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FUNKCIE: 

• Čas, dátum, alarm 

• Podsvietenie 

• Výškomer 

• Barometrický tlak a vývoj tlaku 

• 3D kompas 

• Chronograf 

• Kumulatívny výstup/zostup 

• Protokol: posledných 8 výstupov/zostupov, max. nadmorská výška 

ZAČÍNAME 

Ďakujeme za zvolenie prístroja Suunto Elementum Terra, digitálnych športových hodiniek pre 
horolezcov a outdoorové aktivity. 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). 
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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. Nastavenie potvrďte tlačidlom [A]. 

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

TIME/ALTITUDE RECORDING (ČAS/ZÁZNAM NADMORSKEJ VÝŠKY) 

Stlačením tlačidla [B] prepínajte medzi režimami TIME (čas) a ALTITUDE RECORDING (záznam 
nadmorskej výšky). 

STOPKY (CHRONOGRAF) 

1. V režime TIME (čas) otáčaním tlačidla [A] hore prepínate medzi zobrazením stopiek a dátumom. 

2. Stopky spustíte a zastavíte stlačením tlačidla [A]. 

3. Podržaním stlačeného tlačidla [C] vynulujete existujúci čas. 

COMPASS (KOMPAS) 

• Otvorte ho stlačením tlačidla [C]. 

• Podržaním stlačeného tlačidla [C] zahájite kalibráciu kompasu. 

• V priebehu kalibrácie kompasu držte pri otáčaní prístroj rovno a stabilne. Ak prístroj nie je v 
rovine alebo nie je stabilný, na displeji bliká text 'Level'. 

• Kompas opustíte stlačením [B] alebo [C]. 

MEMORY (PAMÄŤ) 

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

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

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

4. Zobrazenie ukončíte stlačením [B] alebo [C]. 

PODSVIETENIE 

Podsvietenie aktivujte podržaním stlačeného tlačidla [B]. 

POZNÁMKA: Z dôvodu úspory energie podsvietenie používané v režime COMPASS (Kompas) bliká. 

MERANIE KUMULATÍVNEHO VÝSTUPU/ZOSTUPU 

1. V režime ALTITUDE RECORDING (záznam nadmorskej výšky) spustite meranie stlačením 
tlačidla [A]. 

2. Otočením tlačidla [A] prepínate medzi výstupom a zostupom. 

3. Meranie zastavíte stlačením [A]. 

4. Namerané hodnoty vynulujete podržaním stlačeného tlačidla [C]. 

ZÁMOK TLAČIDIEL 

Súčasným stlačením tlačidiel [A] a [B] aktivujete/uvoľníte zámok tlačidiel. 

KALIBRÁCIA KOMPASU 

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

Prístroj Suunto Elementum Terra má dva režimy: TIME (Čas) a ALTITUDE RECORDING (Záznam 
nadmorskej výšky). Medzi nimi prepínate stlačením [B]. 

Prístroj Suunto Elementum Terra má rovnako zobrazenie COMPASS (Kompas). Aktivujte ho stlačením 
tlačidla [C]. 

 

V režime TIME (Čas) má prístroj funkciu normálnych hodiniek. Režim ALTITUDE RECORDING 
(Záznam nadmorskej výšky) obsahuje funkcie merania a záznamu nadmorskej výšky. 

Zobrazenie COMPASS (Kompas) Vám pomáha v orientácii relatívne k severnému magnetickému pólu. 

Nastavenie prístroja Suunto Elementum Terra môžete zmeniť z menu SETTINGS (nastavenie). 
Záznamy o nadmorskej výške zobrazíte v menu MEMORY (Pamäť). 

1.1 Zmena všeobecných nastavení 

Postup zmeny všeobecných nastavení: 

1. V režime TIME (Čas) podržte stlačené tlačidlo [A] pre otvorenie menu SETTINGS (Nastavenie). 
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 stlačením tlačidla [B] alebo [C] alebo 
podržaním stlačeného tlačidla [A]. 

V prístroji Suunto Elementum Terra môžete zmeniť nasledujúce všeobecné nastavenia: 

• referenčnú hodnota nadmorskej výšky 

• 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 nadmorskej výšky: metre/stopy 
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1.2 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. 

1.3 Použitie zámku tlačidiel 

Zámok tlačidiel je možné aktivovať v režimoch TIME (Čas) a ALTITUDE RECORDING (Záznam 
nadmorskej výšky). 

