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COPYRIGHT 
 

Táto publikácia a jej obsah sú majetkom SUUNTO Oyj. 

 

Suunto, Wristop Computers, Suunto Bike POD, Replacing Luck a ich logá sú registrované 

alebo neregistrované obchodné značky Oy. Všetky práva sú registrované. 

 

I keď venujeme veľkú pozornosť tomu, aby informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli presné a úplné, 

nie je možné dať garanciu na presnosť údajov. Obsah sa môže kedykoľvek meniť bez upozornenia.  
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1. ÚVOD 
 

Suunto Bike Pod je doplňujúce zariadenie pre monitorovacie zariadenia srdcovej frekvencie (SF) Suunto t3, 

Suunto t4 a Suunto t6. Je to ľahký, bezdrôtový senzor rýchlosti a vzdialenosti, ktorý spája nové funkcie 

rýchlosti a vzdialenosti s podrobnou analýzou srdcovej frekvencie a tréningovým prínosom vášho počítača 

na zápästie. Predstavuje tak jeden z najpokrokovejších tréningových nástrojov špecificky zameraných 

na cyklistiku. 

Suunto Bike Pod zaznamenáva cyklistickú rýchlosť a vzdialenosť pomocou kalkulácie, ktorá je založená na 

vzťahu medzi obvodom kolesa vášho bicykla a rýchlosťou, ktorou sa koleso otáča. Meranie je ľahké 

a v prípade, že sa správne nakalibruje, je aj veľmi presné. 

Suunto Bike Pod rozširuje o nové vlastnosti váš Suunto t3, t4 a t6 počítač. Po spárovaní vášho 

monitorovacieho zariadenia SF Suunto t3, t4 alebo t6 s Suunto Bike Pod a jeho náležitým skalibrovaním, 

počítač zaznamenáva vašu aktuálnu rýchlosť, vzdialenosť od štartu a vzdialenosť okruhov. Navyše, 

automaticky ukladá do pamäte časy okruhov podľa užívateľom nastavenej vzdialenosti. Upozorňuje 

užívateľa alarmom v prípade pomalej alebo rýchlej jazdy a ponúka vzdialenosť postavenej na funkcii 

intervalového tréningu. 

 

POZNÁMKA Funkcie monitorovacieho zariadenia SF vo vzťahu k používaniu vášho Suunto Bike Pod 

sú individuálne vysvetlené v inštruktážnych manuáloch Suunto t3, t4 a t6. Poslednú 

verziu manuálu si môžete stiahnuť z www.suunto.com/training. 

 

 

2. PRED POUŢITÍM 
 

2.1. Párovanie vášho Bike Pod senzora  
 

Skôr ako môžete použiť váš Suunto Bike Pod, musíte ho spárovať s vašim Suunto monitorovacím 

zariadením srdcovej frekvencie (SF). Tento postup sa môže porovnať s ladením rádia. Aby ste boli schopný 

počúvať určitú rádiovú stanicu, musíte rádio naladiť na správnu frekvenciu. Podobne, aby ste boli schopný 

používať vaše Suunto monitorovacie zariadenie SF so špecifickým Bike Pod senzorom, musíte ich 

navzájom spárovať. Spárovanie je potrebné previesť iba pri prvom použití vášho Bike Pod senzora. 

Pre spárovanie vášho Bike Pod s vašim Suunto monitorovacím zariadením SF: 

1. Odstráňte Bike Pod batériu. 

2. V oddelení batérie nakrátko spojte kontakty – a + pomocou kovového nástroja, napríklad spojenie 

môžete zabezpečiť pomocou skrutkovača, noža alebo kancelárskej sponky.  

3. Pri Suunto t3 alebo Suunto t4, prejdite do Nastavenia v móde Training a vyberte Pair a POD 

a potom Bike. 

Pri Suunto t6, prejdite do menu Training a vyberte Pair a potom Bike POD (ak vaše zariadenie má 

sériové číslo 50500000 alebo vyššie) alebo Spd sens (aj vaše zariadenie má seriové číslo 50499999 

alebo nižšie). Zobrazí sa odkaz „TURN ON NEW DEVICE“ (zapnite nové zariadenie). 

