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1. SÄKERHET

Olika typer av säkerhetsföreskrifter:
 VARNING:  -  används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i

allvarlig skada eller dödsfall.

 VARNING:  -  används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skador
på produkten.

 OBS:  -  används för att understryka viktig information.

Säkerhetsföreskrifter:
 VARNING: ANVÄND INTE ENHETEN VID DYKNING.

 VARNING: ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN UPPKOMMA NÄR
PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUDEN, TROTS ATT VÅRA PRODUKTER
UPPFYLLER ALLA STANDARDER INOM BRANSCHEN. OM DETTA INTRÄFFAR SKA DU
OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OCH KONTAKTA EN LÄKARE.

 VARNING: UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR SNABBA TEMPERATURVÄXLINGAR.

 VARNING: ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG PÅ ENHETEN.

 VARNING: ANVÄND INTE INSEKTSMEDEL PÅ ENHETEN.

 VARNING: HANTERAS SOM ELEKTRONIKAVFALL.

 VARNING: UNDVIK ATT STÖTA TILL ELLER TAPPA ENHETEN.
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2. Välkommen
I nästan 80 år har Suunto försett människor med korrekt och tillförlitlig information. Våra
instrument låter användarna få ut mer av sina sportupplevelser och nå sina mål på ett mer
effektivt sätt. Våra produkter har ofta en mycket avgörande betydelse för användaren. Därför
är vi på Suunto stolta över att upprätthålla högsta möjliga kvalitetsstandard för våra
produkter.

Suunto grundades 1936 och är världsledande inom precisionskompasser, dykardatorer och
handledshöjdmätare. Klättrare, dykare och vandrare från alla kontinenter förlitar sig på
Suuntos instrument och dess legendariska design, precision och pålitlighet. År 1987
tillverkade Suunto den första dykdatorn, följd av den första ABC-handledsdatorn år 1998.
Suunto är fortfarande det första valet för dagens utövare av utomhussporter. Besök
www.suunto.com för att läsa mer om Suuntos utomhusprodukter och om människorna som
använder dem.
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3. Inledning
Suunto Essential kombinerar höjdmätning, barometer och elektronisk kompass i en och
samma produkt. Den fungerar även som klocka, stoppur och kalender.

Den här användarguiden förklarar funktionerna, hur de fungerar och hur du kommer åt dem.
Vi har dessutom inkluderat exempel på hur funktionerna kan användas i verkliga situationer.

I varje kapitel förklaras ett funktionsläge och dess vyer. Du får också information om hur du
ställer in och använder vyerna.

Suunto Essential ger dig avläsningar av tid, barometertryck och höjd. Ytterligare information
ges om varje avläsning så att du kan få ut så mycket som möjligt av dina utomhusaktiviteter.
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4. Komma igång

Grundläggande inställningar
Tryck på vilken knapp som helst för att aktivera Suunto Essential. Du uppmanas då att ställa in
språk, måttenheter, datum och klockslag. Använd den övre högra [+] -knappen och den nedre
högra [- Light] -knappen för att ändra inställningarna. Bekräfta och gå till nästa menypost
genom att trycka på [Mode] -knappen i mitten till höger. Du kan alltid gå tillbaka till
föregående menypost genom att trycka på den nedre vänstra [View] -knappen. När du har
slutfört dina inställningar kan du börja använda de grundläggande tidsfunktionerna på Suunto
Essential.

 OBS: Du måste ställa in höjdmätaren, barometern och kompassen för att få korrekta
avläsningar. I användarguiden finns detaljerad information om hur du gör dessa inställningar.

Lägen
Suunto Essential har tre lägen: TIME, ALTI & BARO och COMPASS. De förklaras ingående i
användarguiden. Det aktiverade läget anges med en rektangel kring lägesnamnet. För att
växla mellan huvudlägena använder du [Mode] -knappen i mitten till höger. Testa!

Vyer
Varje läge har en uppsättning vyer som du öppnar med [View] -knappen längst ner till vänster.
Vyerna visas i nedre delen av displayen. Vyerna innehåller ytterligare information om det
valda läget; exempelvis visning av sekunder som extrainformation i TIME-läget. Vissa vyer är
också interaktiva.

Suunto Essential har fyra interaktiva vyer:

• Stoppur (TIME-läge)
• Timer (TIME-läge)
• Loggregistrering (ALTI & BARO-läge)
• Höjdskillnadsmätare (ALTI & BARO-läge)

När interaktiva vyer är aktiverade kan du starta, stoppa och starta om dem med den övre
vänstra [Start Stop] -knappen och nollställa dem genom att hålla den övre högra [+] -knappen
intryckt. Öppna stoppuret i TIME-läget och testa!
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Menu
I MENU kan du ändra värden, ändra de allmänna inställningarna och måttenheterna eller se
loggar som är sparade i loggboken. För att öppna MENU håller du [Mode] -knappen i mitten
till höger intryckt när du befinner dig i lägena TIME, ALTI & BARO eller COMPASS.
Segmenten i den yttre delen av displayen anger övergångstiden. Avsluta MENU genom att
trycka in den övre vänstra [Start Stop] -knappen. När det är möjligt att avsluta i MENU visas ett
X på displayen bredvid [Start Stop] -knappen. Prova att öppna och stänga MENU!

Bakgrundsbelysning
Du kan aktivera bakgrundsbelysningen i vilket läge som helst genom att trycka på [- Light] -
knappen längst ner till höger. Den stängs av automatiskt efter fem sekunder. Om du vill
använda bakgrundsbelysningen i MENU måste du aktivera den i TIME, ALTI & BARO eller
COMPASS innan du öppnar MENU. Bakgrundsbelysningen återgår till normalläge när du går
tillbaka till ett läge.

Knapplås
Du kan akivera och inaktivera knapplåset genom att hålla in [-Light] -knappen längst ner till
höger.

 OBS: Du kan växla mellan vyer och använda bakgrundsbelysningen när knapplåset är
aktiverat.

