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1. Bezpečnost

Typy bezpečnostních opatření
 VAROVÁNÍ:  -  používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému

zranění či úmrtí.

 UPOZORNĚNÍ:  -  používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození
výrobku.

 POZNÁMKA:  -  používá se pro zvýraznění důležitých informací.

 TIP:  -  označuje extra tipy, jak používat různé funkce hodinek.

 VAROVÁNÍ: Každý počítač může ze své podstaty někdy selhat. Je možné, že i toto
zařízení během ponoru náhle přestane poskytovat přesné údaje. Vždy používejte záložní
potápěčský počítač a nikdy se nepotápějte sami. Tento potápěčský počítač smí používat
pouze osoby, které prošly adekvátním tréninkem používání vybavení pro potápění. Před
použitím je ZCELA NEZBYTNÉ seznámit se s pokyny v uživatelské příručce a návodu k
obsluze. Nedodržení tohoto upozornění může vyústit v nesprávné použití, vážné zranění
nebo úmrtí.

 POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že se na potápěčském počítači Suunto nachází
nejnovější verze softwaru s aktualizacemi a vylepšeními. Než se vydáte na cestu, ověřte na
webových stránkách www.suunto.com/support, zda pro váš potápěčský počítač není k
dispozici aktualizace softwaru. Pokud je nová verze k dispozici, bezpodmínečně proveďte
instalaci před zahájením ponoru. Aktualizace mají zlepšit uživatelské pohodlí a jsou součástí
filozofie společnosti Suunto spočívající v neustálém zdokonalování svých produktů.

Před ponorem
Ujistěte se, že plně rozumíte způsobu použití, omezením a údajům, které vaše potápěčské
počítače poskytují. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této příručky nebo přístroje pro
potápění, kontaktujte před potápěním svého prodejce Suunto. Vždy mějte na paměti, že ZA
SVOU BEZPEČNOST ZODPOVÍDÁTE JEN VY SAMI.

Před odjezdem za potápěním důrazně doporučujeme důkladně prohlédnout váš potápěčský
počítač, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Na místě ponoru poté před vstupem do vody pečlivě (ručně) zkontrolujte každé zařízení, které
hodláte používat.

Kontrola potápěčského počítače
Ujistěte se, že:

1. Suunto Tank POD je ve správném režimu ponoru a že jeho displej funguje podle
očekávání.

2. Nastavení výšky je správné.
3. Osobní nastavení je správné.
4. Hloubkové zastávky jsou nastaveny správně.
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5. Soustava jednotek je správně nastavena.
6. Kompas je zkalibrován. Spusťte kalibraci ručně v nabídce Obecné » Kompas » Kalibrace.

Tím současně ověříte, že zvukové signály potápěčského počítače fungují správně. Po
úspěšné kalibraci by se měl ozvat zvukový signál.

7. Baterie je plně nabitá.
8. Všechny primární a záložní ukazatele času, tlaku a hloubky (digitální i mechanické) ukazují

správné konzistentní hodnoty.
9. Pokud používáte snímač Suunto Tank POD, zkontrolujte jeho správné nasazení a otevření

ventilu. Více informací o správném použití najdete v uživatelské příručce snímače Suunto
Tank POD.

10. Pokud používáte snímač Suunto Tank POD, zkontrolujte, zda spojení dobře funguje, a zda
je dýchací směs správně nastavena.

 POZNÁMKA: Více informací o sondě Suunto Tank POD naleznete v uživatelské příručce,
která je součástí balení produktu.

Bezpečnostní opatření
 VAROVÁNÍ: POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY MĚLI POUŽÍVAT POUZE ZKUŠENÍ POTÁPĚČI!

Nezkušenost může u každého typu potápění (včetně freedivingu) vést k chybám, jako je
nesprávné použití plynových směsí nebo nevhodná dekomprese, které mohou způsobit
vážná zranění nebo smrt.

 VAROVÁNÍ: Před použitím potápěčského počítače si přečtěte stručnou příručku a
kompletní uživatelskou příručku. Nedodržením tohoto upozornění může dojít ke špatnému
zacházení, vážnému zranění nebo smrti.

