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2 O SUUNTO CADENCE POD
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2.1 ÚVOD
Suunto Cadence POD je příslušenství pro Suunto t3c, t4c nebo t6c.
Toto odlehčené bezdrátové zařízení měří rytmus šlapání a tím
umožňuje sledovat a optimalizovat jízdní rychlost pomocí tempa
šlapání. Lze ho použít se Suunto Bike POD.

2.2 POKYNY
Viz předcházející vyobrazení.
1. Spárujte vaše zařízení.
Vložte baterii zpět do PODu a resetujte ho. Před opětovným
vložením baterie zaveďte do vašeho monitoru srdečního tepu
nastavení PAIR A POD (SPÁROVAT POD) a zvolte typ PODu.
2. Instalujte magnet kliky a snímač rytmu.
3. Vložte nebo vyměňte baterii.
Zabraňte hrubé manipulaci. Provádějte ji na suchém místě.
POZNÁMKA: Pokud se spárování nezdaří, přesvědčete se, že
se v blízkém okolí nenacházejí aktivní ANT přenašeče, jako jsou pásky
pro přenášení srdečního rytmu. Poté vyjměte baterii z PODu a opakujte
kroky 1.2-1.3.

2.3 ÚDRŽBA
● Nevystavujte součásti působení vysokotlaké vody.
● Nepoužívejte ředidla a výrobky na bázi oleje. Při omývání
použijte vlažnou vodu s mýdlem, je-li nezbytné. Otřete dočista
suchým hadrem.
● Nevystavujte snímač působení přímého slunce, je-li mimo
provoz.
● Demontáž každé součásti ruší záruku.
● Cyklistika je fyzicky náročná a přináší určitá rizika. Dodržujte
dopravní předpisy a sledujte provoz na silnici. Nezapomínejte
nosit ochrannou přilbu.
● Technické vlastnosti, tvar a celkovou formu výrobku lze
upravovat bez předchozího upozornění.

2.4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE
2.4.1 Technické údaje
●
●
●
●
●

Přenos 2,465 GHz ANT kompatibilní
Přenosová rychlost do 10 m
Provozní teplota -20 °C do +60 °C
Uživatelská vyměnitelná baterie 3V CR2032
Životnost baterie do 300 hodin (při 20 °C)

2.4.2 Trademark
Suunto a názvy jeho výrobků, obchodní názvy, ochranné známky a
provozní názvy ať již registrované či neregistrované jsou chráněny
firmou Suunto nebo majiteli příslušných třetích stran. Všechna práva
vyhrazena.
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2.4.3 Copyright
Copyright © Suunto Oy 2007. Všechna práva vyhrazena. Tento
dokument a jeho obsah jsou majetkem firmy Suunto Oy a jsou určeny
výhradně pro vybavení zákazníků znalostmi a informacemi, týkajícími
se používání jejích výrobků. Jeho obsah nelze používat nebo rozšiřovat
pro jiné účely nebo jinak sdělovat, zpřístupňovat nebo rozmnožovat
bez předchozího písemného souhlasu firmy Suunto Oy.
Obsah tohoto dokumentu podléhá kdykoliv změně bez upozornění.
Firma Suunto neposkytne žádné záruky, ať již vyslovené nebo mlčky
předpokládané včetně, ale bez omezení, na výstižnost, úplnost nebo
bezchybnost této dokumentace. Nejnovější verzi této dokumentace
lze stáhnout na www.suunto.com.