Ändra värden
För att kunna ändra en inställning måste du öppna MENU. För att öppna MENU håller du
[Mode] -knappen till höger i mitten intryckt i lägena TIME, ALTI&BARO eller COMPASS. Alla
ändringar du gör i MENU verkställs omedelbart. Till exempel: om du öppnar TIME-DATE i
MENU och ändrar tiden från 12:30 till 11:30 och sedan avslutar kommer klockslaget ändras till
11:30. Klockan ställs in på 11:30.
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5. Allmänna inställningar
Innan du börjar använda Suunto Essential kan det vara lämpligt att ställa in måttenheter och
allmänna inställningar enligt dina preferenser. Allmänna inställningar ändras i MENU.

5.1. Ändra måttenheter
I UNITS väljer du måttenheter; bland annat:

• TIME : 24 h/12 h
• DATE: dd.mm/mm.dd
• TEMPERATURE : °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
• AIR PRESSURE : hPa/inHg
• ALTITUDE: meter/fot

Så här öppnar du UNITS i MENU:

1. Öppna MENU genom att hålla [Mode] intryckt i lägena TIME, ALTI & BARO eller
COMPASS.

2. Bläddra ner till UNITS med [- Light] .
3. Bekräfta med [Mode] .

Så här byter du måttenheter:

1. I UNITS bläddrar du mellan listposterna med [+] och [- Light] .
2. Bekräfta med [Mode] .
3. Ändra värdena med [+] och [- Light] , bekräfta med [Mode] .
4. Avsluta MENU med [Start Stop] .

5.2. Ändra allmänna inställningar
I GENERAL ställer du in allmänna inställningar som t.ex.

• BUTTON TONE : på/av
• TONE GUIDE : på/av
• BACKLIGHT ljusknappen/vilken knapp som helst
• LANGUAGE : engelska, franska, spanska och tyska.

Så här öppnar du GENERAL i MENU:

1. Öppna MENU genom att hålla [Mode] intryckt i lägena TIME, ALTI & BARO eller
COMPASS.

2. Bläddra ner till GENERAL med [- Light] .
3. Bekräfta med [Mode] .

5.2.1. Knappton
I BUTTON TONE aktiverar och inaktiverar du knapptonen. En knappton ljuder varje gång en
knapp trycks in och bekräftar därmed en åtgärd.

1. I GENERAL väljer du BUTTON TONE.
2. Aktivera/inaktivera knapptonen med [+] och [- Light] .

Suunto Essential

9



5.2.2. Ljudguider
I TONE GUIDE sätter du på eller stänger av ljudguiderna. Du hör ljudguiderna när:

• Du ändrar ett inställningsvärde
• Du ställer in referensvärdet för höjd
• Du startar eller stoppar loggregistreringen
• Du markerar en höjdpunkt medan du registrerar loggar
• Du startar eller stoppar stoppuret
• Enheten växlar mellan profilerna ALTIMETER och BAROMETER när du använder profilen

AUTOMATIC.

Så här aktiverar/inaktiverar du ljudguiderna:

1. I GENERAL väljer du TONE GUIDES.
2. Aktivera/inaktivera ljudguiderna med [+] och [- Light] .

5.2.3. Bakgrundsbelysning
I BACKLIGHT växlar du mellan två olika belysningsfunktioner: vilken knapp som helst och
light-knappen.

Så här ändrar du bakgrundsbelysningen till normal användning eller nattanvändning:

1. I GENERAL väljer du BACKLIGHT.
2. Växla bakgrundsbelysningen mellan LIGHT BUTTON och ANY BUTTON med [+] och [-

Light] .

När LIGHT BUTTON har valts kan du aktivera bakgrundsbelysningen med [- Light] .
Bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt efter 5 sekunder. Om du vill se
bakgrundsbelysningen när du är i MENU måste du aktivera den i något av lägena TIME, ALTI
& BARO eller COMPASS innan du öppnar MENU. Bakgrundsbelysningen är då aktiverad tills
du går ut ur MENU.

När du har valt ANY BUTTON aktiveras bakgrundsbelysningen varje gång du trycker på en
knapp.

5.2.4. Språk
I LANGUAGE väljer du språket för användargränssnittet för Suunto Essential (engelska, tyska,
franska eller spanska).

Så här väljer du språk:

1. I GENERAL väljer du LANGUAGE.
2. Välj ett språk från listan med [+] och [- Light] .

5.2.5. Aktivera knapplås
Du kan aktivera och inaktivera knapplåset genom att hålla in [-Light] -knappen. När
knapplåset är aktiverat visas en låssymbol  .

 OBS: Du kan växla mellan vyer och använda bakgrundsbelysningen när knapplåset är
aktiverat.
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6. Använda TIME-läget
TIME-läget hanterar tidsmätning.

20

Med [View] kan du bläddra mellan följande vyer:

• Datum: aktuell veckodag och dagens datum
• Sekunder: sekunder angivna i siffror
• Alternativ tid: tid i en annan tidszon
• Soluppgång och solnedgång: tid för solens upp- och nedgång på en viss plats
• Stoppur: sporttidtagarur
• Timer: alarmsignal efter en viss tid
• Tom: ingen ytterligare vy

 OBS: Sekundvyn i den nedre delen av displayen stängs av för att spara batteri efter två
timmars inaktivitet. Du återaktiverar vyn genom att öppna den.

6.1. Ändra tidsinställningarna
Du ändrar tidsinställningarna i MENU.

Så här ställer du in tidsinställningarna i MENU:

1. Öppna MENU genom att hålla [Mode] intryckt.
2. Bläddra ner till TIME-DATE med [- Light] .
3. Bekräfta med [Mode] .

6.1.1. Ställa in tiden
I läget TIME ställer du in tiden.

Så här ställer du in tiden:

1. I TIME-DATE väljer du TIME.
2. Ändra värdena för timme, minut och sekund med [+] och [- Light] .

6.1.2. Ställa in datum
I DATE ställer du in månad, dag och år.

Så här ställer du in datumet:

1. I TIME-DATE väljer du DATE.
2. Ändra årtal, månad och dag med [+] och [- Light] .

För att ändra formatet som tiden visas i, se 5.1. Ändra måttenheter.
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6.1.3. Ställa in dubbel tidsvisning
I DUAL TIME kan du ställa in tiden för en plats i en annan tidszon.