 VAROVÁNÍ: VŽDY EXISTUJE RIZIKO DEKOMPRESNÍ NEMOCI (DCS) PŘI JAKÉMKOLI
PROFILU PONORU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT DEKOMPRESNÍMI TABULKAMI
NEBO POČÍTAČEM. NEBEZPEČÍ VÝSKYTU DEKOMPRESNÍ NEMOCI NEBO OTRAVY
KYSLÍKEM ZCELA NEODSTRANÍ ŽÁDNÝ POSTUP, POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ ANI TABULKY!
Individuální fyzická kondice se může lišit ze dne na den. Potápěčský počítač tyto výkyvy není
schopen zohlednit. Abyste minimalizovali riziko vzniku dekompresní nemoci, důrazně
doporučujeme nepřibližovat se k hraničním hodnotám dekompresních limitů. Pro zvýšení
opatrnosti doporučujeme konzultovat vaše fyzické dispozice k potápění s lékařem.

 VAROVÁNÍ: POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM
LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA
POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ!
Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně
zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z
principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou
prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

 VAROVÁNÍ:  Pokud máte kardiostimulátor, potápění nedoporučujeme. Přístrojové
potápění způsobuje zvýšenou zátěž na organismus nevhodnou pro uživatele
kardiostimulátorů.
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 VAROVÁNÍ: Pokud máte kardiostimulátor, poraďte se před použitím tohoto přístroje s
lékařem. Indukční frekvence potápěčského přístroje mohou činnost kardiostimulátorů
narušovat.

 VAROVÁNÍ: Přestože naše produkty splňují průmyslové normy, může při kontaktu s
pokožkou dojít k alergické reakci nebo k podráždění pokožky. V takovém případě okamžitě
přestaňte počítač používat a kontaktujte lékaře.

 VAROVÁNÍ: Přístroj není určen pro profesionální použití! Potápěčské počítače Suunto
jsou určené pouze pro rekreační potápění. Nároky komerčního nebo profesionálního
potápění mohou potápěče vystavit hloubkám a podmínkám, které obecně zvyšují riziko
výskytu dekompresní nemoci (DCS). Společnost Suunto proto důrazně doporučuje
nepoužívat tento přístroj ke komerčnímu nebo profesionálnímu potápění.

 VAROVÁNÍ: POUŽÍVEJTE ZÁLOŽNÍ PŘÍSTROJE! Při každém ponoru používejte záložní
přístroje obsahující hloubkoměr, tlakoměr, stopky či hodinky a ujistěte se, že máte přístup k
dekompresním tabulkám nezávisle na použití počítače.

 VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů se nikdy nepotápějte sami. Ponory provádějte
zásadně s určeným partnerem (buddy). V přítomnosti ostatních zůstaňte i určitý čas po
dokončení ponoru, jelikož příznaky dekompresní nemoci se mohou projevit až s časovým
odstupem.

 VAROVÁNÍ: VŽDY PROVÁDĚJTE KONTROLU! Před každým ponorem se ujistěte, že
potápěčský počítač funguje a je správně nastaven. Zkontrolujte displej, úroveň nabití baterie,
tlak v lahvi a další důležité údaje.

 VAROVÁNÍ: V průběhu ponoru potápěčský počítač pravidelně kontrolujte. Pokud
usoudíte, že počítač nefunguje správně, přerušte okamžitě ponor a bezpečně se vraťte na
hladinu. Kontaktujte služby zákazníkům Suunto a předejte počítač na kontrolu do
autorizovaného servisu Suunto.

 VAROVÁNÍ: POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY NEMĚL BÝT V PRŮBĚHU POTÁPĚNÍ PŮJČOVÁN
NEBO SDÍLEN MEZI VÍCE UŽIVATELI! Údaje, které počítač poskytuje, nebudou použitelné pro
toho, kdo neměl počítač po celou dobu ponoru nebo v průběhu opakujících se ponorů. Profily
ponorů musí být odpovídat skutečným ponorům uživatele. Pokud počítač ponecháte kdykoli
v průběhu potápění ležet na povrchu, budou informace o následných ponorech nepřesné.
Žádný potápěčský počítač není schopen zohlednit ponory uskutečněné bez počítače.
Veškeré potápění až čtyři dny před prvním použitím počítače tak může vést k nepřesným
údajům, podle kterých se nelze řídit.

 VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE ŽÁDNOU ČÁST POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE PŮSOBENÍ
SMĚSI OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 40 % KYSLÍKU! Nasycený vzduch s vyšším obsahem kyslíku
představuje zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem vážného poranění nebo
smrti.
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 VAROVÁNÍ: NEPOTÁPĚJTE SE SE SMĚSÍ PLYNŮ, JEJÍŽ SLOŽENÍ JSTE SAMI NEOVĚŘILI A
NEZADALI JSTE ANALYZOVANÉ HODNOTY DO POČÍTAČE! Použití neověřené směsi a
zadání nepřesných hodnot složení směsi do potápěčského počítače povede k nesprávným
údajům zobrazeným během plánování ponoru.

 VAROVÁNÍ: Použití plánovacího software, jako například Suunto DM5, nenahrazuje
řádný potápěčský výcvik. Potápění se směsí plynů skrývá nebezpečí, která nejsou známá
potápěčům potápějících se pouze se vzduchem. Před potápěním se směsí Triox, Heliox,
Nitrox nebo se všemi těmito směsemi musí potápěč absolvovat speciální výcvik s ohledem na
plánovaný typ potápění.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte USB kabel Suunto v okolí vznětlivých plynů. Hrozí nebezpečí
výbuchu.

 VAROVÁNÍ: USB kabel Suunto v žádném případě nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí
nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo požáru.

 VAROVÁNÍ: Nepoužívejte USB kabel Suunto v případě poškození některé z jeho částí.

 VAROVÁNÍ: Dobíjejte zařízení pouze pomocí adaptérů USB splňujících požadavky normy
IEC 60950-1 pro omezené napájení. Adaptéry, které požadavky tohoto standardu nesplňují,
představují riziko požáru, poranění a poškození zařízení Suunto.

 UPOZORNĚNÍ: ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem.
Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Nouzové výstupy
Selhání potápěčského počítače Suunto v průběhu ponoru je velmi nepravděpodobné. Pokud
však nastane, je nutné zahájit okamžitý, avšak bezpečný návrat zpět k hladině podle pokynů
zkušeného potápěčského instruktora.
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2. Důležitá oznámení
V zájmu vaší bezpečnosti používejte přístroj Suunto Tank POD s dodaným omezovačem
průtoku Suunto Flow Restrictor. Omezovač průtoku odstraňujte pouze pro účely čištění nebo
při výměně potápěčského přístroje. Omezovač průtoku se musí znovu nainstalovat před
dalším použitím přístroje Suunto Tank POD.

Společnost Suunto důrazně doporučuje svěřit montáž nebo demontáž přístroje Suunto Tank
POD do rukou autorizovaného prodejce Suunto nebo vyškoleného odborníka na potápění.
Nesprávné použití nástroje nebo jeho přílišné utažení může vést k poškození potápěčského
přístroje.

Ujistěte se, že během tlakování potápěčského přístroje nejsou v blízkosti jiní lidé.

Pokud se nepodaří spárovat přístroj Suunto Tank POD s potápěčským počítačem, musíte Tank
POD demontovat. Nenechávejte nefunkční Tank POD připevněnou k výstroji. Nefunkční
jednotku zaneste nejbližšímu autorizovanému prodejci potápěčského vybavení Suunto ke
kontrole.

Tento výrobek podporuje bezdrátový přenos tlaku v lahvi do potápěčských počítačů Suunto
EON Steel, EON Core a D5. Jednu nebo více sond Tank POD lze spárovat s potápěčským
počítačem pro ponory s více dýchacími směsmi.

Sonda Suunto Tank POD je určena výhradně pro použití se stlačeným vzduchem.
Nepoužívejte ji pro žádný jiný typ potápění s přístrojem. Přívod stlačeného vzduchu musí
splňovat požadavky normy EN12021:2014.

