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Funkcie: 

• Čas, dátum, alarm 

• Podsvietenie 

• Režim Automatického ponoru 

• Hĺbka, maximálna hĺbka 

• Doba potápania 

• Doba na hladine 

• Teplota vody 

• Počet ponorov 

• Protokol: posledných 14 ponorov 

ZAČÍNAME 

Ďakujeme za zvolenie prístroja Suunto Elementum Aqua, digitálnych športových hodiniek pre 
potápanie. Ako začať: 

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujte hodinky. 

2. Podržaním stlačeného tlačidla [A] otvoríte nastavenia. Aktívne nastavenie bliká na displeji. 

3. Otočením tlačidla [A] zmeňte hodnotu. 

4. Stlačením tlačidla [A] potvrďte zmenu a presuňte sa na ďalšie nastavenie. 

Po dokončení zmien nastavení sa vrátite do režimu TIME (čas). 

Nezabudnite registrovať svoje hodinky na adrese www.suunto.com/register, aby ste získali úplnú 
podporu firmy Suunto. Takisto navštívte stránku www.suunto.com/support, kde nájdete úplný návod a 
doplnkové informácie. 

SETTINGS (NASTAVENIA) 

1. V režime TIME (čas) podržte stlačené tlačidlo [A] pre otvorenie/opustenie menu SETTINGS 
(nastavenia). 

2. Otáčaním tlačidla [A] meníte hodnoty. 

3. Stlačením tlačidla [A] potvrďte zmenu a presuňte sa na ďalšie nastavenia. 

4. Nastavovanie opustíte stlačením [B] alebo [C] alebo podržaním stlačeného tlačidla [A]. 

  

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


4 
 

PODSVIETENIE 

Podržaním stlačeného tlačidla [B] aktivujte podsvietenie v režime TIME (Čas) a stlačením tlačidla [B] 
aktivujte podsvietenie v režime DIVE (Ponor). 

TIME/DIVE (ČAS/PONOR) 

• Stlačením tlačidla [B] prepínajte medzi režimami TIME (čas)/DIVE (ponor). 

• Prístroj Suunto Elementum Aqua sa automaticky prepne do režimu DIVE (ponor), ak je v 
kontakte s vodou a dosiahne hĺbky viac ako 0,6 metra. V režime DIVE (ponor) začne prístroj 
Suunto Elementum Aqua zaznamenávať dobu ponoru, ak dosiahne hĺbky aspoň 1,2 metra. 

• Po dosiahnutí hladiny prístroj Suunto Elementum Aqua uloží informácie o ponore do pamäti a 
začne zobrazovať dobu strávenú na hladine. 

MEMORY (PAMÄŤ) 

1. V režime TIME (čas) otočte tlačidlo [A] pre otvorenie menu MEMORY (pamäť). 

2. Otáčaním tlačidla [A] hore/dole prechádzajte záznamy o ponore. 

3. Stlačením tlačidla [A] prepínajte medzi primárnym a sekundárnym zobrazením záznamu o 
potápaní. 

4. Zobrazenie ukončíte stlačením [B]. 

ZÁMOK TLAČIDIEL 

Súčasným stlačením tlačidiel [A] a [B] v ľubovoľnom režime aktivujete/uvoľníte zámok tlačidiel. 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 UPOZORNENIE: - je použité v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť vážne 
poranenie alebo smrť. 

 POZOR: - je použité v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré spôsobí poškodenie výrobku. 

 POZNÁMKA: - je použité pre zdôraznenie dôležitých informácií. 

 RADA: - je použité pre poskytnutie dodatočných informácií alebo alternatívneho postupu 
vykonania úlohy. 

Než začnete čítať vlastnú príručku, je absolútne zásadné, aby ste si prečítali nasledujúce varovania. 
Tieto varovania sú určené pre maximalizovanie Vašej bezpečnosti pri používaní prístroja Suunto 
Elementum Aqua a nesmú byť ignorované. 