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]. 

 

1.4 Aktivácia podsvietenia 

Podsvietenie je možné aktivovať v oboch režimoch aj v zobrazení COMPASS (Kompas). Podsvietenie 
aktivujte podržaním stlačeného tlačidla [B]. Podsvietenie zostane aktívne po dobu 5 sekúnd. 

 

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

POZNÁMKA: Časté používanie podsvietenia značne redukuje životnosť batérie. Z dôvodu úspory 
energie podsvietenie používané v režime COMPASS (Kompas) bliká. 

2 Používanie prístroja Suunto Elementum Terra 

2.1 Režim Time (Čas) 

Režim TIME (Čas) je predvolený režim prístroja. 
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V režime TIME (Čas) sú na displeji zobrazené nasledujúce informácie: 

• aktuálna nadmorská výška (prvý riadok) 

• čas (druhý riadok) 

• dátum (spodný riadok) 

• tlak vzduchu na hladinu mora (vonkajší okraj) 

 

2.1.1 Použitie stopiek 

Prístroj Suunto Elementum Terra má funkciu stopiek. Postup použitia stopiek: 

1. V režime TIME (Čas) otočte tlačidlo [A] hore pre otvorenie funkcie stopiek. 

2. Stopky spustíte a zastavíte stlačením tlačidla [A]. 

3. Existujúci čas vynulujete podržaním stlačeného tlačidla [C]. 

POZNÁMKA: Nastavenie môžete otvoriť iba v prípade, že je zobrazený dátum. 

 

2.2 Režim záznamu nadmorskej výšky 

V režime ALTITUDE RECORDING (Záznam nadmorskej výšky) môžete merať a zaznamenávať 
súhrnný výstup a zostup. Stlačením tlačidla [B] prepnite z režimu TIME (Čas) do režimu ALTITUDE 
RECORDING (Záznam nadmorskej výšky). 

Otočením tlačidla [A] prepínate medzi kladnými (+) a zápornými (-) súhrnnými záznamami meraní 
nadmorskej výšky. 

V režime ALTITUDE RECORDING (Záznam nadmorskej výšky) sú na displeji zobrazené nasledujúce 
informácie: 

• aktuálna nadmorská výška (prvý riadok) 

• súhrnné nadmorské výšky (druhý riadok) 

• trvanie (druhý riadok) 
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2.2.1 Zaznamenávanie nadmorskej výšky 

V režime ALTITUDE RECORDING (Záznam nadmorskej výšky) alebo pri meraní nadmorskej výšky 
hodinky merajú zmeny nadmorskej výšky v intervale 1,5 alebo 10 sekúnd (v závislosti na rýchlosti 
zvislého pohybu). 

RADA: Režim ALTITUDE RECORDING (Záznam nadmorskej výšky) používajte pre zobrazenie 
okamžitých zmien nadmorskej výšky. 

2.2.2 Nastavenie referenčnej nadmorskej výšky 

Meranie nadmorskej výšky je založené na meraní barometrického tlaku. Barometrický tlak sa mení aj 
vplyvom počasia, takže sa v prípade zmeny počasia odporúča častejšie resetovať aktuálnu referenčnú 
nadmorskú výšku, prinajmenšom pred začatím cesty. 

Postup nastavenia referenčnej nadmorskej výšky: 

1. V režime TIME (Čas) podržte stlačené tlačidlo [A]. 

2. Otočením tlačidla [A] zmeňte hodnotu referenčnej nadmorskej výšky. 

3. Zmenu potvrďte a menu opustite podržaním stlačeného tlačidla [A] alebo stlačením tlačidla [B] 
alebo [C]. 

 

POZNÁMKA: Segment na vonkajšom okraji je indikátor tlaku vzduchu na hladinu mora zodpovedajúcu 
nameranej nadmorskej výške. 

RADA: Indikátor tlaku vzduchu na hladinu mora na vonkajšom okraji použite pre nastavenie svojej 
nadmorskej výšky. 

2.2.3 Meranie súhrnného výstupu/výstupu 

Postup merania všeobecného výstupu/zostupu: 

1. Stlačením tlačidla [A] spustite meranie. Na displeji sa zobrazí ikona REC. 

2. Otočením tlačidla [A] prepínate medzi výstupom a zostupom. 

3. Meranie zastavíte stlačením tlačidla [A]. 

4. Namerané hodnoty vynulujete podržaním stlačeného tlačidla [C]. 

 

POZNÁMKA: Meranie sa zastaví a vynuluje automaticky, ak je dosiahnutá maximálna doba merania 
(48 hodín) alebo je dosiahnutá maximálna hodnota výstupu/zostupu (19 800 metrov). 