2.4.4 CE
Značka CE se používá k označení shody s EMC směrnicemi EU č.
89/336/EEC a 99/5/EEC.

2.4.5 ICES
Tento digitální přístroj třídy [B] vyhovuje kanadskému předpisu
ICES-003.

2.4.6 Shoda s FCC
Toto zařízení je v souladu s částí 15 omezení FCC pro digitální
zařízení typu B. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat
vysokofrekvenční energii a při nedodržení těchto pokynů při instalaci
a použití může zapříčinit škodlivé rušení radiokomunikací. Nelze
zaručit, že se toto rušení neprojeví v určitém jednotlivém případu.
Jestliže toto zařízení škodlivě ruší jiná zařízení, pokuste se tyto potíže
řešit jeho přemístěním.
Pokud nemůžete sami odstranit vzniklý problém, konzultujte ho s
autorizovaným prodejcem firmy Suunto nebo jiným kvalifikovaným
servisním technikem.
Provoz podléhá následujícím podmínkám:
● Toto zařízení nemůže způsobovat škodlivé rušení.
● Toto zařízení musí pohlcovat veškerá přijímaná rušení včetně
rušení, která mohou nepříznivě ovlivnit jeho funkci.
Opravy by měli provádět oprávnění servisní technici firmy Suunto.
Neoprávněné opravy mají za následek zrušení záruky.
Testován na shodu se standardy FCC. Pro použití v domácnosti nebo
kancelářské použití.
UPOZORNĚNÍ FCC: Změny a úpravy výslovně neodsouhlasené
firmou Suunto Oy by mohly zrušit vaše oprávnění k provozu tohoto
zařízení podle předpisů FCC.

2.5 DEMENTI
Tento přístroj je určený pouze pro rekreační účely. Tréninková zařízení
Suunto nelze používat k měřením, která vyžadují vědeckou nebo
výrobní přesnost.
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2.6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ
Zařízení likvidujte náležitým způsobem jako elektronický
odpad. Nevhazujte ho do domovního odpadu. Na požádání
můžete vrátit vaše zařízení nejbližšímu zástupci firmy
Suunto.
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Náramkový počítač SUUNTO je důmyslný a přesný přístroj. Ačkoliv je navržen tak,
aby vydržel tvrdé podmínky venkovního používání, je třeba s ním zacházet se
stejnou řádnou opatrností, jako s jakýmkoliv jiným přesným přístrojem.
Za normálních okolností nebude náramkový počítač potřebovat servis. Doporučujeme
pouze čistit váš náramkový počítač a příslušenství vodou a jemným mýdlem. Přístroj
byste měli osušit jemnou látkou nebo jelenicí. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
rozpouštědla jakéhokoliv druhu, protože by mohlo dojít k poškození jednotky.

Často kladené otázky
Co mohu dělat se svým náramkovým přístrojem Suunto Outdoor?
Baterie může měnit uživatel u všech venkovních náramkových počítačů s výjimkou
řady 9. Výměnu baterií a pásku je možno nalézt v uživatelské příručce nebo na
stránkách www.suunto.com a uživatelském videu.

POZNÁMKA: Pro jakoukoliv opravu se doporučuje zkontaktovat autorizovaný
servis společnosti Suunto, distributora nebo maloobchodníka. Baterie a pásek může
vyměňovat uživatel, pokud je výměna provedena řádným způsobem, aby se zabránilo
vniknutí vody do prostoru pro baterie nebo počítače. Je nutno používat originální
sady baterií a pásky.
Co znamená údaj o voděodolnosti u náramkových počítačů
Suunto Outdoor?
Naše výrobky jsou testovány podle ISO (Mezinárodní úřad pro standardizaci) norma
2281. To znamená, že výrobek je voděodolný. Vedle pojmu „voděodolný“ mohou
být hodinky označeny údajem o zkušebním přetlaku uvedeným jako tlak v barech
(3 bary / 10 barů) nebo jako hloubka v metrech (30/100 metrů). Tento údaj
neodpovídá hloubce potápění, ale uvádí tlak, při němž byla zkouška přetlaku vody
provedena. To znamená, že není možno se s náramkovým počítačem Suunto
Outdoor potápět do hlouby 360/100 metrů.

UPOZORNĚNÍ: Venkovní náramkové počítače nejsou určeny pro potápění.
Co je originální příslušenství Suunto?
Originální příslušenství Suunto je distribuováno pouze prostřednictvím celosvětové
sítě autorizovaných distributorů a maloobchodníků společnosti Suunto. Originální
příslušenství Suunto je testováno, aby bylo kompatibilní s výrobky společnosti
Suunto a mohlo být používáno bezpečně.

POZNÁMKA: Škoda způsobená neoriginálním příslušenstvím nebude
pokryta zárukou.