 UPOZORNENIE: Prečítajte si túto príručku. Starostlivo si prečítajte túto príručku a venujte 
zvýšenú pozornosť všetkým tu uvedeným výstrahám. Uistite sa, že úplne chápete používaniu, 
zobrazovaniu a obmedzeniu prístroja, pretože akékoľvek zmätky z dôvodu nedodržania pokynov tejto 
príručky alebo nesprávneho použitia prístroja môžu spôsobiť, že sa potápač dopustí omylov, ktoré môžu 
viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. 

 UPOZORNENIE: Firma Suunto ďalej odporúča, aby ste pred vykonávaním ponorov so 
zadržiavaným dychom podstúpili výcvik v technike a filozofiu voľného potápania. Žiadny potápačský 
nástroj nemôže nahradiť potrebu správneho potápačského výcviku. Nedostatočný alebo nesprávny 
výcvik môže spôsobiť, že sa potápač dopustí omylu, ktorý môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. 

 UPOZORNENIE: Používajte záložné nástroje. Uistite sa, že používate záložné nástroje, vrátane 
hĺbkomera, ponorného tlakomera, merača alebo stopiek, a kedykoľvek sa potápate s bottom timerom, 
majte prístup k dekompresným tabuľkám. 

 UPOZORNENIE: Prevádzajte predbežné skúšky. Pred potápaním vždy aktivujte a skontrolujte 
prístroj, aby ste overili, že všetky LCD segmenty na displeji sú zobrazené a že prístroj nemá vybitú 
batériu. 

 UPOZORNENIE: Tento prístroj nie je dostačujúci pre potápanie s dýchacím prístrojom, ale je 
možné ho použiť ako pomocný merač. Použite doplnkové zariadenia pre potápanie s dýchacím 
prístrojom, potápačské počítače a záložné nástroje. 

 UPOZORNENIE: Neodporúča sa vykonávať voľné potápanie bezprostredne po potápaní s 
dýchacím prístrojom. V závislosti na Vašej potápačske aktivite sa najmenej dve hodiny po potápaní s 
dýchacím prístrojom neodporúča vykonávať voľné potápanie a nemala by byť prekročená hĺbka piatich 
metrov [16 stôp]. 

 UPOZORNENIE: Tento prístroj obsahuje Lítiovú článkovú batériu. Pre zníženie rizika požiaru 
alebo popálenia batériu nerozoberajte, nestláčajte, neskratujte jej kontakty, ani ju neodhadzujte do ohňa 
či vody. Batériu sami nevymieňajte, ale požiadajte o jej výmenu vyškoleného predajcu alebo navštívte 
hodinárstvo. Použité batérie správne recyklujte alebo likvidujte. 

ZAČÍNAME 

Prístroj Suunto Elementum Aqua ponúka dva režimy: TIME (Čas) a DIVE (Ponor). 



7 
 

V režime TIME (Čas) má prístroj funkciu normálnych hodiniek. Režim DIVE (Ponor) obsahuje funkcie 
vzťahujúce sa k potápaniu. Medzi režimami TIME (Čas) a DIVE (Ponor) prepínajte stlačením tlačidla 
[B]. Prístroj pri kontakte s vodou automaticky prepne do režimu DIVE (Ponor). 

 

Nastavenie prístroja Suunto Elementum Aqua môžete zmeniť z menu SETTINGS (Nastavenia). 
Záznamy o potápaní zobrazíte v menu MEMORY (Pamäť). 

Zmena všeobecných nastavení 

Postup zmeny všeobecných nastavení: 

1. V režime TIME (Čas) podržte stlačené tlačidlo [A] pre otvorenie menu SETTINGS (Nastavenia). 
Aktívne nastavenie bliká na displeji. 

2. Otočením tlačidla [A] zmeňte hodnotu. 

3. Stlačením tlačidla [A] potvrďte zmenu a presuňte sa na ďalšie nastavenie. 

4. Po zmene nastavení budete vrátení do režimu TIME (Čas). 

 

 RADA: Menu SETTINGS (Nastavenia) môžete kedykoľvek opustiť podržaním stlačeného tlačidla 
[A] alebo stlačením tlačidla [B]. 