POZNÁMKA: Aby ste získali správne hodnoty nadmorskej výšky, je nutné pravidelne nastavovať 
referenčnú nadmorskú výšku. 
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2.2.4 Zobrazenie záznamu o nadmorskej výške 

Postup zobrazenia záznamov o nadmorskej výške: 

1. V režime TIME (Čas) otočte tlačidlo [A] dole pre otvorenie menu MEMORY (Pamäť). Ako prvá 
je posledná položka o nadmorskej výške. 

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

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

4. Stlačením tlačidla [B] alebo [C] opustíte menu MEMORY (Pamäť). 

 

Informácie so záznamami o nadmorskej výške 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: 

• maximálna nadmorská výška (prvý riadok) 

• čas začiatku (druhý riadok) 

• dátum začiatku (spodný riadok) 

V sekundárnom zobrazení (obrázok 3 a 4) sú uvedené tieto informácie: 

• súhrnný zostup (prvý riadok) 

• súhrnný výstup (druhý riadok) 

• trvanie (spodný riadok) 

POZNÁMKA: V menu MEMORY (Pamäť) je uložených až 8 záznamov. Ak je MEMORY (Pamäť) 
zaplnená, nahradí sa novým záznamom najstarší záznam. 

2.3 Zobrazenie Compass (Kompas) 

Zobrazenie COMPASS (Kompas) Vám umožňuje orientáciu relatívne k severnému magnetickému pólu. 
Prístroj Suunto Elementum Terra má kompas s kompenzáciou náklonu. To znamená, že odčítate 
správnu hodnotu, aj keď je kompas naklonený. 

1. Zobrazenie COMPASS (Kompas) aktivujte z režimu TIME (Čas) alebo ALTITUDE 
RECORDING (Záznam nadmorskej výšky) stlačením tlačidla [C]. 

2. Stlačením tlačidla [B] alebo [C] deaktivujete zobrazenie COMPASS (Kompas). 

 

POZNÁMKA: Zobrazenie COMPASS (Kompas) automaticky zmizne po 60 sekundách. 



12 
 

2.3.1 Kalibrovanie kompasu 

Postup kontroly presnosti kompasu: 

Otvorte zobrazenie COMPASS (Kompas) a nechajte prístroj v rovine, displejom nahor. Nakloňte displej 
45° k sebe. Ak sa zobrazená hodnota zmení o viac než 20°, musíte kompas skalibrovať. 

 

POZNÁMKA: Vyhnite sa kovom alebo magnetickým poliam, pretože môžu ovplyvniť kalibráciu. 

Kalibrácia spočíva v dvoch sekvenciách. Sekvencie na seba automaticky vzájomne nadväzujú, takže si 
prečítajte všetky pokyny pred začatím kalibrácie. 

Postup kalibrácie kompasu: 

1. V zobrazení COMPASS (Kompas) aktivujte kalibráciu podržaním stlačeného tlačidla [C]. 

2. Držte prístroj v rovine a otáčajte kompasom, kým sa nezaplnia segmenty na vonkajšom okraji 
displeja a nezačujete potvrdzovací zvuk. Ak nie je prístroj udržiavaný v rovine, bliká na displeji 
text 'LEVEL'. 

3. Po úspešnej kalibrácii roviny sa automaticky spustí kalibrácia naklopenia. 

4. Držte prístroj naklonený v uhle 90º, kým nebudete počuť potvrdzovací zvuk. Po úspešnej 
kalibrácii sa na prístroji zobrazí 'OK'. 

 

POZNÁMKA: Ak nie je kalibrácia úspešná, prístroj zobrazí 'FAIL'. Ak dôjde k chybe kalibrácie, opakujte 
kalibráciu znova. 

RADA: Zapnite pásik prístroja, vložte do pásika podperný vankúšik a vložte ho do krabičky, takže je 
prístroj v rovine. Kalibrujte na stole, ktorý neobsahuje kov. 