Jak získat více informací?
Informace o servisu a záruce můžete najít na těchto stránkách v části Často kladené
otázky. Pokud v Často kladených otázkách odpověď nenajdete, můžete nám rovněž
zaslat žádost o podporu. Abyste mohli zaslat žádost o podporu, musíte se
zaregistrovat v systému. ZAREGISTRUJTE SE NYNÍ.
Můžete rovněž zkontaktovat náš helpdesk pro Evropu na telefonním čísle +358 2
284 1160. Cena volání je cena za běžné volání do Finska. Telefonické centrum je
otevřeno pondělí – pátek, 24 hodin denně. Služba je vždy dostupná v angličtině.
Další jazyky (francouzština, němčina, švédština, japonština a finština) jsou k dispozici
pouze v době místní pracovní doby. Odborníci v telefonickém centru mohou
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zodpovědět otázky zákazníků týkající se výrobků pro potápění, outdoorových výrobků
a kompasů.

Jak poznám, že je můj výrobek společnosti Suunto kryt zárukou?
Můžete zkontrolovat doklad o nákupu, který nesmí být starší než 2 roky. Rovněž
můžete ověřit výrobní číslo vaší jednotky.

Prodlužuje oprava mého výrobku Suunto záruku?
V rozsahu, v němž to povolují národní zákony, oprava výrobku neprodlužuje či jinak
neovlivňuje záruční dobu. Avšak díly opravené nebo výrobky vyměněné v průběhu
záruční doby budou kryty zárukou po zbytek původní záruční doby nebo po dobu
tří (3) měsíců od data opravy či výměny, cokoliv bude delší.
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2 OMEZENÁ ZÁRUKA SUUNTO NA
NÁRAMKOVÝ POČÍTAČ A JEHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ

cs

Tato omezená záruka je platná od 1. ledna 2007.
Společnost Suunto Oy (dále jen „Suunto“) poskytuje tuto omezenou záruku pro ty,
kteří zakoupili náramkový počítač společnosti Suunto a/nebo příslušenství
náramkového počítače společnosti Suunto (dále jen „výrobek“).
Společnost Suunto zaručuje, že v průběhu záruční doby společnost Suunto nebo
Autorizované servisní středisko společnosti Suunto dle svého výhradního rozhodnutí
bezplatně odstraní závady na materiálu nebo provedení, buď a) opravou výrobku
nebo jeho částí nebo b) výměnou výrobku nebo jeho částí nebo c) vrácením kupní
ceny výrobku, na základě podmínek této omezené záruky. Vaše závazná zákonná
práva na základě vašich platných státních zákonů týkajících se prodeje
spotřebitelských výrobků nejsou touto omezenou zárukou ovlivněna.
Tato omezená záruka je platná a uplatnitelná pouze v zemi, v níž jste výrobek
zakoupili, pokud společnost Suunto určila výrobek v dané zemi k prodeji. Pokud
jste však tento výrobek zakoupili v členském státě Evropské unie, na Islandu, v
Norsku, Švýcarsku nebo Turecku a společnost Suunto původně určila tento výrobek
k prodeji v jedné z těchto zemí, tato omezená záruka je platná a uplatnitelná ve
všech těchto zemích. Záruční servis může být omezen z důvodu případných prvků
ve výrobcích, které jsou specifické pro příslušnou zemi.
V zemích mimo Evropskou unii, Island, Norsko, Švýcarsko nebo Turecko, pod
podmínkou vašeho souhlasu s úhradou servisního poplatku a náhrady případných
nákladů na přepravu vynaložených společností Suunto nebo Autorizačním servisním
střediskem společnosti Suunto, vám může být poskytnut záruční servis jinde, než
v zemi zakoupení vašeho výrobku. V takovémto případě budou všechny náhradní
díly poskytnuty bezplatně.