4. Vložte batériu do oddelenia batérie a počkajte na potvrdenie. 

5. Váš Suunto t3 alebo t4 zobrazí „Paired“ (spárovaný) alebo, ak sa nepodarilo spárovať, prístroj sa 

navráti do menu Pair a POD. 

Váš Suunto t6 zobrazí buď „PAIRING COMPLETE“ (párovanie dokončené) alebo, ak sa 

nepodarilo spárovať, zobrazí sa v rámci 30 sek. text „ NO DEVICES FOUND“ (zariadenie 

nenájdené) 

6. V prípade úspešného spárovania, uzatvorte kryt oddelenia batérie. Ak sa párovanie nepodarilo, 

vyberte batériu a opakujte kroky 2-5. Ak sa stále nepodarilo spárovať prístroje, uistite sa, že 

v blízkosti sa nenachádza žiadny aktívny ANT vysielač ako napríklad hrudný pás SF a opakujte 

kroky 2 až 5. 

 

Po úspešnom spárovaní, vaše monitorovacie zariadenie SF zobrazí nový mód, ktorý sa nazýva 

Speed/Distance (rýchlosť/vzdialenosť). V tomto móde si môžete počas pohybu zobraziť všetky informácie 

vo vzťahu k rýchlosti a vzdialenosti. 

Ak chcete použiť Suunto t6 (sériové číslo 50499999 a nižšie) súčasne so senzorom Bike POD a Foot POD, 

Suunto ponúka aktualizáciu vášho Suunto t6 zdarma. Prosím zašlite váš Suunto t6 a doklad o kúpe Bike 

POD do Suunto Service Centra pre aktualizáciu vášho Suunto t6. Prosím majte na mysli, že budete 
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uhrádzať náklady spojene s prepravou prístroja do servisného centra. Informácie o adrese Suunto Service 

Centra nájdete na www.suunto.com. 

 

2.2. Inštalovanie a výmena batérie.  
 

1. Pomocou mince otvorte veko oddelenia batérie. 

2. V prípade výmeny, odstráňte starý článok. 

3. Vložte novú batériu do oddelenia batérie s pozitívnou stranou otočenou hore a uzavrite oddelenie 

batérie. 

 
POZNÁMKA Výmenu batérie prevádzajte veľmi opatrne, aby ste zaistili, že aj po výmene batérie 

ostane váš Foot POD senzor vodotesný. Vždy keď meníte batériu alebo veko oddelenia 

batérie, prekontrolujte stav tesnenia na veku či nie je poškodené. Neopatrná výmena 

batérie je dôvodom na zrušenie záruky. 

 

POZNÁMKA Z dôvodu zníženia rizika popálenia alebo výbuchu, nedeformujete, neprepichujte alebo 

nevyhadzujte použité batérie do ohňa alebo vody. Senzor pracuje na batériu 

CR2032.Používajte iba tento druh batérie. Riadne sa zbavujte alebo recyklujte batérie. 

 

                           
 

 

3. POUŢÍVANIE VÁŠHO BIKE POD 
 

K dispozícii sú dva druhy Suunto Bike Pod senzorov. Univerzálny Suunto Bike Pod je ideálny pre všetky 

situácie a upevňuje sa veľmi ľahko na všetky bicykle. Suunto Road Bike Pod má rýchlo-uvoľňujúci systém 

a rovnako je vhodný na väčšinu bicyklov, hoci je špeciálne navrhnutý ako Bike Pod senzor pre cestné 

bicykle. 

 

3.1. Upevnenie univerzálneho Suunto Bike Pod senzora. 
 

3.1.1. Obsah balíčka univerzálneho Bike Pod senzora. 
 

           
 Bike Pod (1) 

 Magnet (2) 

 Drôtová spona (3) 

 Držiak pre počítač (4) 
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3.1.2. Namontovanie konzoly (drţiaka) magnetu. 
 

Umiestnite konzolu magnetu na špicu, na pravú stranu kolesa. Magnet musí byť otočený smerom k Bike 

Pod snímaču.   