Så här ställer du in en annan tid:

1. I TIME-DATE väljer du DUAL TIME.
2. Ändra värdena för timme, minut och sekund med [+] och [- Light] .

 OBS: Vi rekommenderar att du alltid ställer in den aktuella tiden för platsen där du
befinner dig som den primära tiden eftersom alarmklockan anpassas efter den primära tiden.

Du reser utomlands och ställer in den sekundära tidsvisningen så att den är densamma som
hemma. Den primära tiden är tiden på den plats där du befinner dig. Nu vet du alltid den
aktuella tiden där du befinner dig och kan även snabbt se vad klockan är hemma.

6.1.4. Ställa in tider för soluppgång och solnedgång
I SUNRISE väljer du en referensstad som din Suunto Essential använder för att visa tider för
soluppgång och solnedgång.

Så här ställer du in tiderna för solens upp- och nedgång:

1. I MENU väljer du SUNRISE.
2. Bläddra mellan platserna med [+] och [-Light] .
3. Välj en plats med [Mode] .

 OBS: Om du vill ställa in tiderna för soluppgång och solnedgång för en plats som inte
finns med på listan väljer du en annan referensstad i samma tidszon. Välj den stad som är
närmast, norrut eller söderut, från din ort.

Du vandrar i Algonquin, en stor nationalpark norr om Toronto. Du vill veta när solen går ner, så
att du vet när du ska börja sätta upp tältet inför natten. Du väljer ”Toronto” som referensstad
för soluppgång/solnedgång. visar nu när solen går ner.

6.2. Använda stoppuret
Stoppuret tar tiden. Dess noggrannhet är 0,1 sekunder.

Så här använder du stoppuret:

1. I TIME-läget väljer du stoppursvyn.
2. Starta, stoppa och starta om stoppuret med [Start Stop] .
3. Håll [+] intryckt för att nollställa stoppuret.

Din kompis tränar inför en sprinttävling och vill veta hur snabbt han springer 100 meter. Du
startar stoppuret när han lämnar startblocken. Du stoppar det när han korsar mållinjen.
Resultatet: 11,3 sekunder. Inte illa!

6.3. Använda timern
I COUNTDOWN kan du ställa in timern så att den räknar ned från en förinställd tid till noll. En
signal ljuder när nedräkningen är klar. Standardinställningen är fem minuter.

Så här ändrar du standardinställningen för nedräknaren:
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1. I MENU väljer du TIME-DATE.
2. Välj COUNTDOWN.
3. Ställ in antalet minuter och sekunder (max 99 minuter och 59 sekunder).
4. Bekräfta med [Mode] .

Så här börjar du nedräkningen:

1. I TIME-läget väljer du timervyn.
2. Starta, stoppa och starta om med [Start Stop] .
3. Håll [+] intryckt för att nollställa timern.

Du är på vandring. Det är morgon. Du vaknar, kommer ut ur tältet och börjar göra frukost vid
lägerelden. I dag vill du ha ägg kokta i åtta minuter. Du ställer in timern på åtta minuter när du
har lagt äggen i kastrullen och väntar på att vattnet ska börja koka. När vattnet kokar startar
du timern. Efter exakt åtta minuter ljuder alarmet på . Simsalabim! Perfekta åttaminutersägg.

6.4. Ställa in alarm
Du kan använda Suunto Essential som väckarklocka.

Så här öppnar du väckarklockan och ställer in alarmet:

1. I MENU väljer du TIME-DATE.
2. Välj ALARM.
3. Aktivera/inaktivera alarmet med [+] och [- Light] .
4. Bekräfta med [Mode] .
5. Ställ in timmar och minuter med [+] och [- Light] .

När alarmet är aktiverat visas alarmsymbolen  på displayen.

När alarmet ljuder kan du antingen stänga av det eller använda snooze-funktionen.

Om du väljer YES eller inte gör något stängs alarmet av och ljuder igen var 5:e minut tills du
stänger av det. Du kan snooza upp till 12 gånger under en timme. Om du väljer NO stängs
alarmet av och ljuder igen samma tid nästa dag.

5min24h

 TIPS: När snooze-funktionen är aktiverad kan du inaktivera den i TIME-läget genom att
hålla [View] intryckt.

Du vill vakna tidigt i morgon bitti. Du ställer in s alarm på 6:30 innan du går och lägger dig.
Alarmet väcker dig klockan 6:30 följande morgon, men du vill sova fem minuter till. Du väljer
YesYes när enheten frågar om du vill använda snooze-funktionen. Efter fem minuter ljuder
alarmet igen. Den här gången stiger du glatt upp och börjar göra dig klar inför dagens resa.
Vilken skillnad fem minuter kan göra!

 OBS: När snooze-funktionen är aktiverad blinkar alarmsymbolen. När snooze-
funktionen är inaktiverad slutar alarmsymbolen att blinka.
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7. Använda ALTI & BARO-läget
I ALTI & BARO-läget kan du se aktuell höjd, barometertrycket och snorklingsdjupet. Läget har
fyra profiler: AUTOMATIC, ALTIMETER, BAROMETER och DEPTH METER(se 7.2.2. Ställa in
profiler). Du kan öppna olika vyer beroende på vilken profil som är aktiverad när du är i ALTI &
BARO läget.

7.1. Så här fungerar ALTI & BARO
För att få korrekta avläsningar från ALTI & BARO är det viktigt att du förstår hur Suunto
Essential beräknar höjden och lufttrycket vid havsnivå.

Suunto Essential mäter hela tiden det absoluta lufttrycket. Baserat på denna mätning och
referensvärden beräknar den höjden eller lufttrycket vid havsnivå.

 VARNING: Se till att området kring sensorn alltid hålls fritt från smuts och sand. För aldrig
in objekt i sensorns öppningar.