V prístroji Suunto Elementum Aqua môžete zmeniť nasledujúce všeobecné nastavenia: 

• Budík: zap./vyp. 

• Čas budíka: hodiny a minúty 

• Formát času: 12/24 hod. 

• Čas: hodiny, minúty a sekundy 

• Formát dátumu: d/m alebo m/d 

• Dátum: rok, mesiac, deň 

• Formát hĺbky: metre/stopy 
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Použitie budíka 

Budík môžete zapnúť/vypnúť a nastaviť v menu SETTINGS (Nastavenia). Ak je budík zapnutý, je na 

displeji zobrazená ikona . Signalizáciu budíka vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Budík bude 
signalizovať budúci deň v rovnakom čase. 

 

Použitie zámku tlačidiel 

Zámok tlačidiel je možné aktivovať v oboch režimoch. 

Postup aktivácie zámku tlačidiel: 

1. Súčasne stlačte tlačidlá [A] a [B]. Ak je aktivovaný zámok tlačidiel, je možné spustiť len 
podsvietenie. 

2. Zámok tlačidiel uvoľníte súčasným stlačením tlačidiel [A] a [B]. 

 

Aktivácia podsvietenia 

Podsvietenie je možné aktivovať v oboch režimoch. Podsvietenie aktivujte podržaním stlačeného 
tlačidla [B]. V režime DIVE (Ponor) môžete podsvietenie aktivovať tiež jedným stlačením tlačidla [A] 
alebo [B]. Podsvietenie zostane aktívne po dobu 5 sekúnd. 

 

 POZNÁMKA: Ak chcete použiť podsvietenie v menu MEMORY (Pamäť) alebo SETTINGS 
(Nastavenia), aktivujte ho pred ich otvorením. 

 POZNÁMKA: Časté používanie podsvietenia značne redukuje životnosť batérie. 
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POTÁPANIE S PRÍSTROJOM SUUNTO ELEMENTUM AQUA 

Pred ponorom 

Pred ponorom overte, že: 

• je správne nastavený čas a dátum (ak ste cestovali medzi rôznymi časovými pásmami). 

• batéria nie je príliš vybitá (pozrite Časť Výmena batérie). 

• prístroj zobrazuje správne merné jednotky (metrické/imperiálne). 

Zahájenie potápania 

Prístroj Suunto Elementum Aqua sa prepne do režimu DIVE (Ponor), ak je v kontakte s vodou a 

dosiahne hĺbky pod 0,6 metra. Symbol  na displeji ukazuje kontakt s vodou. Po dosiahnutí hĺbky 1,2 
metra prístroj Suunto Elementum Aqua automaticky spustí záznam času ponoru. 

 

Pri potápaní 

Pri potápaní (hlbšom ako 1,2 metra) sa zobrazia nasledujúce informácie: 

• doba potápanie (prvý riadok) 

• aktuálna hĺbka (druhý riadok) 

• maximálna hĺbka ponoru (spodný riadok) 

• teplota vody (vonkajší okraj) 

 

Medzi ponáraním 

Ak dosiahnete hĺbky menšej ako 1,2 metra, prístroj uloží informácie o ponore do menu MEMORY 
(Pamäť) a začne odpočítavať čas strávený na hladine. 

Po začatí odpočítavania doby na hladine sa v režime DIVE (Ponor) zobrazia nasledujúce informácie: 

• doba ponoru posledného potápania (prvý riadok) 
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• aktuálna hĺbka, ak je Vaša hĺbka medzi 1,2 m - 0,3 m, ALEBO čas strávený na hladine, ak je 
hĺbka menšia ako 0,3 m (druhý riadok) 

• maximálna hĺbka posledného ponoru (spodný riadok) 

Doba na hladine je doba strávená na hladine medzi ponáraním. Podľa doby strávenej na hladine môžete 
spočítať dobu, ktorú musíte počkať pred ďalším bezpečným ponorom (aby sa dusík dostal z Vášho tela). 