 

POZNÁMKA Ak používate koleso s extra plochými špicami, potrebujete najprv skrátiť pútko konzoly 

magnetu . 

 

                  
 

3.1.3. Namontovanie Bike Pod snímača. 
 

1. Vložte drôtovú sponu do každého zárezu, ktorý bol navrhnutý pre tento účel, zo strany Bike Pod 

snímača.. 

2. Umiestnite senzor na pravé rameno vidlice (Bike Pod musí byť smerom hore), uzatvorte 

upevňovací krúžok bez jeho dotiahnutia. 

3. Nastavte polohu Bike Pod snímača tak, aby stred magnetu bol zarovnaný s jednou zo šípok na Bike 

Pod senzore. Vzdialenosť medzi magnetom a Bike Pod nesmie byť viac ako 10mm. 

4. Dotiahnite drôtovú sponu a odrežte ich dorovna. 

 

             
 

5. Upevnite držiak počítača na riadidla bicykla tak, aby plochá časť smerovala hore. Nasaďte si váš 

počítač na držiak.  
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3.2. Upevnenie Suunto Road Bike Pod senzora. 
 

3.2.1. Obsah balíčka Road Bike Pod senzora. 

 

  
 Road Bike Pod snímač pozostávajúci z ihlice (1), rýchlo-uvoľňujúcej páky (2) a matice (3) 

 Magnet (4) 

 Držiak pre počítač (5) 

 

3.2.2. Namontovanie uzamykacej páky / Bike Pod snímača. 
 

1. Nasaďte rýchlo-uvoľňujúcu páku na náboj tak, aby páka bola na ľavej strane (na pravej strane 

v prípade, že používate diskové brzdy). Uzatvorte páku. Uistite sa, že ste ju umiestnili horizontálne 

smerom k zadnej časti (+ / - 45 ). 

2. Nastavte napätie na regulačnej matici tak, aby pri pohybe uzamykacej páky do „CLOSE“ 

(uzatvorenej) polohy ste museli použiť dostatočnú silu (konzultujte to so svojim predajcom) . 

3. V prípade, že uzamykacia páka sa presúva do uzatvorenej polohy príliš ľahko, koleso nebude 

držané na mieste dostatočnou silou. V takomto prípade, presuňte uzamykaciu páku do „OPEN“ 

(otvorenej)  polohy a dotiahnite regulačnú maticu pre zvýšenie jej sily. 

4. Potlačte uzamykaciu páku do uzatvorenej polohy. 

5. V každom prípade sa uistite, že matica je dostatočne zaskrutkovaná. Koniec ihlice by nemal byť vo 

vnútri matice hlbšie ako 2mm. 

 

    
 
6. Upevnite držiak počítača na riadidla bicykla tak, aby plochá časť smerovala hore. Nasaďte si váš 

počítač na držiak. 
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3.2.3. Namontovanie objímky magnetu. 
 

Umiestnite objímku magnetu na špicu tak, aby prechádzala  pred jednou zo značiek na páke. Magnet musí 

byť otočený smerom k Bike Pod snímaču. 

  
 

 Road Bike Pod snímač pozostávajúci z ihlice (1), rýchlo-uvoľňujúcej páky (2) a matice (3) 

 Magnet (4) 

 Držiak pre počítač (5) 

 

3.3. Aktivácia a deaktivácia 
 

Váš Bike Pod snímač sa automaticky aktivuje vtedy, keď magnet prechádza snímačom, resp. keď sa predné 

koleso otočí. Zostáva aktívny počas celej cyklistickej túry a ešte pol hodinu potom, čo Bike Pod snímač 

prestal dostávať údaje z magnetu. 

 

3.4. Spojenie 
 

Aby ste mohli používať váš Bike POD senzor, musíte nadviazať spojenie medzi senzorom a vašim 

monitorovacím zariadením SF. Môže sa to porovnať s počúvaním rádia. Aby ste boli schopný zachytiť 

rádiový signál, potrebujete ho zapnúť. Podobne, aby monitorovacie zariadenie SF bolo schopné prijať 

signál z vášho Bike POD senzora, zariadenie musí byť zapojené. Spojenie potrebujete nadviazať vždy, keď 

chcete používať vaše monitorovacie zariadenie SF spolu s vašim Bike POD senzorom. 