3 Meranie počasia 

Prístroj Suunto Elementum Terra nepretržite meria tlak okolitého vzduchu (absolútny tlak vzduchu). Na 
základe tohto merania a aktuálnej nadmorskej výšky prístroj Suunto Elementum Terra vypočíta tlak 
vzduchu na hladinu mora a graficky ho zobrazí na vonkajšom okraji displeja. Je oveľa bežnejšie 
interpretovať hodnoty tlaku vzduchu na hladinu mora. 
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3.1 Šípka vývoja barometrického času 

Významné zmeny tlaku vzduchu - často indikujúce zmenu počasia - sú zobrazené šípkou vývoja 
barometrického tlaku (šípka v hornej časti displeja). Šípka vývoja barometrického tlaku ukazuje vývoj 
tlaku za posledných 6 hodín. Ľavá strana šípky predstavuje prechod medzi poslednou 6. až 3. hodinou 
a pravá strana posledné 3 hodiny histórie tlaku vzduchu na hladinu mora. 

 

Šípky vývoja barometrického tlaku sú aktualizované každých 30 minút, ale zobrazené sú iba významné 
zmeny (najmenej 2 hPa za 3 hodiny). Meranie tlaku vzduchu a prepočet na tlak vzduchu na hladinu 
mora sa vykonáva každú minútu a hodnota je vždy aktualizovaná na vonkajšom okraji. 

3.2 Predpovedanie zmien počasia 

Priemerný tlak vzduchu na hladinu mora je 1013,25 hPa. Vyššie hodnoty často indikujú dobré počasie 
a nižšie hodnoty indikujú nestabilné počasie. Ak tlak vzduchu trvale stúpa, je vyššia pravdepodobnosť 
slnečného počasia. A ak tlak vzduchu trvale klesá, je vyššia pravdepodobnosť nepriaznivého počasia. 

3.3 Automatické prepínanie medzi meraním nadmorskej výšky 
a sledovaním zmien počasia 

Súčasné meranie zmien počasia a nadmorskej výšky nie je bohužiaľ možné, pretože v oboch prípadoch 
dochádza k zmene tlaku okolitého vzduchu. Prístroj Suunto Elementum Terra sleduje vertikálny pohyb 
a podľa potreby prepína na meranie nadmorskej výšky. Po prepnutí na meranie nadmorskej výšky je 
maximálne oneskorenie pre zobrazenie aktualizovanej hodnoty nadmorskej výšky 59 sekúnd. Ak je 
zobrazená nadmorská výška, je jej hodnota aktualizovaná s maximálnym oneskorením 10 sekúnd. 
Výhoda automatického prepínania spočíva v tom, že nezabudnete prepínať medzi meraním nadmorskej 
výšky a tlaku vzduchu podľa svojho pohybu, pretože hodinky to automaticky urobia za Vás. 
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3.4 Pri konštantnej nadmorskej výške 

Ak sa pohybujete tak, že počas 12 minút zmeníte nadmorskú výšku o menej ako 5 metrov (tz. vo zvislom 
smere), hodinky interpretujú všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny počasia. Interval merania je 1 
minúta. Hodnota nadmorskej výšky zostáva nemenná a pokiaľ dôjde k zmene počasia, uvidíte zmeny v 
zobrazení hodnoty tlaku vzduchu na hladinu mora. Šípka vývoja barometrického tlaku sa zmení, ak je 
zmena významná (2 hPa alebo viac za 3 hodiny). 

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate na rovnakej nadmorskej výške a zmena počasia je príliš rýchla, hodinky 
môžu interpretovať zmenu tlaku ako zvislý pohyb a zmenia hodnotu nadmorskej výšky. 

PRÍKLAD: ZMENA POČASIA CEZ NOC 

Cez noc spíte v kempe a ráno je počasie horšie ako bolo včera večer. Ráno je šípka vývoja 
barometrického tlaku stále vodorovne, ale hodnota tlaku vzduchu na hladinu mora na vonkajšom okraji 
je nižšia. Podľa toho môžete predpokladať, že dnešné počasie nebude tak dobré ako včera, pretože 
hodnota tlaku vzduchu na hladinu mora poklesla. Zmena však bola pomalá, pretože neovplyvnila šípku 
vývoja barometrického tlaku. 