 

 POZNÁMKA: Minimálna doba pre záznam o potápaní je 15 sekúnd: kratšie záznamy nie sú 
ukladané. Ak je MEMORY (Pamäť) zaplnená, nahradí sa novým záznamom najstarší záznam. 

 POZNÁMKA: Maximálna doba strávená na hladine zobrazená meračom je 48 hodín. Potom sa 
merač vynuluje spoločne s dobou ponoru a maximálnou hĺbkou posledného ponoru. Doba na hladine 
nie je uložená do pamäte prístroja. 

Zobrazenie záznamov o potápaní 

Postup zobrazenia záznamov o potápaní: 

1. V režime TIME (Čas) otočte tlačidlo [A] pre otvorenie menu MEMORY (Pamäť). Ako prvý je 
zobrazený najnovší záznam o potápaní. 

2. Otáčaním tlačidla [A] dole prechádzajte záznamy od najnovšieho k najstaršiemu. Otáčaním 
tlačidla [A] hore prechádzajte záznamy od najstaršieho k najnovšiemu. 

3. Stlačením tlačidla [B] opustíte menu MEMORY (Pamäť). 

 

Informácie so záznamami o potápaní sú uložené v menu MEMORY (Pamäť). Každý záznam má svoju 
vlastnú pozíciu v pamäti, ktorá je zobrazená ako segment na vonkajšom okraji displeja. Informácia v 
zázname je rozdelená do dvoch zobrazení. 

V primárnom zobrazení (obrázok 2) sú uvedené tieto informácie: 

• počet ponorov za deň (prvý riadok) 

• čas začatia ponoru (druhý riadok) 

• dátum začatia ponoru (druhý riadok) 

V sekundárnom zobrazení (obrázok 3) sú uvedené tieto informácie: 

• doba potápania (prvý riadok) 

• maximálna hĺbka (spodný riadok) 
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 POZNÁMKA: V menu MEMORY (Pamäť) je uložených až 14 záznamov. Ak je MEMORY (Pamäť) 
zaplnená, nahradí sa novým záznamom najstarší záznam. 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

S jednotkou zaobchádzajte opatrne - chráňte ju pred údermi a nárazmi. Za normálnych podmienok 
jednotka nebude potrebovať servisný zásah. Po použití ju umyte čistou vodou, mydlovým roztokom a 
opatrne osušte jej povrch vlhkou, mäkkou handričkou alebo jelenicou. Ak potrebujete nastaviť dĺžku 
kovového náramku alebo vymeniť pások či náramok, požiadajte o túto službu v najbližšom hodinárstve. 

 POZNÁMKA: Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, pretože by mohlo dôjsť 
k poškodeniu jednotky. 

Nepokúšajte sa jednotku opraviť sami. V prípade opráv kontaktujte autorizovaný servis Suunto, 
distribútora alebo predajcu. 

Prístroj Suunto Elementum Aqua je testovaný podľa štandardu ISO 6425. To znamená, že výrobok je 
vodovzdorný do 200 metrovej hĺbky. Dážď, sprchovanie, plávanie, potápanie a ďalšie normálne 
vystavenie vode neovplyvní jeho prevádzku. Tlačidlá je možné stlačiť aj pri ponorení do vody. 

Výmena batérie 

Ak je zobrazená ikona , alebo ak je displej zatemnený či slabý, odporúčame vymeniť batériu. 

 POZNÁMKA: Nepokúšajte sa vymeniť batériu sami: www.suunto.com/Support/Service-
Centers/Service-Center-Locator/. 

ŠPECIFIKÁCIE 

Technické údaje 

Všeobecné 

• Prevádzková teplota: -10 °C do +60 °C/-2 °F až + 140 °F 

• Skladovacia teplota: -30 °C do +60 °C/-22 °F až + 140 °F 

• Vodovzdornosť: 200 metrov/600 stôp (ISO 6425, EN 13319) 

• Sapphire crystal odolný proti poškriabaniu. 