Tento výrobek je povoleno používat výhradně s potápěčským přístrojem splňujícím veškeré
požadavky na přívod vzduchu podle normy EN12021 a požadavky na ochranné prostředky
dýchacích orgánů stanovené normou EN250.
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3. Začínáme
Před nastavením přístroje Suunto Tank POD se ujistěte, že používáte správný omezovač
průtoku vzduchu, spárujte sondu Tank POD se svým potápěčským počítačem a proveďte
nezbytná nastavení dýchacích směsí v potápěčském počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete
tím, že budete postupovat podle instrukcí uvedených v této příručce.

3.1. Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ A
Omezovač průtoku vzduchu, typ A:

Postup instalace Suunto Tank POD přímo na vysokotlaký port:

1. Poznačte si za účelem párování sériové číslo, které je uvedeno na kovovém štítku na
spodní straně sondy Tank POD.

2. Vložte omezovač průtoku typu A do Tank PODu.

3. Připevněte Tank POD do vysokotlakého portu.

4. Opatrně a pomalu otevřete tlakový ventil. Během tlakování potápěčské výstroje se dívejte
jiným směrem.

 VAROVÁNÍ: Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank
PODu, je pouze orientační. Baterie v Tank PODu se může ve skutečnosti vybíjet rychleji.

3.2. Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ B
Omezovač průtoku vzduchu, typ B:
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Pro instalaci potápěčského počítače Suunto Tank POD na prodlužovací hadici vysokotlakého
portu:

1. Poznačte si za účelem párování sériové číslo, které je uvedeno na kovovém štítku na
spodní straně sondy Tank POD.

2. Vložte hladký konec omezovače průtoku typu B do Tank PODu. Drážkovaný konec by měl
zůstat viditelný.

3. Připevněte vysokotlakou prodlužovací hadici do vysokotlakého portu.

4. Připevněte Tank POD k volnému konci prodlužovací hadice a ujistěte se, že drážkovaný
konec omezovače průtoku je pevně zasunutý do hadice.

5. Opatrně a pomalu otevřete tlakový ventil. Během tlakování potápěčské výstroje se dívejte
jiným směrem.

 VAROVÁNÍ: Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank
PODu, je pouze orientační. Baterie v Tank PODu se může ve skutečnosti vybíjet rychleji.

3.3. Orientace sondy Tank POD
Během 3.4. párování přístroje Suunto Tank POD dosáhnete nejlepších výsledků, pokud
potápěčský počítač a sondu Tank POD podržíte jedním z následujících způsobů:

Suunto Tank POD
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Pro potápěčské počítače Suunto EON Core a Steel

Pro potápěčský počítač D5

3.4. Párování se sondou Suunto Tank POD

Pro potápěčské počítače Suunto EON Core a Steel
Párování se sondou Suunto Tank POD:

1. Po instalaci sondy Tank POD a otevření ventilu vyčkejte, než se na sondě Tank POD
rozbliká zelená kontrolka.

2. Pokud není obrazovka vašeho potápěčského počítače aktivní, zapněte ji stisknutím
libovolného tlačítka.

3. Použijte párování přiblížením: Podržte potápěčský počítač v těsné blízkosti sondy Tank
POD. Postupujte podle pokynů v části 3.3. Přidružení sondy Tank POD.

4. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem Tank PODu,
stavem baterie a tlaku v lahvi. Z této nabídky vyberte správnou dýchací směs pro Tank
POD.
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 POZNÁMKA: Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank
PODu, je pouze orientační.

6. Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou
dýchací směs.

Další možností je spárovat sondu či sondy Suunto Tank POD z nabídky:

1. Výběrem sondy Tank POD pro danou dýchací směs v nabídce Plyny zvolte, kterou sondu
Tank POD použijete pro jednotlivé dýchací směsi.

2. Kontrolou zobrazení tlaku v lahvi na obrazovce a blikáním zeleného LED indikátoru na
sondě Tank POD se ujistěte, že byla sonda aktivována. V nabídce je konkrétní Tank POD
identifikována sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce během ponoru je zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní
dýchací směsi. Jakmile dýchací směs změníte, změní se podle toho také zobrazená hodnota
tlaku v lahvi.