1. Roztočte predné koleso tak, aby magnet na špici prešiel senzor. 

2. Pri Suunto t3 alebo Suunto t4, vstúpte do Training módu. 

Pri Suunto t6, vyberte si „Connect“ (spojenie) v menu Speed/Distance. 

3. V prípade, že Bike POD senzor bol nájdený, vaše monitorovacie zariadenie SF vás o tom bude 

informovať. 

 

Suunto t3 alebo Suunto t4: Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať, zo spodného riadku displeja sa stratí 

odkaz „ searching“ (vyhľadávanie) a vybraná alternatíva sa navráti späť. V takomto prípade sa uistite, či je 

aktívny Bike POD senzor a pokúste sa znovu o spojenie. 

Suunto t6: Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať, na displeji sa zobrazí text „ NO DEVICES FOUND“ 

(zariadenie nenájdené). V takomto prípade otočte predné koleso opäť, aby ste sa uistili, že Bike Pod senzor 

je aktívny a pokúste sa o spojenie znovu. 

 

3.5. Kalibrácia 
 

Suunto Bike Pod senzor meria vašu rýchlosť a vzdialenosť na základe otáčania predného kolesa. Počítač na 

zápästie potrebuje špecifický kalibračný faktor, ktorý berie v úvahu veľkosť kolesa. Aby sa definoval 

presný kalibračný faktor, odmerajte si obvod plášťa kolesa alebo kalibráciu urobte na presne známej 

vzdialenosti. 
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3.5.1. Manuálne meranie obvodu. 

 
1. Položte meter na podlahu. 

2. Sadnite si na bicykel a prejdite pozdĺž metra tak, aby sa koleso otočilo aspoň raz  

3. Odmerajte prejdenú vzdialenosť s presnosťou na milimeter. 

4. Podeľte obvod číslom 2050 (napríklad: 2096/2050=1,022439=1,022). 

5. Nastavte si kalibračný faktor vo vašom Suunto prístroji. Pre nastavenie kalibračného faktora si 

pozrite kroky 2 až 5 v kapitole 3.5.3. 

 

    
 

3.5.2. Kalibrácia Bike Pod senzora pomocou známej vzdialenosti. 

 
1. Pri Suunto t3 alebo Suunto t4, vstúpte do Training módu. 

Pri Suunto t6, vyberte Connect (spojenie) v menu Speed / Distance. 

2. Na štartovnej čiare vynulujte meranie vzdialenosti. 

3. Pri Suunto t3 alebo Suunto t4, stlačte v móde Training START/STOP tlačidlo. 

Pri Suunto t6, stlačte v móde Speed / Distance, START/STOP. 

4. Prejdite na bicykli známu vzdialenosť. 

5. Stlačte START/STOP tlačidlo pre zastavenie merania. 

6. Vyberte v móde Speed  / Distance CALIBRATE (kalibrácia). 

7. Vyberte Bike Pod a nahraďte nameranú vzdialenosť správnou vzdialenosťou.  

 

3.5.3. Kalibrácia Bike Pod senzora pouţitím tabuľky kalibračného faktora. 
 

Kalibrovať Bike Pod senzor môžete tiež použitím tabuľky kalibračného faktora. Údaje uvedené v tabuľke 

pochádzajú od rôznych výrobcov kolies a Európskej technickej organizácie. Z dôvodu rozdielov v tlaku 

v plášti, vzorky pneumatiky a metód merania, použitie tabuliek je iba pomôcka. 