• Typ batérie: CR 2032 

• Životnosť batérie: približne 1 rok pri normálnom používaní 

• Odporúčaný servisný interval pre kontrolu presnosti: 2 roky alebo 200 ponorov, podľa toho, čo 
nastane skôr 

Hĺbkomer 

• Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C/32 °F až 104 °F 

• Maximálna prevádzková hĺbka: 80 m/262 stôp 

• Rozsah zobrazenia hĺbky: 0 až 80 metrov/0 až 262 stôp 

• Hĺbka pre začatie a ukončenie merania času ponoru: 1,2 m/4 stopy 

• Presnosť: +/- 1,5% z celej škály alebo lepšia v rozsahu od 0 do 80 metrov/0 do 262 stôp 

• Rozlíšenie: 0,1 m/0,3 stopy 

• Maximálna doba ponoru: 99 hodín 59 minút 

http://www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/
http://www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/
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• Maximálny počet záznamov v pamäti: 14 

Teplomer 

• Zobrazený rozsah: 0 °C až 40 °C/32 °F až 104 °F 

• Rozlíšenie: 1 °C/1 °F 

Ochranná známka 

Prístroj Suunto Elementum Aqua, jeho logá a ďalšie druhové ochranné známky a názvy sú registrované 
alebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všetky práva vyhradené. 

Copyright 

Copyright © Suunto Oy. Všetky práva vyhradené. Suunto, názvy výrobkov Suunto, ich logá a ďalšie 
druhové ochranné známky a názvy Suunto sú registrované alebo neregistrované ochranné známky 
firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah je majetkom firmy Suunto Oy a je určený výhradne pre 
použitie jej klientmi k získaniu znalostí a kľúčových informácií o používaní výrobkov Suunto. Obsah 
publikácie by nemal byť používaný alebo distribuovaný za žiadnym iným účelom, ani inak oznamovaný, 
zverejňovaný alebo reprodukovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Suunto Oy. 

Hoci venujeme veľkú starostlivosť tomu, aby informácie obsiahnuté v tejto dokumentácii boli úplné a 
presné, nie je vyjadrená ani predpokladaná žiadna záruka na presnosť. Obsah dokumentu môže byť 
kedykoľvek zmenený bez predchádzajúceho oznámenia. Najnovšiu verziu tejto dokumentácie je možné 
stiahnuť zo stránok www.suunto.com. 

Oznámenie o patente 

Tento výrobok je chránený doteraz nevybavenými patentami. 

Likvidácia prístroja 

Prístroj likvidujte zodpovedajúcim spôsobom. Zaobchádzajte s ním ako s 
elektronickým odpadom. Neodhadzujte ho do odpadkov. Ak chcete, môžete prístroj 
vrátiť u najbližšieho zástupcu firmy Suunto. 

 

ZÁRUKA 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA FIRMY SUUNTO NA NÁRAMKOVÉ A POTÁPAČSKÉ POČÍTAČE, 
KONTROLNÉ PRÍSTROJE, HODINKY, NÁMORNÉ A POĽNÉ KOMPASY. 

Táto obmedzená záruka je platná od 1. januára 2008. 

Firma Suunto zaručuje, že v priebehu Záručnej doby bude firma Suunto alebo autorizované servisné 
centrá Suunto (ďalej bude uvedené len Servisné centrá), v rámci podmienok tejto Obmedzenej záruky, 
na základe vlastného uváženia zadarmo nahrádzať vady v materiáli alebo spracovania buď a) 
opravením Výrobku alebo jeho častí, alebo b) výmenou Výrobku alebo jeho častí, alebo c) náhradou 
kúpnej ceny Výrobku. Touto Obmedzenou zárukou nie sú ovplyvnené Vaše záväzné zákonné práva 
podľa použiteľných národných zákonov, ktoré sa týkajú predaja výrobkov zákazníkom. 