 VAROVÁNÍ: Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před
zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému
číslu na snímači.

 TIP: Když se nepotápíte, odtlakujte Tank POD, šetříte tak životnost baterie.

Pro potápěčský počítač D5
Párování se sondou Suunto Tank POD:

1. Po instalaci sondy Tank POD a otevření ventilu vyčkejte, než se na sondě Tank POD
rozbliká zelená kontrolka.

2. Pokud není obrazovka vašeho potápěčského počítače aktivní, zapněte ji stisknutím
libovolného tlačítka.

3. Použijte párování přiblížením: Podržte potápěčský počítač v těsné blízkosti sondy Tank
POD. Postupujte podle pokynů v části 3.3. Přidružení sondy Tank POD.

Suunto Tank POD
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4. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem Tank PODu,
stavem baterie a tlaku v lahvi. Z této nabídky vyberte správnou dýchací směs pro Tank
POD.

 POZNÁMKA: Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank
PODu, je pouze orientační.

6. Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou
dýchací směs.

Další možností je spárovat sondu či sondy Suunto Tank POD z nabídky:

1. Výběrem sondy Tank POD pro danou dýchací směs v nabídce Plyny zvolte, kterou sondu
Tank POD použijete pro jednotlivé dýchací směsi.

2. Kontrolou zobrazení tlaku v lahvi na obrazovce a blikáním zeleného LED indikátoru na
sondě Tank POD se ujistěte, že byla sonda aktivována. V nabídce je konkrétní Tank POD
identifikována sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce během ponoru je zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní
dýchací směsi. Jakmile dýchací směs změníte, změní se podle toho také zobrazená hodnota
tlaku v lahvi.

 VAROVÁNÍ: Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před
zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému
číslu na snímači.

 TIP: Když se nepotápíte, odtlakujte Tank POD, šetříte tak životnost baterie.

3.5. Zrušení párování se sondou Suunto Tank POD

Pro potápěčské počítače Suunto EON Core a Steel
Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi
prostřednictvím přiblížení:

Suunto Tank POD
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1. Přidržte Tank POD v blízkosti potápěčského počítače při zobrazení Tlak v lahvi:

2. Posuňte se na displeji na dýchací směs, od které chcete Tank POD odebrat:

3. Vyberte Zrušit spárování:

4. Vaše sonda Tank POD je odebrána z vybraného seznamu dýchacích směsí:

Pro potápěčský počítač D5
Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi
prostřednictvím nabídky:

1. V nabídce Plyny vyberte dýchací směs, pro kterou chcete Tank POD odebrat:

2. Vyberte Tank POD, kterou chcete odebrat (zkontrolujte sériové číslo):

3. Vyberte Zrušit spárování:

Suunto Tank POD
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4. Vaše sonda Tank POD je odebrána z vybraného seznamu dýchacích směsí:

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi
prostřednictvím přiblížení:

1. Přidržte Tank POD v blízkosti potápěčského počítače při zobrazení Tlak v lahvi:

2. Posuňte se na displeji na dýchací směs, od které chcete Tank POD odebrat:

3. Vyberte Zrušit spárování:

4. Váš Tank POD je odebrán z vybraného seznamu dýchacích směsí:

3.6. Kompatibilita výrobku
Suunto Tank POD se k potápěčskému přístroji připojuje pomocí standardizovaného závitu
7/16” – 20UNF. Pro úplný seznam kompatibilního potápěčského vybavení navštivte webové
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stránky suunto.com, kontaktujte společnost Suunto telefonicky nebo se obraťte na místního
autorizovaného prodejce Suunto.

Nepoužívejte tento přístroj s neoprávněným příslušenstvím nebo zařízením, které není
autorizováno nebo oficiálně podporováno společností Suunto.

3.7. Kontroly před potápěním
Před potápěním vždy důkladně zkontrolujte správnou funkčnost přístroje Suunto Tank POD.
Pokud je k počítači připojena sonda pro bezdrátový přenos tlaku v lahvi, zkontrolujte, zda:

1. Sonda Tank POD nevykazuje viditelné poškození nebo defekty.
2. Všechny primární a záložní ukazatele času, tlaku a hloubky (digitální i mechanické) ukazují

správné konzistentní hodnoty.
3. Připojení k sondě Tank POD funguje a v potápěčském počítači je nastavena správná

dýchací směs.
4. Nastavení dýchací směsi a procenta O2 je správné.