1. Prekontrolujte si veľkosť kolesa a nájdi vhodný kalibračný faktor v tabuľke (pozrite prílohu). 

2. V menu Speed / Distance vyberte Calibrate. 

3. Vyberte Bike Pod. 

4. Vyberte Cal.( iba pri t6). 

5. Nastavte správny kalibračný faktor pomocou tlačidiel UP/DOWN. 
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4. SOFTVÉR SUUNTO TRAINING MANAGER 
 

Počas používania Suunto Bike POD senzora sa pomocou monitorovacieho zariadenia srdcovej frekvencie 

zaznamenávajú údaje o rýchlosti a vzdialenosti. Tieto údaje sa môžu prostredníctvom softvéru Suunto 

Training Manager zobraziť na grafe a detailnejšie analyzovať. Program je súčasťou balíčka Suunto t6. Pri 

modeloch Suunto t3 a Suunto t4 je potrebné si zakúpiť Suunto PC POD, aby ste boli schopný si preniesť 

údaje do vášho osobného počítača pred použitím Suunto Training Manager. Kedykoľvek si môžete zdarma 

stiahnuť najnovšiu verziu Suunto Training Manager z www.suunto.com. 

 

5. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 

 Váha: 

 Univerzálny Bike Pod: 18g (vrátane batérie a magnetu) 

 Road Bike Pod: 69 g (vrátane ihlice, batérie a magnetu)  

 Vodotesnosť: 10m/33ft  

 Operačná teplota: -20 C do +60 C/ -5 F do +140 F 

 Užívateľom vymeniteľná batéria: 3V CR2032.  

 Vysielací rozsah: do 10 m / 30ft 

 Presnosť: po kalibrovaní, zvyčajne lepšie ako 1%.   

 Frekvencia: 2.465 GHz Suunto ANT kompatibilný. 

 Životnosť batérie: do 300 hod. pri 20 C 

 

 

6. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
 

6.1. Copyright 
 

Táto publikácia a jej obsah sú majetkom SUUNTO Oyj a sú určené výhradne pre užívateľa na získanie 

poznatkov a kľúčových informácií, ktoré sa týkajú činnosti  Suunto produktov. 

Obsah publikácie sa nemôže používať alebo distribuovať pre iné účely alebo inak reprodukovať bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Suunto Oyj. 

I keď venujeme veľkú pozornosť tomu, aby informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli presné a úplné, 

nie je možné dať garanciu na presnosť údajov. Obsah sa môže meniť kedykoľvek bez upozornenia. 

Poslednú verziu tohto manuálu si môžete stiahnuť na stránke: www.suunto.com. 

 

6.2. Obchodná značka 
 

Suunto a Replacing Luck sú registrované alebo neregistrované obchodné značky Suunto Oy. Suunto t3, 

Suunto t4, Suunto t6, Suunto Bike Pod a ďalšie Suunto produkty, vlastnosti a názvy sú registrované 

alebo neregistrované obchodné značky Suunto Oy. 

 

 

7. ODVOLANIE 
 

7.1 Zodpovednosť uţívateľa 
 

Tento výrobok je určený iba pre rekreačné využitie. Suunto Bike POD senzor sa nesmie používať ako 

náhrada pre dosiahnutie merania, ktoré si vyžaduje profesionálnu alebo laboratórnu presnosť. 

 

7.2. CE 
 

CE značka sa používa ako označenie zhody so smernicami EU EMC 89/336 EEC a 99/5EEC. 

 

 

 

http://www.suunto.com/
http://www.suunto.com/


 10 
 

7.3. ICES 
 

Táto trieda B - digitálne zariadenia spĺňa požiadavky Canadian ICES-003. 

 

7.4. FCC zhoda 
 

Zariadenie je v súlade s časťou 15 FCC limitov pre triedu B digitálne zariadenia. Tento prístroj vytvára, 

používa a môže vyžarovať rádiovo frekvenčnú energiu. Ak nie je správne nainštalovaný alebo sa nepoužíva 

v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivé rušenie (interferenciu) v rámci rádiovej komunikácie. Nie 

je zaručené, že sa rušenie neobjaví v konkrétnych prípadoch. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie 

iným zariadeniam, skúste vyriešiť problém premiestnením zariadenia. Ak ho neviete vyriešiť, prediskutujte 

tento problém s vašim Suunto predajcom, alebo iným kvalifikovaným servisným technikom. Obsluha je 

podmienená nasledujúcimi podmienkami: 

1.   Zariadenie nemôže privodiť škodlivé rušenie. 

2.   Zariadenie musí akceptovať hocijakú prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť 

neželateľnú činnosť. 