7.1.1. Få korrekta avläsningar
Om du håller på med en utomhusaktivitet som kräver att du känner till lufttrycket måste du
ange ett referensvärde för höjden på den plats där du befinner dig. Du hittar det på de flesta
topografiska kartor. Suunto Essential ger dig nu korrekta avläsningar.

För att få korrekta höjdavläsningar måste du ange ett referensvärde för lufttrycket vid
havsnivå. Lufttrycket vid havsnivå som är relevant för den plats där du befinner dig hittar du i
vädersektionen i en lokaltidning eller på SMHI:s webbplats (eller motsvarande i andra länder).

Det absoluta lufttrycket mäts hela tiden. Absolut lufttryck + höjdreferensvärde = lufttrycket vid
havsnivå

* Absolut lufttryck + referensvärde för lufttryck vid havsnivå = höjd över havet *

Ändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningarna. Om den lokala väderleken
skiftar mycket måste du återställa det aktuella höjdreferensvärdet ofta, helst innan du
påbörjar din resa när referensvärden finns tillgängliga. Om det lokala vädret är stabilt behöver
du inte ställa in referensvärden.

7.1.2. Få felaktiga avläsningar

Altimeter profil + orörlighet + väderomslag
Om ALTIMETER-profilen är aktiverad en längre tid, och enheten är på en och samma plats
medan de lokala väderförhållandena ändras, kommer enheten att ge felaktiga
höjdavläsningar.
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Altimeter
profil + förflyttning i höjdled + väderomslag Om ALTIMETER-profilen är aktiverad och vädret
ändras ofta medan du ändrar höjd uppåt eller nedåt kommer enheten att ge felaktiga
avläsningar.

Barometer profil + lodrät förflyttning
Om BAROMETER-profilen är aktiverad en längre tid och du ändrar höjd uppåt eller nedåt
antar enheten att du står stilla och tolkar ändringarna i höjdled som ändringar av lufttrycket
vid havsnivå. Den kommer därför visa felaktiga avläsningar av lufttrycket vid havsnivå.

Du är inne på andra dagen av din tvådagarsvandring. Du inser att du glömde att byta från
Barometer-profilen till Altimeter-profilen när du började vandringen i morse. Du vet att
höjdvärdena som visar just nu är felaktiga. Ta dig till den närmaste plats där det enligt den
topografiska kartan finns ett höjdreferensvärde. Där korrigerar du höjdreferensvärdet för . Nu
stämmer höjdavläsningarna igen.

7.2. Ställa in profiler och referensvärden

7.2.1. Anpassa profilen efter aktiviteten
ALTIMETER-profilen bör väljas för utomhusaktiviteter som involverar höjdändringar (t.ex.
vandring i bergsterräng). BAROMETER-profilen bör väljas för utomhusaktiviteter som inte
involverar höjdändringar (t.ex. surfing, segling). För att få korrekta avläsningar måste du
anpassa profilen efter aktiviteten. Du kan antingen låta Suunto Essential bestämma vilken
profil som är mest lämplig för tillfället, eller så kan du själv välja en lämplig profil.

7.2.2. Ställa in profiler
Så här ställer du in profilen:

1. I MENU väljer du ALTI-BARO.
2. Välj PROFILE.
3. Välj en lämplig profil.

Du kan även ställa in profilen i ALTI & BARO-läget genom att hålla knappen [View] intryckt.

7.2.3. Ställa in referensvärden
Så här ställer du in referensvärdet:

1. I MENU väljer du ALTI-BARO.
2. Välj REFERENCE och välj sedan mellan ALTIMETER och SEA LEVEL.
3. Ställ in referensvärdet med [+] och [- Light] .
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Du är ute och vandrar och tar en paus. Du får syn på en skylt med information om den
aktuella höjden över havet. Du kontrollerar höjdvärdet på och upptäcker en liten skillnad
mellan de två uppgifterna. Du ställer in höjdreferensvärdet på så att det stämmer överens
med vad som anges på skylten.

7.3. Använda vädertrendsindikatorn
Du hittar vädertrendsindikatorn i den övre delen av displayen. Den visas i lägena TIME och
ALTI & BARO och ger dig snabb information om kommande väderförhållanden.
Vädertrendsindikatorn består av två linjer som bildar en pil. Varje linje representerar en
tretimmarsperiod. Den högra linjen representerar de senaste tre timmarna. Den vänstra linjen
representerar de tre timmarna dessförinnan. Linjen kan alltså visa nio olika mönster för
barometertrenden.

Situationen för 3-6 timmar sedan Situationen de senaste 3 timmarna

Föll kraftigt (> 2 hPa/3 tim) Faller kraftigt (> 2 hPa/3 tim)

Stabilt Stiger kraftigt (> 2 hPa/3 tim)

Steg kraftigt (> 2 hPa/3 tim) Faller kraftigt (> 2 hPa/3 tim)

 TIPS: Om vädertrendsindikatorn visar att lufttrycket stiger konstant är chansen större att
det blir soligt. Om lufttrycket å andra sidan stadigt faller är chansen större att det blir regn.

7.4. Aktivera stormvarning
Stormvarningen upplyser dig om att ett tryckfall om 4 hPa/0,12 inHg eller mer har inträffat
under en tretimmarsperiod. Suunto Essential aktiverar ett alarm och en varningssymbol
blinkar på displayen i 20 sekunder. Stormvarningen fungerar endast om du har aktiverat
BAROMETER-profilen i ALTI & BARO-läget.

Så här aktiverar du stormvarningen:

1. I MENU väljer du ALTI-BARO.
2. Välj STORM ALARM.
3. Aktivera/inaktivera stormvarningen med [+] och [- Light] .

 TIPS: Du kan stänga av stormalarmet genom att trycka på vilken knapp som helst.

Du vandrar i en tät skog när din aktiverar stormvarningen. Vädret har blivit sämre under de tre
senaste timmarna och himlen börjar mörkna. Tur att varnade dig, eftersom du måste hitta ett
skydd mot det kraftiga regn som snart kan börja falla.
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7.5. Använda ALTIMETER-profilen
ALTIMETER-profilen räknar ut höjden baserat på referensvärdena. Referensvärdena kan vara
antingen lufttrycket vid havsytan eller ett tidigare referensvärde för en höjdpunkt. När
ALTIMETER-profilen är aktiverad är ordet ALTI understruket på displayen.