5. Sonda Tank POD je správně nainstalována a ventil lahve je otevřený.
6. Sonda Tank POD je spárována s potápěčským počítačem.
7. Sonda Tank POD odesílá data (na displeji bliká ikona bezdrátového přenosu a je uvedena

hodnota tlaku v lahvi).
8. Na displeji není zobrazeno varování o slabé baterii v sondě Tank POD.
9. V lahvi je dostatek dýchací směsi pro plánovaný ponor. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty

tlaku na počítači a na záložním manometru shodné.

Pokud máte pochybnosti o bezpečném použití sondy Tank POD, obraťte se na zákaznickou
podporu společnosti Suunto a zaneste sondu Tank POD ke kontrole autorizovanému
servisnímu středisku Suunto.

Suunto Tank POD
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4. Péče a podpora

4.1. Instrukce pro zacházení
Zacházejte s přístrojem Suunto Tank POD opatrně. Citlivé elektronické součástky se mohou v
případě upuštění přístroje či nesprávného použití poškodit.

Při cestování se sondou Tank POD se ujistěte, že je bezpečně zabalená v odbaveném nebo
kabinovém zavazadle. Vložte ji do pouzdra nebo jiného vhodného obalu, který zajistí stabilitu
uvnitř zavazadla a odolnost vůči nárazu.

Nepokoušejte se sondu Tank POD sami rozebírat nebo opravovat. Pokud se objeví v
souvislosti s přístrojem nějaký problém, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko
Suunto.

 VAROVÁNÍ: ZAJISTĚTE VODĚODOLNOST PŘÍSTROJE! Pokud by do přístroje vnikla
vlhkost, hrozí vážné narušení funkčnosti přístroje. Veškeré servisní zákroky svěřte výhradně
do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

 POZNÁMKA: Po potápění opláchněte přístroj čistou vodou, mýdlovým roztokem a
opatrně pouzdro očistěte vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí, obzvlášť po potápění ve
slané vodě.

 TIP: Pro získání osobní podpory, zaregistrujte váš Suunto Tank POD na www.suunto.com/
support.

4.2. Podpora
Další podporu můžete získat na webových stránkách www.suunto.com/support/dive-
computers-and-instruments-support/suunto-tank-pod/ .

Naše online podpora nabízí komplexní sortiment pomocných materiálů, mj. uživatelské
příručky, časté dotazy, výuková videa, možnosti servisu a oprav, náš vyhledávač potápěčských
servisních center, záruční podmínky a také kontaktní údaje zákaznické podpory.

Pokud jste nenašli odpovědi na své dotazy v naší online podpoře, kontaktujte naši
zákaznickou podporu. Rádi vám pomůžeme.

4.3. Likvidace a recyklace
Zařízení prosím zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o elektronickém odpadu a
bateriích. Nevyhazujte počítač spolu s běžným domácím odpadem. Máte-li zájem, můžete
zařízení vrátit nejbližšímu prodejci Suunto.

Níže uvedený symbol znamená, že v rámci Evropské unie musí být toto zařízení zlikvidováno
podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Postupujte
podle místních postupů členských států pro sběr elektronického odpadu.

Suunto Tank POD
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Správný sběr a recyklace baterií a elektronických zařízení pomáhá šetřit zdroje a minimalizuje
jejich dopad na životní prostředí.

Suunto Tank POD
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5. Reference

5.1. Technické parametry

Rozměry a hmotnost:
• Max. průměr: 40 mm / 1,57 "
• Délka: 80 mm / 3,15 "
• Hmotnost: 95 g / 3,4 oz
• Závit: 7/16” – 20UNF

Provozní podmínky
• Maximální provozní hloubka: 150 m / 492 stop (ve shodě s EN 13319)
• Provozní teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
• Skladovací teplota: -20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F)
• Cyklus údržby: po 200 ponorech nebo dvou letech používání, podle toho, co nastane

dříve

 POZNÁMKA: Skladujte na suchém místě s normální pokojovou teplotou.