Opravu by mal vykonať autorizovaný Suunto servis. Neautorizované opravy sú príčinou ukončenia záruky. 

Testované a vyhovujúce štandardom FCC. Pre domáce alebo kancelárske použitie. 

FCC UPOZORNENIE: Zmena alebo modifikácia, ktorá nie je jednoznačne schválená Suuntom Oy môže 

zrušiť vaše zmocnenie prevádzkovať zariadenie v rámci FCC predpisov. 

 

7.5. Hranice zodpovednosti a vyhovenie norme ISO 9001 
 

V prípade, že výrobok zlyhá v dôsledku chyby materiálu alebo chyby v prevedení, Suunto Oyj zdarma 

opraví alebo nahradí výrobok novými alebo prestavanými časťami v rámci 2. rokov od dátumu kúpy 

výrobku. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupca a pokrýva iba zlyhanie v dôsledku chyby v 

materiáloch a v prevedení, ktoré sa objavia pri normálnom používaní prístroja za obdobie záručnej doby. 

Táto garancia sa nevzťahuje na batériu, výmenu batérie, rozbitie alebo poruchu prístroja z dôvodu nehody, 

nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údržby, zanedbanej starostlivosti, zmenami alebo neoprávnenými 

zásahmi do prístroja, alebo hocijaká porucha spôsobená činnosťou produktu mimo jeho rámec, ktorý bol 

opísaný v špecifikácii, alebo hocijaká príčina, ktorá nie je zahrnutá v tejto garancii.  

Neexistuje žiadny iný výklad garancie, ako  je vyššie zmienené. 

Suunto Oyj a jej dcérske spoločnosti nie sú v žiadnom prípade zodpovedné za hocijaké náhodné alebo 

následné poškodenie pochádzajúceho z používania alebo neschopnosti používania prístroja. Suunto Oyj 

nepreberá na seba žiadnu zodpovednosť za stratu alebo za požiadavky voči  tretím osobám, ktoré môžu 

vzniknúť s používania tohto výrobku. 

Suunto  Oyj´s Quality Assurance System je certifikovaný Det Norske Veritas v súlade ISO 9001 pri 

všetkých činnostiach SUUNTO Oyj´s (Quality Certificate No. 96-Hel-AQ-200). 

 

7.6. Popredajný servis 
 

Ak sa požiadavka na reklamáciu v rámci záruky ukáže ako potrebná, pošlite výrobok (s prepravou platenou 

vopred) svojmu predajcovi, ktorý je zodpovedný za to, že nechá váš produkt opraviť alebo vymeniť. 

Priložte vaše meno, adresu, doklad o kúpe alebo lístok z registračnej pokladne tak, ako sa to vyžaduje vo 

vašej krajine. Vaša reklamácia bude prijatá a výrobok bude zdarma opravený alebo vymenený. Prístroj sa za 

primeraný čas vráti k vášmu predajcovi. Všetky prevedené opravy, ktoré nespadajú pod garančnú opravu 

hradí majiteľ prístroja. Záruka nie je prenosná od pôvodného majiteľa. 

Suunto monitory srdcovej frekvencie sa môžu online zaregistrovať na www.suunto.com. Registrácia vášho 

prístroja uľahčí a urýchli Suuntu z ich Global Help Desk pomôcť vám v prípade, že potrebujete poslať váš 

produkt na servisovanie alebo ak potrebujete informácie o tom, ako používať váš prístroj.  

 

8. LIKVIDÁCIA ZARIADENIA 
 

Prosím zlikvidujte zariadenie primeraným spôsobom. Jednajte s ním ako 

s elektronickým odpadom. Nevyhadzujete ho do odpadkov. Ak si želáte, 

môžete zariadenie vrátiť u najbližšieho Suunto predajcu. 

http://www.suunto.com/
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PRÍLOHA: Tabuľka kalibračného faktora 

    