När ALTIMETER-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av [View] :

• Loggregistrering: registrerar höjdförändringar i loggar
• Höjdskillnadsmätaren: mäter höjdskillnaden från en bestämd punkt
• Temperatur: mäter aktuell temperatur
• Tom: ingen ytterligare information

7.5.1. Använda höjdskillnadsmätaren
Höjdskillnadsmätaren visar skillnaden mellan en referenspunkt och din aktuella position. Den
här funktionen är särskilt användbar vid bergsklättring när du t.ex. vill kunna se hur högt du
har klättrat.

Så här använder du höjdskillnadsmätaren:

1. I ALTI & BARO-läget väljer du vyn för höjdskillnadsmätaren.
2. Starta, stoppa och starta om med [Start Stop] .
3. Håll [+] intryckt för att nollställa.

Du ska just börja klättra upp för ett berg som är 1000 m högt. Du vill kunna se hur långt du har
kommit medan du klättrar, och därför aktiverar du höjdskillnadsmätaren på Suunto Essential.
Du börjar klättra. Då och då kontrollerar du höjden för att se hur långt du har kvar till nästa
punkt. Efter ett tag börjar du bli trött. Du kontrollerar höjden och ser att du ännu har långt kvar
att klättra. Du behöver kanske ändra platsen för nästa målpunkt.

7.5.2. Registrera loggar
Loggregistreringen lagrar alla dina lodräta förflyttningar mellan start- och stopp-punkterna.
Om du utför en aktivitet där höjden ändras kan du registrera höjdförändringarna och se den
lagrade informationen senare.

Du kan också ställa in höjdmarkeringar med vars hjälp du kan se din höjdförflyttning och hur
lång tid som har gått mellan din senaste markering och den aktuella markeringen.
Markeringarna lagras i enhetens minne och du kan komma åt dem senare.

Så här registrerar du en logg:

1. I ALTI & BARO-läget väljer du loggregistreringsvyn.
2. Starta, stoppa och starta om med [Start Stop] .
3. När du registrerar en logg ställer du in markeringar med [+] .
4. Håll [+] intryckt för att nollställa (detta går bara att göra när registreringen har stoppats).
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Logga höjdändringen: visar höjdskillnaden mellan en loggs startpunkt och slutpunkt med
hjälp av följande ikoner:

I tilläggsvyerna:

visas när du befinner dig ovanför startpunkten.

visas när du befinner dig på samma nivå som startpunkten.

visas när du befinner dig nedanför startpunkten.

visas när du tittar på hur mycket du har förflyttat dig uppåt från loggstarten.

visas när du tittar på hur mycket du har förflyttat dig nedåt från loggstarten.

Höjdpunkterna registreras enligt det registreringsintervall du har valt (se 9.3. Välja
registreringsintervall).

Så här ändrar du registreringsfrekvensen:

1. I MENU väljer du MEMORY.
2. Välj REC INTERVAL.
3. Ändra registreringsfrekvens med [+] och [- Light] .

 OBS: En ungefärlig beräkning av hur lång tid du kan registrera visas i den nedre delen
av displayen när du bläddrar mellan registreringsfrekvenserna. De faktiska
registreringstiderna kan variera något beroende på din aktivitet under registreringsperioden.

Du kan se historiken över registrerade loggar, inklusive logginformation, i LOGBOOK i MENU
(se 9.2. Visa och låsa loggar).

 TIPS: När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken för att se aktuella
registreringar innan du nollställer registreringen.

7.6. Använda BAROMETER-profilen
BAROMETER-profilen visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Detta baseras på de angivna
referensvärderna och det absoluta lufttrycket som mäts hela tiden. Ändringar i lufttrycket vid
havsnivå visas grafiskt mitt på displayen. Displayen visar registreringarna under de senaste
24 timmarna med ett registreringsintervall om 30 minuter.

När BAROMETER-profilen är aktiverad är ordet BARO understruket på displayen.

När BAROMETER-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av [View] :

• Temperatur: mäter aktuell temperatur
• Loggregistrering: registrerar höjdändringar i loggar
• Höjdreferens: visar höjdreferensvärdet
• Tid: visar aktuell tid
• Tom: ingen ytterligare vy
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 OBS: Om du har Suunto Essential på handleden måste du ta av den för att få en korrekt
temperaturavläsning eftersom din kroppstemperatur påverkar avläsningen.

Du kan se en sjudagars logg över förändringar i lufttrycket vid havsnivå i ALTI-BARO-minnet i
MENU (se 9.1. ALTI-BARO-minnet).

Du är fortfarande på vandring och du börjar bli trött. Du bestämmer dig för att ta en tupplur
och sätter upp ditt tält. Eftersom du kommer att befinna dig på samma höjd ett tag aktiverar
du BarometerBarometer-profilen. När du vaknar kommer du att kunna se förändringarna i
lufttrycket vid havsnivå och på så sätt få ett hum om vädret.

7.6.1. Registrera loggar
När du registrerar loggar i ALTIMETER-profilen kan du byta till BAROMETER-profilen när du
t.ex. tar en paus under en vandring.

Loggregistreringen fortsätter, men ändringar i lufttrycket registreras inte. När
barometerprofilen är aktiverad antar enheten att du inte rör dig i höjdled och registrerar därför
inga höjdändringar. Höjdloggen kommer därför att vara plan under denna tid. För information
om hur du använder loggregistreringen, se 7.5.2. Registrera loggar.

Du kan starta, stoppa och nollställa höjdmätningen i BAROMETER-profilen.

Du registrerar dina höjdförändringar under en vandring och bestämmer dig för att ta en längre
paus. Du byter till Barometer-profilen. Eftersom höjdregistreringen fortsätter utan att några
höjdförändringar inträffar går du in i loggregistreringsvyn i Barometer-profilen och stoppar
höjdregistreringen.