Táto Obmedzená záruka je platná a vymáhateľná len v krajine, v ktorej došlo ku kúpe Výrobku, za 
predpokladu, že firma Suunto určila Výrobok pre predaj v tejto krajine. Ak ste však kúpili Výrobok v 
niektorej členskej krajine Európskej únie, v Islande, Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku, a firma Suunto 
pôvodne určila Výrobok pre predaj v niektorej z týchto krajín, je táto Obmedzená záruka platná a 
vymáhateľná vo všetkých týchto krajinách. Záručná služba môže byť obmedzená v dôsledku možných, 
pre danú krajinu špecifických, prvkov vo Výrobku. 

http://www.suunto.com/
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V krajinách mimo Európskej únie, Island, Nórsko, Švajčiarsko alebo Turecko môžete mať, na základe 
Vášho súhlasu zaplatiť poplatok za službu a kompenzáciu možných platieb dopravného spôsobené 
firme Suunto alebo Servisnému centru, záručnú službu inú, než v krajine, v ktorej ste kúpili Výrobok. 

Záručná doba 

Záručná doba začína dátumom kúpy pôvodným kupujúcim - koncovým používateľom. Záručná doba sa 
líši v závislosti od kúpeného Výrobku a na nasledujúcich faktoroch: 

a) Dva (2) roky na náramkové a potápačské počítače, kontrolné prístroje a hodinky. 

b) Desať (10) rokov na námorné kompasy. 

c) Obmedzená doživotná záruka na poľné kompasy. 

Záručná doba na spotrebné materiály a príslušenstvo pre všetky výrobky, okrem iného na nabíjateľné 
batérie, nabíjačky, dokovacie stanice, popruhy, káble a hadice (nájdete v predajnom balení alebo 
samostatne) je jeden (1) rok. 

V rozsahu povolenom národnými zákonmi nebude Záručná doba predĺžená, obnovená alebo inak 
ovplyvnená z dôvodu následného predaja, autorizovanej opravy Suunto alebo výmeny Výrobku. Časť 
alebo časti opravené alebo vymenené počas Záručnej doby však budú v záruke na zvyšok pôvodnej 
Záručnej doby alebo po dobu troch (3) mesiacov od dátumu opravy alebo výmeny, podľa toho, čo 
nastane neskôr. 

Vylúčenie a obmedzenie 

Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na: 

1. a) normálne opotrebenie a odreniny, b) defekty spôsobené hrubým zaobchádzaním (defekty 
spôsobené ostrými predmetmi, ohýbaním, stláčaním alebo nárazom a podobne), alebo c) 
defekty či poškodenie spôsobené nesprávnym používaním Výrobku alebo jeho používaním v 
rozpore s pokynmi; 

2. používateľské príručky alebo softvér tretích strán (aj keď sú zabalené a predávané s hardvérom 
Suunto), nastavenie, obsah alebo dáta, či uložené alebo stiahnuté vo Výrobku alebo uložené 
pri inštalácii, zostavovaní, dodaní alebo kedykoľvek v dodávateľskom reťazci alebo Vami 
získané inak a akýmkoľvek spôsobom . 

3. defekty a domnelé defekty spôsobené skutočnosťou, že Výrobok bol používaný s alebo 
pripojený k akémukoľvek výrobku, príslušenstvu, softvéru alebo službe nevyrobenej alebo 
nedodanej firmou Suunto, alebo bol použitý inak, než bolo jeho použitie zamýšľané; 

4. vymeniteľnej batérie. 

Táto Obmedzená záruka nie je vynútiteľná, ak: 

1. bol Výrobok otvorený, upravovaný alebo opravovaný niekým iným ako firmou Suunto alebo 
Servisným centrom; 

2. Výrobok bol opravovaný s pomocou neautorizovaných náhradných dielov; 

3. sériové číslo Výrobku bolo odstránené, vymazané, rozostrené, zmenené alebo iným spôsobom 
zmazané, - toto sa rozhodne na základe vlastného uváženia firmy Suunto; 

4. Výrobok bol vystavený vplyvom chemikálií, okrem iného aj repelentom proti hmyzu. 

Suunto nezaručuje, že prevádzka Výrobku bude neprerušovaná alebo bezchybná alebo že Výrobok 
bude pracovať v kombinácii s iným hardvérom alebo softvérom dodaným treťou stranou. 

