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1 PERIHAL SUUNTO GUIDING STAR
Langit Nordik di malam hari tampak jelas dengan Polaris tegap di
utara, penuntun bagi para penjelajah sejak zaman dulu, telah
menjadi inspirasi perhiasan pertama besutan Suunto. Suunto
Guiding Star adalah buah karya perhiasan fungsional dengan
potongan yang rapi dan memiliki dua sisi: tampak depan berupa
kompas yang disertai dengan Polaris yang menunjuk ke arah utara,
dan tampak belakang berupa jajaran bintang di langit Nordik.
Perhiasan yang terbuat dari perak murni dengan edisi terbatas ini
merupakan buah karya perancang perhiasan asal Finlandia, Lina
Simmons dan dibuat di Finlandia, kerja sama antara Suunto dan
Kalevala Jewelry, keduanya didirikan di Finlandia pada tahun 1930-
an.
Sebagai pelopor kompas, Suunto telah menjadi penunjuk arah di
alam terbuka sejak tahun 1936. Selain akurat dan andal, jajaran
produk Suunto juga terkenal berkat daya tarik estetiknya. Liontin
kompas Suunto Guiding Star ini dibuat dengan menjunjung tradisi
ini.
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2 PERAWATAN DAN PENANGANAN
Perak secara alami akan kusam seiring dengan waktu. Poles bagian
yang kusam dengan kain pemoles perhiasan, lalu bilas hingga
bersih untuk membersihkan noda pada kain.
Krim kulit, parfum, cairan pengusir serangga dan bahan kimia
lainnya dapat menyebabkan kekusaman dan kerusakan pada
kompas. Jangan gunakan produk semacam itu saat mengenakan
perhiasan.
Jangan gunakan cairan pemoles perak. Jauhkan perhiasan dari
cairan yang mengandung alkohol. Tangani dengan hati-hati.
Pembenturan atau penjatuhan dapat merusak kompas dan
mengubah bentuk perak.
Gelembung udara dapat muncul pada cairan kompas pada suhu
rendah dan di tempat yang tinggi. Gelembung udara akan hilang
bila Anda kembali ke kondisi normal.
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3 GARANSI TERBATAS SEUMUR HIDUP
Suunto menjamin bahwa selama periode Garansi, berdasarkan
pertimbangannya sendiri, Suunto akan memberi ganti rugi atas
bahan atau pembuatan yang cacat tanpa biaya dengan cara a)
memperbaiki, atau b) mengganti dengan produk yang sama, atau c)
mengembalikan uang, yang tunduk pada syarat dan ketentuan dari
Garansi Terbatas ini. Garansi Terbatas ini tidak mencakup a)
pemakaian dan keausan, b) penanganan yang kasar, c) modifikasi,
d) terpapar bahan kimia, atau e) kesalahan penggunaan. Kecuali
jika hukum setempat menyatakan sebaliknya, a) garansi terbatas ini
hanya berlaku di negara tempat pembelian dan b) bukti pembelian
harus disediakan saat mengakses layanan garansi.

Periode Garansi
Garansi terbatas ini berlaku sampai dengan waktu di mana produk
tidak dapat digunakan kembali karena keausan.

Pembatasan Tanggung Jawab
Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Garansi Terbatas
ini adalah satu-satunya penyelesaian masalah Anda yang bersifat
eksklusif dan menggantikan semua garansi lainnya, baik yang
tersurat maupun yang tersirat. Suunto tidak bertanggung jawab
atas kerugian sebagai hukuman, kerugian tanpa sengaja atau
kerugian sebagai akibat, termasuk namun tidak terbatas pada
kerugian atas keuntungan yang diharapkan, kehilangan data, tidak
dapat menggunakan, biaya modal, biaya peralatan atau fasilitas
pengganti mana pun, klaim dari pihak ketiga, kerusakan pada harta
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benda akibat pembelian atau penggunaan produk atau yang
timbul karena pelanggaran garansi, pelanggaran kontrak,
kelalaian, kesalahan langsung, atau ketentuan hukum atau
kewajiban apa pun, meskipun Suunto mengetahui kemungkinan
kerusakan tersebut. Suunto tidak bertanggung jawab atas
keterlambatan dalam pemberian servis berdasarkan garansi.
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

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

2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 
AUSTRIA +43 720 883 104 
CANADA +1 800 267 7506 
CHINA +86 010 84054725 
FINLAND +358 9 4245 0127 
FRANCE +33 4 81 68 09 26 
GERMANY +49 89 3803 8778 
ITALY +39 02 9475 1965 
JAPAN +81 3 4520 9417 
NETHERLANDS +31 1 0713 7269 
NEW ZEALAND +64 9887 5223 
RUSSIA +7 499 918 7148 
SPAIN +34 91 11 43 175 
SWEDEN +46 8 5250 0730 
SWITZERLAND +41 44 580 9988 
UK +44 20 3608 0534 
USA +1 855 258 0900
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