlišení: 1 °
• Rozsah zobrazení: -20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F)
• Přesnost: ± 2 °C (± -15,78 °C) v průběhu 20 minut změny teploty

Ostatní údaje
• Doba ponoru: 0 až 999 min
• Povrchový interval: 0 až 99 h 59 min
• Počítadlo ponorů: 0 až 999 u opakovaných ponorů

Hodiny s kalendářem
• Přesnost: ± 25 s/měsíc (při 20 °C (68 °F))
• formát času 12/24

Stopky
• Přesnost: 1 sekunda
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• Rozsah zobrazení: 0’00 – 99’59
• Rozlišení: 1 sekunda

Logbook
• Záznamový interval v režimu pro volné potápění: 2 vteřiny ve výchozím nastavení
• Kapacita paměti: cca 3,5 hodiny při záznamovém intervalu 2 vteřiny

5.2. Shoda

5.2.1. CE EMC
Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje základním požadavkům a
dalším relevantním ustanovením směrnice 2004/108/ES.

5.2.2. Standard EU pro hloubkoměry
EN 13319 je evropským standardem, který stanovuje požadavky na hloubkoměry
potápěčských počítačů. Potápěčské počítače Suunto tento standard splňují.

5.3. Ochranná známka
Suunto D4f, loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo
neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena.

5.4. Informace o patentech
Tento výrobek je chráněn patenty nebo žádostmi o patent a jejich odpovídajícími národními
zákony: US 5,845,235. Byly podány i další patentové přihlášky.

5.5. Omezená mezinárodní záruka
Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby firma Suunto nebo autorizovaná servisní
centra Suunto (dále pouze Servisní centra) v rámci podmínek této Omezené mezinárodní
záruky a na základě vlastního uvážení bezplatně napraví vady materiálu nebo zpracování a)
opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená mezinárodní záruka platí a je
vymahatelná bez ohledu na zemi nákupu. Omezená mezinárodní záruka nemá dopad na vaše
zákonná práva, jež vám náleží na základě závazných právních předpisů týkajících se prodeje
spotřebního zboží.

Záruční doba
Záruční doba podle této Omezené mezinárodní záruky začíná datem koupě původním
kupujícím.

Není-li stanoveno jinak, je záruční doba u hodinek, chytrých hodinek, potápěčských počítačů,
zařízení pro přenos tepové frekvence, potápěčských sond, mechanických potápěčských
přístrojů a mechanických přesných přístrojů dva (2) roky.

Záruční doba u příslušenství, včetně například hrudních pásů Suunto, řemínků, nabíječek,
kabelů, dobíjecích baterií, náramků a hadic, je jeden (1) rok.
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Na vady související s (tlakovým) snímačem měření hloubky v potápěčských počítačích Suunto
je záruční doba pět (5) let.

Výjimky a omezení
Tato Omezená mezinárodní záruka se nevztahuje na:

1. a. normální opotřebení, například poškrábání, odřeniny či změny barvy a/nebo materiálu
nekovových náramků, b) závady způsobené nešetrným zacházením nebo c) závady či
poškození plynoucí z použití neshodujícího se s použitím zamýšleným či
doporučovaným, nesprávné péče, nedbalosti a nehod jako upuštění na zem či
rozdrcení;

2. tištěné materiály a obal;
3. závady a údajné závady způsobené používáním s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím,

softwarem nebo službou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;
4. nedobíjecí baterie.

Společnost Suunto nezaručuje, že produkt či příslušenství budou fungovat bez přerušení či
bezchybně, ani že produkt či příslušenství budou spolupracovat s jiným hardwarem či
softwarem dodaným třetí stranou.

Tato Omezená mezinárodní záruka není vynutitelná, jestliže u produktu nebo příslušenství
došlo k následujícímu:

1. produkt byl otevřen mimo zamýšlené použití;
2. produkt byl opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí; upravován nebo

opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
3. došlo k odstranění, úpravě nebo jiné formě zneplatnění sériového čísla, na základě zjištění

firmy Suunto;
4. došlo k vystavení působení chemikálií, například opalovacích krémů nebo odpuzovačů

hmyzu.

Přístup k záručnímu servisu Suunto
Pro přístup k záručnímu servisu Suunto je nutné doložit doklad o koupi. Máte-li zájem o
záruční servis kdekoli na světě, musíte svůj produkt zaregistrovat online na adrese
www.suunto.com/register. Informace o získání záručního servisu získáte na www.suunto.com/
warranty, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Suunto nebo volejte technickou
podporu Suunto Contact Center.

Omezení odpovědnosti
Tato Omezená mezinárodní záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné závazné
právní předpisy, představuje jediné a výhradní opatření pro záruku a nahrazuje jakékoliv jiné
záruky. Firma Suunto nebude odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné ani následné škody,
mimo jiné za ztráty očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál, náklady
na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození vlastnictví, vzniklé následkem
zakoupení nebo používání produktu nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy,
nedbalosti, přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva, i kdyby firma
Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla. Firma Suunto nebude zodpovědná za
zpoždění při provádění záručního servisu.
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5.6. Copyright
© Suunto Oy 10/2012. Všechna práva vyhrazena. Suunto, názvy produktů Suunto, jejich loga a
další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované
ochranné známky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem firmy Suunto
Oy a jsou určeny výhradně pro použití jejími klienty k získání znalostí a informací o používání
výrobků Suunto. Obsah tohoto dokumentu se nesmí používat ani distribuovat pro žádné jiné
účely, nesmí být jinak šířen, sdělován ani reprodukován bez předchozího písemného souhlasu
firmy Suunto Oy. Věnovali jsme značnou pozornost tomu, abychom zajistili, že informace v
této dokumentaci jsou úplné a přesné, nicméně v tomto směru neposkytujeme žádnou
výslovnou ani předpokládanou záruku. Tento dokument může být kdykoli změněn bez
předchozího oznámení. Nejnovější verzi této dokumentace je možné stáhnout ze stránek
www.suunto.com.
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