 

3.5 Pohyb so zmenou nadmorskej výšky 

Ak sa pohybujete tak, že počas 3 minút zmeníte nadmorskú výšku o viac ako 5 metrov (tz. vo zvislom 
smere), hodinky interpretujú všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmenu nadmorskej výšky. Interval 
merania je 1, 5 alebo 10 sekúnd (v závislosti na rýchlosti zvislého pohybu). Hodnota tlaku vzduchu na 
hladinu mora zostáva nemenná a hodnota nadmorskej výšky sa mení v závislosti na Vašom zvislom 
pohybe. 

POZNÁMKA: Ak je nadmorská výška meraná po dobu 6 hodín, šípka vývoja barometrického tlaku sa 
sploští, pretože prístroj pri meraní nadmorskej výšky nemení hodnotu tlaku vzduchu na hladinu mora. 

PRÍKLAD: OPRAVA HODNOTY NADMORSKEJ VÝŠKY 

Vykonávate horolezecký výstup a počasie sa vyjasňuje. Tlak vzduchu na hladinu mora zobrazený na 
vonkajšom okraji je na rovnakej úrovni, ako pred začatím výstupu. Do hodiniek ste podľa údaja na mape 
nastavili správnu nadmorskú výšku. Správny tlak vzduchu na hladinu mora je vypočítaný a zobrazený 
na vonkajšom okraji displeja. Hodnota je teraz vyššie ako predtým, čo indikuje zlepšujúce sa počasie. 
Šípka barometrického tlaku zostáva rovnaká ako pred začatím výstupu. 
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4 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. Používajte len originálne príslušenstvo Suunto - poškodenie neoriginálnym 
príslušenstvom nebude kryté zárukou. Prístroj Suunto Elementum Terra je testovaný podľa štandardu 
ISO 6425. To znamená, že výrobok je vodovzdorný. Dážď, sprchovanie, plávanie a ďalšie normálne 
vystavenie vode neovplyvní jeho prevádzku. Tlačidlá je možné stlačiť aj pri ponorení do vody. 

4.1 Výmena batéria 

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/. 

5 Špecifikácie 

5.1 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: 100 metrov/300 stôp (podľa ISO 6425) 

• Sapphire crystal odolný proti poškriabaniu. 

• Typ batérie: CR 2032 

• Životnosť batérie: približne 9 mesiacov (sériové číslo menšie ako 00403092) alebo 1 rok 
(sériové číslo 00403092 a vyššie) pri normálnom používaní. 

Merač nadmorskej výšky 

• Zobrazený rozsah: -500 m až 9 000 m/-1 640 stôp až 29 527 stôp 

• Rozlíšenie: 1 m/3 stopy 

• Maximálny počet záznamov v pamäti: 8 

http://www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/
http://www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/
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Barometer 

• Zobrazený rozsah: 950 až 1 060 hPa/28,60 až 31,30 inHg 

• Rozlíšenie: 1 hPa/0,03 inHg 

Kompas 

• Rozlíšenie: 1° 

• Maximálny uhol náklonu 45° 

5.2 Ochranná známka 

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

5.3 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. 

5.4 Oznámenie o patente 

Tento výrobok je chránený doteraz nevybaveným patentom US 12/153,505. V platnosti sú aj ostatné 
patenty. 

5.5 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. 

 

6 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 

http://www.suunto.com/
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vymáhateľná vo všetkých týchto krajinách. Záručná služba môže byť obmedzená v dôsledku možných, 
pre danú krajinu špecifických, prvkov vo Výrobku. 

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. 
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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. 

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. 

 

1. www.suunto.com/support 

www.suunto.com/mysuunto 
 

2. AUSTRALIA 

AUSTRIA 

CANADA 

CHINA 

FINLAND 

FRANCE 

GERMANY 

+61 1800 240 498 

+43 720 883 104 

+1 800 267 7506 

+86 010 84054725 

+358 9 4245 0127 

+33 4 81 68 09 26 

+49 89 3803 8778 

http://www.suunto.com/customer%20servise
http://www.suunto.com/
http://www.suunto.com/
http://www.suunto.com/
http://www.suunto.com/support
http://www.suunto.com/mysuunto
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ITALY 

JAPAN 

NETHERLANDS 

NEW ZEALAND 

RUSSIA 

SPAIN 

SWEDEN 

SWITZERLAND 

UK 

USA 

+39 02 9475 1965 

+81 3 4520 9417 

+31 1 0713 7269 

+64 9887 5223 

+7 499 918 7148 

+34 91 11 43 175 

+46 8 5250 0730 

+41 44 580 9988 

+44 20 3608 0534 

+1 855 258 0900 
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