7.7. Använda automatic-profilen
AUTOMATIC-profilen växlar mellan profilerna HÖJDMÄTARE och BAROMETER enligt dina
rörelser. När AUTOMATIC-profilen är aktiverad visas en [autosymbol] längst upp till höger på
skärmen. Beroende på vilken profil som är aktiverad kan du välja profilvyn HÖJDMÄTARE
eller BAROMETER med hjälp av [View] (Visa).

När enheten flyttas 5 meter i höjdled inom 3 minuter aktiveras profilen HÖJDMÄTARE. När
enheten inte flyttas i höjdled på 12 minuter aktiveras profilen BAROMETER.

 OBS: AUTOMATIC-profilen bör inte vara aktiv hela tiden. Vissa aktiviteter kräver att
profilen BAROMETER är aktiverad hela tiden även om du rör på dig (om du t.ex. surfar). Med
andra ord: i vissa situationer måste du välja en lämplig profil manuellt.

7.8. Använda DEPTH METER-profilen
Du använder DEPTH METER-profilen när du snorklar. Den visar aktuellt djup och det maxdjup
du har nått under dykningen. Enhetens maxdjup är 10 m (32,8 fot). När DEPTH METER-
profilen är aktiverad visas en vågsymbol i displayens övre vänstra del.
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När DEPTH METER-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av [View] :

• Loggregistrering: registrerar dina snorklingsdyk
• Temperatur: mäter aktuell temperatur
• Tid: visar aktuell tid

7.8.1. Registrera loggar i DEPTH METER-profilen
Loggregistreringen i DEPTH METER-profilen fungerar på liknande sätt som
loggregistreringen i ALTIMETER-profilen, men istället för att registrera höjd registrerar den
djupet när du snorklar/dyker.

Så här registrerar du loggar i DEPTH METER-profilen:

1. I ALTI & BARO-läget väljer du loggregistreringsvyn.
2. Starta, stoppa och starta om med [Start Stop] . Påbörja en dykning.
3. När du kommer tillbaka till ytan nollställer du registreringen genom att hålla [+] intryckt.

 VARNING: Tryck inte på några knappar medan enheten är under vatten.

 OBS: Du måste nollställa loggregistreringen i ALTIMETER-profilen innan du använder
loggregistreringen i DEPTH METER-profilen. Annars kommer maxdjupet vara detsamma som
din aktuella höjd över vattenytan.

 TIPS: När du har stoppat loggregistreringen kan du gå in i loggboken och se dina
aktuella registreringar innan du nollställer.
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8. Använda COMPASS-läget
Med hjälp av COMPASS-läget kan du orientera dig i förhållande till den magnetiska
nordpolen. I COMPASS-läget kan du se följande vyer med hjälp av [View] (Visa):

• Tid: visar aktuell tid
• Kardinalstreck: visar aktuell riktning enligt kardinalstrecken
• Riktningsövervakning: visar aktuell riktningsavikelse i förhållande till den inställda

riktningen

Kompassen växlar själv till energisparläge efter en minut. Aktivera den igen med [Start Stop] .

8.1. Få korrekta avläsningar
För att säkerställa att kompassavläsningarna är korrekta i COMPASS-läget måste du:
KOMPASS

• kalibrera kompassen på rätt sätt när du uppmanas att göra detta (se 8.1.1. Kalibrera
kompassen)

• ställa in korrekt missvisningsvärde
• hålla enheten vågrätt
• hålla avstånd från metall (t.ex. smycken) och magnetfält (t.ex. kraftledningar)

8.1.1. Kalibrera kompassen
Enheten måste kalibreras noggrant första gången den används och när batteriet byts ut.
Enheten kommer alltid påminna dig när du behöver göra detta.

Så här kalibrerar du kompassen:

1. Håll enheten vågrätt och luta den inte åt något håll.
2. Rotera enheten långsamt medsols (ungefär 15 sekunder per varv) tills kompassen är

aktiverad.

 OBS: Om du upptäcker avvikelser i kompassen kan du kalibrera om den genom att
hålla den vågrätt och sakta rotera den medsols 5–10 gånger medan den är i kompassläget.

 TIPS: Kalibrera om kompassen varje gång du ska använda den för bästa möjliga
precision.
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8.1.2. Ställa in missvisningsvärdet
Papperskartor pekar mot den geografiska nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den
magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar magneter.
Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte sammanfaller måste
du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska
och den geografiska nordpolen.

Missvisningsvärdet visas på de flesta kartor. Den magnetiska nordpolen flyttar sig hela tiden
en aning och det mest korrekta missvisningsvärdet hittar du på internet (t.ex. www.magnetic-
declination.com).

Orienteringskartor är dock ritade i relation till den magnetiska nordpolen. Det innebär att när
du använder en orienteringskarta, måste du stänga av missvisningskorrigeringen genom att
ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.

Så här ställer du in missvisningsvärdet:

1. I MENU väljer du COMPASS.
2. Stäng av missvisningen eller välj W (väst) eller E (öst).
3. Ställ in missvisningsvärdet med [+] och [- Light] .

8.2. Använda kompassen
När du har öppnat COMPASS-läget ser du två rörliga segment på displayens kant. De pekar
mot norr. Markeringen vid kl 12 visar din riktning och fungerar som riktningspilen på en
kompass. Din riktnings numeriska värde visas mitt på displayen.

I COMPASS-läget kan du se följande vyer med hjälp av [View]:
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• Tid: visar aktuell tid
• Kardinalstreck: visar aktuell riktning enligt kardinalstrecken
• Riktningsövervakning: visar aktuell riktningsavvikelse i förhållande till den inställda

riktningen

Kompassen växlar själv till energisparläge efter en minut om du inte trycker på någon knapp.
Återaktivera den med [Start Stop] .

Du kan använda kompassen på två sätt: du kan använda ytterringen eller
riktningsövervakningen.

8.2.1. Använda riktningsövervakning
Med riktningsövervakning kan du låsa in en riktning. Suunto Essentials kompass kommer då
att leda dig enligt denna riktning.