2.1 Záruční doba
Záruční doba začíná od data maloobchodního nákupu prvním kupujícím – koncovým
uživatelem. Výrobek se může skládat z několika různých částí a tyto různé části
mohou být pokryty různou záruční dobou (dále jen „záruční doba“).
Tyto různé záruční doby jsou následující:

● Dva (2) roky pro náramkové počítače;
● Jeden (1) rok pro spotřební díly a příslušenství, včetně (mimo jiného) POD,
snímačů srdečního tepu, dobíjecích baterií, dobíječek, spojovacích stanic,
pásků, kabelů a hadiček (ať už jsou zahrnuty v prodejním balení
náramkového počítače či prodávány samostatně).
V rozsahu, v němž to povolují národní zákony, následný opětovný prodej,
autorizovaná oprava společností Suunto či výměna výrobku neprodlužuje či jinak
neovlivňuje záruční dobu. Avšak díly opravené nebo výrobky vyměněné v průběhu
záruční doby budou kryty zárukou po zbytek původní záruční doby nebo po dobu
tří (3) měsíců od data opravy či výměny, cokoliv bude delší.

2.2 Výjimky a omezení
Tato omezená záruka nepokrývá:

1. a) běžné opotřebení, b) závady způsobené hrubým zacházením (mimo
jiného včetně závad způsobených ostrými předměty, ohýbáním, stlačování
nebo upuštěním atd.) nebo c) závady nebo poškození způsobené
nesprávným používáním výrobku, včetně používání v rozporu s návodem
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2.

3.

4.

poskytnutým společností Suunto (např. jak jsou uvedeny v příručce výrobku
a/nebo návodu k použití) a/nebo e) jiné činy mimo přiměřenou kontrolu
společnosti Suunto;
uživatelské příručky nebo jakýkoliv software třetí strany (i když byl zabalen
nebo prodán s hardwarem společnosti Suunto), nastavení, obsah nebo
data, ať už obsažená ve výrobku nebo stažená či ať už zahrnutá při instalaci,
montáži, expedici nebo kdykoliv jindy v dodacím řetězci nebo jinak a jakkoliv
vámi získané;
závady nebo údajné závady způsobené skutečností, že výrobek byl použit
spolu nebo ve spojení s jakýmkoliv výrobkem příslušenstvím, softwarem
a/nebo službou, které nevyrobila či nedodala společnost Suunto nebo které
byly použity jinak, než bylo jejich zamýšlené použití;
vyměnitelné baterie.

Tuto omezenou záruku nelze uplatnit, pokud:

1. výrobek byl otevřen, upraven nebo opraven někým jiným, než je společnost
Suunto nebo Autorizované servisní středisko společnosti Suunto;

2. výrobek byl opraven s využitím neautorizovaných náhradních dílů;
3. výrobní číslo výrobku bylo odstraněno, vymazáno, poškozeno, pozměněno

4.

nebo se stalo jakkoliv nečitelným – a toto bude určeno dle výhradního
posouzení společností Suunto
výrobek byl vystaven působení chemických látek, včetně (mimo jiného)
repelentu proti komárům.

Společnost Suunto nezaručuje, že provoz výrobku bude nepřerušovaný nebo
bezchybný nebo že výrobek bude fungovat ve spojení s jakýmkoliv hardwarem
nebo softwarem poskytnutým třetí stranou.