Měření hloubky/tlaku
• Rozlišení: 1 bar / 1 psi
• Jmenovitý provozní tlak: 300 bar / 4000 psi
• Maximální přípustný tlak: 400 bar / 5800 psi

Baterie
• Typ: 1/2 AA lithium-thionylchloridová baterie (Li-SOCl2)
• Životnost baterie: 1–3 roky, v závislosti na používání

Následující podmínky mají dopad na předpokládanou životnost baterie:

• Podmínky, ve kterých je počítač provozován a skladován (například teplota). Při teplotě
nižší než 10 °C (50 °F) odpovídá očekávaná životnost baterie cca 50–75 % životnosti při
teplotě 20 °C (68 °F).

 POZNÁMKA: Výměnu baterie svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního
střediska Suunto.

 POZNÁMKA:  Nízká teplota může aktivovat upozornění na nízkou kapacitu baterie, i
když má baterie dostatečnou kapacitu pro potápění ve vodě o vyšší teplotě (40 °C nebo
méně).

Vysokofrekvenční vysílač/přijímač
• Frekvenční pásmo: jednokanálové 123 kHz
• Maximální výstupní výkon: 360 mW

Suunto Tank POD
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 POZNÁMKA:  Informace o dosahu naleznete v příslušných uživatelských příručkách
výrobků.

Výrobce
Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa FINSKO

5.2. Shoda
Informace o shodě s právními předpisy a bezpečnostními standardy se nachází v brožurce
„Informace o bezpečnosti výrobku a předpisech“, která je součástí balení hodinek Suunto
Tank POD a je k dispozici také na adrese www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

5.3. Ochranná známka
Suunto Tank POD, loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované
nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena.

5.4. Patent notice
This product is protected by pending patent applications and their corresponding national
rights: US 13/803,795, US 13/832,081, US 13/833,054, US 14/040,808, US 7,349,805, and US
86608266.

Additional patent applications may be filed.

5.5. Omezená mezinárodní záruka
Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby firma Suunto nebo autorizovaná servisní
centra Suunto (dále pouze Servisní centra) v rámci podmínek této Omezené mezinárodní
záruky a na základě vlastního uvážení bezplatně napraví vady materiálu nebo zpracování a)
opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená mezinárodní záruka platí a je
vymahatelná bez ohledu na zemi nákupu. Omezená mezinárodní záruka nemá dopad na vaše
zákonná práva, jež vám náleží na základě závazných právních předpisů týkajících se prodeje
spotřebního zboží.

Záruční doba
Záruční doba podle této Omezené mezinárodní záruky začíná datem koupě původním
kupujícím.

Není-li stanoveno jinak, je záruční doba u hodinek, chytrých hodinek, potápěčských počítačů,
zařízení pro přenos tepové frekvence, potápěčských sond, mechanických potápěčských
přístrojů a mechanických přesných přístrojů dva (2) roky.

Záruční doba u příslušenství, včetně například hrudních pásů Suunto, řemínků, nabíječek,
kabelů, dobíjecích baterií, náramků a hadic, je jeden (1) rok.

Na vady související s (tlakovým) snímačem měření hloubky v potápěčských počítačích Suunto
je záruční doba pět (5) let.
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Výjimky a omezení
Tato Omezená mezinárodní záruka se nevztahuje na:

1. a. normální opotřebení, například poškrábání, odřeniny či změny barvy a/nebo materiálu
nekovových náramků, b) závady způsobené nešetrným zacházením nebo c) závady či
poškození plynoucí z použití neshodujícího se s použitím zamýšleným či
doporučovaným, nesprávné péče, nedbalosti a nehod jako upuštění na zem či
rozdrcení;

2. tištěné materiály a obal;
3. závady a údajné závady způsobené používáním s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím,

softwarem nebo službou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;
4. nedobíjecí baterie.