Så här använder du riktningsövervakningen:

1. Peka kompassens riktningspil i den riktning du vill färdas och tryck på [Start Stop] .
Riktningen är nu låst. Den aktuella riktingen visas mitt i displayen och ändras enligt dina
rörelser.

2. Pilarna i displayens övre rad pekar i den riktning du behöver färdas för att hålla den
önskade riktningen. Symbolen  bekräftar att du rör dig i rätt riktning.

 OBS: Om du trycker på [- Light] tänds även bakgrundsbelysningen.

Du är på vandring och har just klättrat upp på en brant kulle. Du blickar ut över dalen
nedanför och ser en stuga på en annan kulle. Du bestämmer dig för att ta dig genom dalen till
stugan. Du pekar med riktningspilen på s kompass mot stugan och låser in riktningen. När du
väl är i dalen visar pilarna på displayens övre rad åt vilket håll du ska gå. Eftersom kompassen
endast är aktiv 40 sekunder åt gången (för att spara på batteriet) måste du då och då starta
om kompassen för att kontrollera riktningen. Håll ett öga på den så når du snart målet.
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9. Använda minnet

9.1. ALTI-BARO-minnet
ALTI-BARO registrerar automatiskt höjdförändringar eller ändringar i lufttrycket vid havsnivå
under de senaste sju dagarna. Uppgifterna lagras beroende på vilken profil som är aktiv
under registreringen. Uppgifterna sparas var 30:e minut.

Så här visar du uppgifterna från de senaste sju dagarna:

1. I MEMORY väljer du ALTI-BARO.
2. Bläddra genom registrerade data med [+] och [- Light] .

Du är ute och campar i bergen och vill veta vad det blir för väder i morgon. På kvällen växlar
du till Barometer-profilen på din . På morgonen kontrollerar du alti-baro-minnet och ser att
lufttrycket har har varit stabilt hela natten. Förhoppningsvis kommer det att hålla i sig under
dagen.

9.2. Visa och låsa loggar
Loggar som registreras av loggregistreraren i ALTIMETER-, BAROMETER- eller DEPTH
METER-profilerna lagras i LOGBOOK. Du kan lagra upp till 10 loggar. En ny logg ersätter alltid
den äldsta loggen i LOGBOOK. Du kan spara loggar genom att låsa dem.  visas när en logg
är låst. Du kan endast låsa upp till 9 loggar.

När du öppnar LOGBOOK visas antalet olåsta loggar. Du kan då välja att antingen visa eller
låsa loggar.

När du visar loggar ser du först en lista över tillgängliga loggar, inklusive klockslag och datum.
Du kan bläddra fram till och öppna varje logg för att se sammanfattande information och
detaljerad information.

9.2.1. Visa loggar
När du visar loggsammanfattningar ser du:

• en sammanfattande graf, registreringstid och högsta punkten
• total nedstigning, nedstigningstid och genomsnittlig nedstigningshastighet
• total uppstigning, uppstigningstid och genomsnittlig uppstigningshastighet
• Höjdmätarens deltider (loggens totala tid från start) och varvtider (tid sedan senaste

varvtid)

När du visar detaljerad information för loggen ser du:

• en graf över höjdförändringar
• tiden för registreringen
• höjd/djup vid tiden för registreringen

Så här visar du loggarna:

1. I MEMORY väljer du LOGBOOK.
2. Välj en logg från listan.
3. Välj VIEW.
4. Bläddra mellan loggsammanfattningarna med [+] och [- Light] .
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5. Visa loggdetaljer med hjälp av [Mode] .
6. Öka och minska bläddringshastighet samt ändra riktning med [+] och [- Light] . Stoppa med

[Mode] .

 OBS: När du rullar genom grafen anges din aktuella position i grafens mitt.

 OBS: Endast höjdmätningsloggar inkluderar sammanfattningar.

9.2.2. Låsa och låsa upp loggar
Så här låser du eller låser upp loggarna:

1. I MEMORY väljer du LOGBOOK.
2. Välj en logg från listan.
3. Välj LOCK / UNLOCK.
4. Lås/lås upp loggen med [Mode] ELLER avbryt med [View] .

9.3. Välja registreringsintervall
Du kan välja registreringsintervall i REC INTERVAL i MENU.

Du kan välja mellan fem registreringsintervall:

• 1 sekund
• 5 sekunder
• 10 sekunder
• 30 sekunder
• 60 sekunder

När du bläddrar mellan intervallen visas den tillgängliga registreringstiden i nedre delen av
displayen.

Så här väljer du registreringsintervall:

1. I MEMORY väljer du REC INTERVAL.
2. Välj registreringsintervall med [+] och [- Light] .

 TIPS: För aktiviteter som tar kort tid och innebär snabba höjdförändringar (t.ex.
utförsåkning) är det bäst att använda snabba registreringsintervall. För aktiviteter som tar
längre tid och innebär långsamma höjdförändringar (t.ex. vandring) är det bäst att använda
långsamma registreringsintervall.
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10. Skötsel och support

10.1. Riktlinjer för hantering
Hantera Suunto Essential varsamt. De känsliga interna elektroniska komponenterna kan
skadas om enheten tappas eller missköts på annat sätt.

Försök inte att öppna eller reparera Suunto Essential på egen hand. Om du får problem med
enheten ska du kontakta närmaste servicecenter som auktoriserats av Suunto.

 TIPS: Kom ihåg att registrera din produkt på www.suunto.com/support för att få
personligt anpassad support.

Använd endast originaltillbehör från Suunto. Garantin täcker inte skador som orsakas på
grund av användning av andra tillbehör.

Läderremmar
Suunto Essential läderremmarna tillverkas av högkvalitativt naturligt skinn. Remmarnas
prestanda och livslängd kan variera med tanke på materialets naturliga variation.

Användning påverkar läderremmars prestanda och livslängd; detsamma gäller för skärp,
plånböcker och andra produkter tillverkade i läder. Kontakt med sötvatten, saltvatten och
svett kan förändra remmarnas färg och lukt, och kan även förkorta dess livslängd.