2.3 Přístup k záručnímu servisu společnosti
Suunto
Než vyhledáte záruční servis, navštivte prosím a prohlédněte si zdroje online
asistence na adrese www.suunto.com / zákaznické služby nebo zdroje uvedené v
příručce výrobku.
Pokud bude nutné podat reklamaci na základě této omezené záruky, vraťte prosím
výrobek prostřednictvím Požadavku servisu společnosti Suunto, který je k dispozici
na adrese www.suunto.com, nebo zkontaktujte svého místního oprávněného
maloobchodního prodejce Suunto – pro kontaktní informace navštivte prosím
internetové stránky společnosti Suunto na adrese www.suunto.com nebo volejte
Help Desk společnosti Suunto (mohou platit státní nebo prémiové sazby) pro více
informací ohledně toho, jak podat reklamaci. Poté dostanete informace, jak předat
váš výrobek na záruční servis. Pokud byste chtěli vrátit váš výrobek prostřednictvím
svého místního autorizovaného maloobchodního prodejce Suunto, použijte prosím
předplacené doručení. Pokud podáváte reklamaci na základě této omezené záruky,
musíte zahrnout své jméno a adresu, předložit doklad o nákupu a/nebo servisní
registrační kartu (registrace záruky společnosti Suunto na www.suunto.com je
považována za adekvátní pro tento účel), jak je to vyžadováno ve vaší zemi, s
jasným uvedením výrobního čísla, jména a adresy prodejce, data a místa nákupu
a typu výrobku. Reklamace bude uznána a výrobek bude opraven anebo vyměněn
bez poplatku a vrácen v přiměřené lhůtě. Toto bude rozhodnuto dle výhradního
rozhodnutí společnosti Suunto nebo Autorizovaného servisního střediska společnosti
Suunto. Pokud bude rozhodnuto, že výrobek není kryt podmínkami této omezené
záruky, společnost Suunto nebo Autorizované servisní středisko společnosti Suunto
si vyhrazují právo účtovat manipulační poplatek.
Veškeré nároky na základě této omezené záruky podléhají tomu, že společnosti
Suunto nebo Autorizovanému servisnímu středisku společnosti Suunto oznámíte
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údajnou závadu v přiměřené době od okamžiku, kdy tuto závadu zjistíte, a v žádném
případě ne po vypršení záruční doby.

2.4 Další důležité informace
Nezapomínejte si prosím dělat záložní kopie veškerého důležitého obsahu a dat
uložených ve vašem výrobku, protože při opravě nebo výměně vašeho výrobku
může dojít ke ztrátě obsahu nebo dat.
Společnost Suunto nebo Autorizované servisní středisko společnosti Suunto nejsou
zodpovědní za jakékoliv poškození nebo ztrátu jakéhokoliv druhu vyplývající ze
ztráty, poškození či narušení obsahu dat při opravě nebo výměně výrobku. Když
je výrobek nebo jeho díl vyměněn, veškeré vyměněné položky se stávají majetkem
společnosti Suunto. Pokud jsou vráceny peníze, výrobek, za nějž jsou peníze
vráceny, musí být vrácen do Autorizovaného servisního střediska společnosti Suunto
a stává se majetkem společnosti Suunto a/nebo Autorizovaného servisního střediska
Suunto.
Při opravě nebo výměně výrobku může společnost Suunto nebo Autorizované
servisní středisko společnosti Suunto použit výrobky nebo díly, které jsou nové,
ekvivalentní novým nebo renovované.

2.5 Omezení odpovědnosti
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁVAZNÝMI ZÁKONY
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VAŠE JEDINÉ A VÝHRADNÍ
OPRAVNÉ OPATŘENÍ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ
I IMPLICITNÍ. SPOLEČNOST SUUNTO NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA ZVLÁŠTNÍ,
NAHODILOU, BĚŽNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉHO VČETNĚ ZTRÁTY
PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝHOD NEBO ZISKU, ZTRÁTY ÚSPOR NEBO VÝNOSŮ,
ZTRÁTY DAT, BĚŽNÉ ŠKODY, ZTRÁTY VYUŽITÍ VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLIV
SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, NÁKLADY NA JAKÝKOLIV KAPITÁL, NÁKLADY NA
JAKÉKOLIV NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO VYBAVENÍ, PROSTOJE, NÁROKY
JAKÝCHKOLIV TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ ZÁKAZNÍKŮ, A POŠKOZENÍ MAJETKU
VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁKUPU NEBO POUŽITÍ VÝROBKU NEBO VZNIKAJÍCÍ Z
PORUŠENÍ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI, ZÁVAŽNÉHO
PŘEČINU NEBO JAKÉKOLIV JINÉ ZÁKONNÉ NEBO SPRAVEDLIVÉ TEORIE, I
KDYŽ SPOLEČNOST SUUNTO VĚDĚLA O PRAVDĚPODOBNOSTI TĚCHTO
ŠKOD. SPOLEČNOST SUUNTO NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA ZPOŽDĚNÍ PŘI
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZÁKLADĚ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY NEBO ZTRÁTY
POUŽITÍ V DOBĚ, KDY JE VÝROBEK OPRAVOVÁN.
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