Prístup k záručnej službe Suunto 

Nezabudnite registrovať svoj Výrobok na www.suunto.com/customer servise. Uchovajte si rovnako 
potvrdenie o nákupe alebo registračnú kartu. Tieto dokumenty môžu byť vyžadované pre prístup k 
záručnej službe Suunto. 

http://www.suunto.com/customer%20servise
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Pred vyhľadaním záručnej služby si otvorte a pozrite si zdroje online pomoci dostupné na 
www.suunto.com alebo nahliadnite do používateľskej príručky. 

Ak sa reklamácia v rámci tejto obmedzenej záruky ukáže oprávnenou, vráťte svoj náramkový počítač 
cez požiadavku služby Suunto dostupnú na www.suunto.com alebo kontaktujte miestneho 
autorizovaného predajcu Suunto. Pre všetky ostatné Výrobky, ktorých sa týka táto Obmedzená záruka, 
kontaktujte svojho miestneho autorizovaného predajcu Suunto - kontaktné informácie nájdete na 
webovej stránke Suunto www.suunto.com, alebo volajte technickú podporu firmy Suunto +358 2 284 
1160 (môžu byť použité národné alebo prémiové sadzby) a požiadajte o ďalšie podrobnosti a pokyny, 
ako odoslať svoj Výrobok v rámci Obmedzenej záruky. Pri zasielaní Výrobku miestnemu 
autorizovanému predajcovi Suunto použite predplatené dopravné. 

Ďalšie dôležité upozornenia 

Nezabudnite zálohovať kópie všetkého dôležitého obsahu a dát uložených vo Výrobku, pretože obsah 
a dáta môžu byť pri oprave alebo výmene Výrobku stratené. Firma Suunto alebo Servisné centrá nie sú 
zodpovedné za akékoľvek poškodenie alebo stratu, ktoré sú výsledkom straty alebo poškodenia obsahu 
či dát v priebehu opravy či výmeny Výrobku. Ak je Výrobok alebo časť vymenená, stáva sa každá 
vymenená časť vlastníctvom firmy Suunto. Ak je vrátená peňažná náhrada, Výrobok, za ktorý bola 
náhrada vyplatená, musí byť vrátený do Servisného centra, pretože sa stáva majetkom firmy Suunto 
alebo Servisného centra. 

Obmedzenie záruky 

Do maximálneho rozsahu povoleného použiteľnými záväznými zákonmi je táto obmedzená záruka Váš 
jediný a výlučný prostriedok a nahradzuje všetky ostatné záruky, vyjadrené alebo predpokladané. Firma 
Suunto nebude zodpovedná za zvláštne, náhodné, trestné alebo následné škody, okrem iného za straty 
očakávaných výhod alebo ziskov, straty úspor alebo príjmov, straty dát, trestných škôd, nemožnosti 
použitia Výrobku alebo akéhokoľvek pridruženého vybavenia, náklady na kapitál, náklady na náhradné 
vybavenie či zariadenie, prestoje, nároky akýchkoľvek tretích strán, vrátane zákazníkov, a za 
poškodenie vlastníctva, ktoré sú následkom zakúpenia alebo používania Výrobku alebo pochádzajúce 
z prestúpenia záruky, prestúpenia zmluvy, nedbanlivosti, prečinu alebo iné zákonné alebo spravodlivé 
teórie, aj keď firma Suunto vedela o možnosti takýchto škôd. Firma Suunto nebude zodpovedná za 
oneskorenia pri vykonávaní služby v rámci obmedzenej záruky alebo nemožnosti používania v čase, 
keď je Výrobok opravovaný. 
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