Om du kommer att använda Suunto Essential vid simning, snorkling eller påfrestande
aktiviteter rekommenderar vi att du använder syntetiska remmar.

Rengöring
Rengör och torka Suunto Essential regelbundet med sötvatten och en mjuk trasa, särskilt efter
riklig nederbörd eller simning. Undvik att blöta ner läderremmarna.

10.2. Byta batteri
 OBS: Minska risken för brand eller brännskador genom att inte klämma sönder, sticka

hål på eller utsätta förbukade batterier för eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda
batterier enligt lokala förordningar.

 OBS: Skicka enheten till en auktoriserad Suunto-återförsäljare för service om gängorna
på luckan till batterifacket är skadade.

 OBS: Suuntos originaltillverkade batterier och armband måste användas om de finns att
köpa till din produkt. Produkterna finns i Suuntos webbutik och hos vissa auktoriserade
Suunto-återförsäljare. Om du inte använder originalprodukter eller är vårdslös när du byter
batterierna kan garantin upphöra att gälla.
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11. Specifikationer

11.1. Ikoner

Följande ikoner visas i Suunto Essential:

alarm

alti-baro-läget

AUTOMATIC-profilen

bakåt/gå tillbaka

låg batterinivå

knappindikator

knapplås

kompasslinje

compass-läget

DEPTH METER-profilen

ned/minska

framåt/godkänn

snabbavslutning

time-läget

upp/öka
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vädertrendsindikator

11.2. Tekniska specifikationer

Allmänt
• Driftstemperatur: 60v°C (-4 °F till +140°F)
• Förvaringstemperatur: 60v°C (-22°F till +140°F)
• Vattentäthet: 30 m/100 fot
• Lins: safirkristall
• Utbytbart batteri (CR2032)
• Batteriets livslängd: ~ ett år vid normal användning

Höjdmätare
• Visningsintervall: -500 m till 9000 m (-1640 fot till 32760 ft)
• Upplösning: 1 m/3 ft

Barometer
• Visningsintervall: 920 … 1080 hPa (27,13 till 31,85 inHg)
• Upplösning: 1 hPa (0,03 inHg)

Djupmätare
• Djupvisningsintervall: 0 … 10 m (0 till 32,8 fot)
• Upplösning: 0.1 m)

Termometer
• Visningsintervall: -20 °C till 60v°C (-4 °F till 140 °F)
• Upplösning: 1 °C/1 °F

Kompass
• Upplösning: 1°

11.3. Garanti
Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos auktoriserade serviceställen (hädanefter
kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i
material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, eller b)
ersätta produkten, eller c) återbetala produkten i enlighet med villkoren i denna begränsade
garanti. Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar i det land där produkten
har köpts, såvida inte landets lagar anger något annat.
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Garantiperiod
Garantiperioden för den internationella begränsade garantin börjar gälla från det datum då
den ursprungliga slutanvändaren köpte produkten.

Garantiperioden är två (2) år för klockor, smartklockor, dykdatorer, pulssändare, sändare för
tryckmätning, mekaniska dykinstrument och mekaniska precisionsinstrument om inget annat
anges.

Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive (men inte begränsat till) Suunto pulsbälten
som bärs över bröstet, klockarmband, laddare, kablar, laddningsbara batterier, armband och
slangar.

Garantiperioden är fem (5) år för fel som kan kopplas till djup/tryck-mätningssensorn på
Suuntos dykdatorer.

Undantag och begränsningar
Denna begränsade garanti omfattar inte:

1. a. normalt slitage, såsom repor, nötningsskador eller färg- och/eller materialskiftningar på
remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c)
defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna
eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet och skador som orsakas av att
produkten har tappats i marken eller klämts.

2. trycksaker och förpackningsmaterial
3. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt,

ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av
Suunto

4. icke laddningsbara batterier.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret, eller att
produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara
som tillhandahålls av tredje part.

Denna begränsade garanti är inte verkställbar om:

1. produkten har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
2. produkten har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller

reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på

något sätt, enligt vad som fastställs av Suunto efter eget gottfinnande, eller
4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier, inklusive men inte begränsat till,

solskyddsmedel och myggmedel.

Tillgång till Suuntos garantiservice
Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Anvisningar om hur du får
tillgång till garantiservice finns på www.suunto.com/warranty. Du kan även kontakta en lokal
auktoriserad Suunto-återförsäljare eller ringa Suuntos kundtjänst.

Ansvarsbegränsning
I den utsträckning detta är giltigt enligt gällande lag, utgör denna begränsade garanti din
enda kompensation och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.
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Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller
följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade fördelar, förlust av data,
oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning
eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller
användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling
eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för
sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av
garantiservice.

11.4. CE
Suunto Oy förkunnar härmed att denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och övriga
tillämpliga bestämmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

11.5. Patentmeddelande
Produkten skyddas av serienummer 11/152,076 för patentansökan i USA och motsvarande
patent och patentansökningar i andra länder. Ytterligare patentansökningar är under
behandling.

11.6. Varumärken
Suunto Essential, logotyper samt Suuntos övriga varumärken och namn är registrerade eller
oregistrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Med ensamrätt.

11.7. Upphovsrätt
© Suunto Oy. Med ensamrätt. Suunto, Suuntos produktnamn, logotyper samt Suuntos övriga
varumärken och namn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Suunto Oy.
Dokumentet och dess innehåll tillhör Suunto Oy och är endast avsett att användas av
företagets kunder i syfte att få kunskap och information om användningen av Suuntos
produkter. Innehållet får inte användas eller spridas i något annat syfte och/eller på annat sätt
förmedlas, tillkännages eller reproduceras utan föregående skriftligt tillstånd från Suunto Oy.
Vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa att informationen i detta dokument är heltäckande
och korrekt, men vi ger inga garantier vare sig uttryckligen eller underförstått, avseende dess
riktighet. Innehållet i dokumentet kan komma att ändras när som helst utan föregående
meddelande. Den senaste versionen av detta dokument kan hämtas på www.suunto.com.
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