Společnost Suunto nezaručuje, že produkt či příslušenství budou fungovat bez přerušení či
bezchybně, ani že produkt či příslušenství budou spolupracovat s jiným hardwarem či
softwarem dodaným třetí stranou.

Tato Omezená mezinárodní záruka není vynutitelná, jestliže u produktu nebo příslušenství
došlo k následujícímu:

1. produkt byl otevřen mimo zamýšlené použití;
2. produkt byl opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí; upravován nebo

opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
3. došlo k odstranění, úpravě nebo jiné formě zneplatnění sériového čísla, na základě zjištění

firmy Suunto;
4. došlo k vystavení působení chemikálií, například opalovacích krémů nebo odpuzovačů

hmyzu.

Přístup k záručnímu servisu Suunto
Pro přístup k záručnímu servisu Suunto je nutné doložit doklad o koupi. Máte-li zájem o
záruční servis kdekoli na světě, musíte svůj produkt zaregistrovat online na adrese
www.suunto.com/register. Informace o získání záručního servisu získáte na www.suunto.com/
warranty, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Suunto nebo volejte technickou
podporu Suunto Contact Center.

Omezení odpovědnosti
Tato Omezená mezinárodní záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné závazné
právní předpisy, představuje jediné a výhradní opatření pro záruku a nahrazuje jakékoliv jiné
záruky. Firma Suunto nebude odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné ani následné škody,
mimo jiné za ztráty očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál, náklady
na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození vlastnictví, vzniklé následkem
zakoupení nebo používání produktu nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy,
nedbalosti, přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva, i kdyby firma
Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla. Firma Suunto nebude zodpovědná za
zpoždění při provádění záručního servisu.

5.6. Copyright
Copyright © Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena. Suunto, názvy produktů Suunto, jejich loga
a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované
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ochranné známky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem firmy Suunto
Oy a jsou určeny výhradně pro použití jejími klienty k získání znalostí a informací o používání
výrobků Suunto. Obsah tohoto dokumentu se nesmí používat ani distribuovat pro žádné jiné
účely, nesmí být jinak šířen, sdělován ani reprodukován bez předchozího písemného souhlasu
firmy Suunto Oy. Věnovali jsme značnou pozornost tomu, abychom zajistili úplnost a přesnost
informací v této dokumentaci, nicméně v tomto směru neposkytujeme žádnou záruku. Tento
dokument může být kdykoli změněn bez předchozího oznámení. Nejnovější verzi této
dokumentace je možné stáhnout na www.suunto.com.
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/register

2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
 AUSTRIA +43 72 088 3104
 BELGIUM +32(0)78 483 936
 CANADA +1 855 624 9080
 中国 (CHINA) +86 400 8427507
 中国香港 (CHINA - Hong Kong) +852 58060687
 DENMARK +45 89872945
 FINLAND +358 94 245 0127
 FRANCE +33 48 168 0926
 GERMANY +49 893 803 8778
 ITALY +39 029 475 1965
 JAPAN +81 34 520 9417
 NETHERLANDS +31 10 713 7269
 NEW ZEALAND +64 988 75 223
 POLAND +48 1288 10196
 PORTUGAL (EN, ES) +35 1308806903
 SPAIN +34 911 143 175
 SWEDEN +46 85 250 0730
 SWITZERLAND +41 44 580 9988
 UK +44 20 360 805 34
 USA +1 855 258 0900

Manufacturer:
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND

© Suunto Oy 01/2021
Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.


	Suunto Tank POD
	1. Bezpečnost
	2. Důležitá oznámení
	3. Začínáme
	3.1. Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ A
	3.2. Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ B
	3.3. Orientace sondy Tank POD
	3.4. Párování se sondou Suunto Tank POD
	3.5. Zrušení párování se sondou Suunto Tank POD
	3.6. Kompatibilita výrobku
	3.7. Kontroly před potápěním

	4. Péče a podpora
	4.1. Instrukce pro zacházení
	4.2. Podpora
	4.3. Likvidace a recyklace

	5. Reference
	5.1. Technické parametry
	5.2. Shoda
	5.3. Ochranná známka
	5.4. Patent notice
	5.5. Omezená mezinárodní záruka
	5.6. Copyright


