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1 BEZPEČNOST
Typy bezpečnostních opatření
UPOZORNĚNÍ: - je použito ve spojení s postupem nebo situací, které
mohou způsobit vážné poranění nebo smrt.
POZOR: - je použito ve spojení s postupem nebo situací, které
způsobí poškození výrobku.
POZNÁMKA: - je použito pro zdůraznění důležitých informací.
RADA: - je použito pro extra tipy, jak používat různé funkce přístroje.
Bezpečnostní opatření
UPOZORNĚNÍ: PŘESTOŽE JSOU NAŠE VÝROBKY V SOULADU
S PRŮMYSLOVÝMI STANDARDY, MŮŽE PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU
DOJÍT K ALERGICKÉ REAKCI NEBO K PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY. V
TAKOVÝCH PŘÍPADECH OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE VÝROBEK
POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE LÉKAŘE.
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM CVIČEBNÍHO PROGRAMU SE
PORAĎTE SE SVÝM LÉKAŘEM. PŘETĚŽOVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT
VÁŽNÉ PORANĚNÍ.
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UPOZORNĚNÍ: POUZE PRO REKREAČNÍ POUŽITÍ.
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UPOZORNĚNÍ: NESPOLÉHEJTE VÝHRADNĚ NA GPS NEBO
ŽIVOTNOST BATERIE, VŽDY PRO ZAJIŠTĚNÍ SVÉ BEZPEČNOSTI
POUŽÍVEJTE MAPU A DALŠÍ ZÁLOŽNÍ ZAŘÍZENÍ.
POZOR: NA PRODUKT NEAPLIKUJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA,
MOHOU POŠKODIT POVRCH.
POZOR: NA PRODUKT NEAPLIKUJTE REPELENTY PROTI HMYZU,
MOHOU POŠKODIT POVRCH.
POZOR: NEODHAZUJTE PRODUKT DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.
Z DŮVODU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S NÍM ZACHÁZEJTE
JAKO S ELEKTRONICKÝM ODPADEM.
POZOR: ZABRAŇTE ÚDERŮM NEBO PÁDU PŘÍSTROJE, ABY
NEDOŠLO K POŠKOZENÍ.
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2 VÍTEJTE
Děkujeme za zvolení přístroje Suunto GPS Track POD.
Přístroj Suunto GPS Track POD je navržen pro bezproblémové outdoorové
používání. Jedná se o výkonný nástroj pro ukládání tras, rychlosti,
vzdálenosti a GPS nadmořské výšky při vašem průzkumu nových teritorií.
Doma můžete Suunto GPS Track POD připojit k webu Movescount.com
, online denníku pro vizualizaci map nebo jejich sdílení s přáteli. Online
můžete rovněž měnit nastavení přístroje.
Po spárování se Suunto Quest, Suunto M5, Suunto t3, Suunto t4 nebo
Suunto t6 poskytuje přístroj Suunto GPS Track POD v reálném čase údaje
o vzdálenosti a rychlosti při provádění outdoorových aktivit.
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3 SVĚTELNÉ SIGNÁLY
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1 Signál GPS
2 Baterie
3 Vypínač
Hledání signálu GPS
Signál GPS nalezen
Nabíjení
Nízký stav baterie (brzy dobijte)
Chyba (připojení k Moveslink)
Úplný seznam signálů, viz Kapitola 9 Ikony a zvuky na straně 23.
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4 POUŽÍVÁNÍ VYPÍNAČE
Vypínač použijte pro tyto funkce:
● Podržte vypínač stisknutý 2 sekundy pro aktivaci/deaktivaci přístroje.
● Stiskněte vypínač pro zahájení záznamu a vytvoření mezičasu kola v
průběhu záznamu.
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5 ZAČÍNÁME
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Zahájení používání přístroje Suunto GPS Track POD:
1. Nabijte baterii. Váš přístroj Suunto GPS Track POD se po připojení k
počítači dodaným USB kabelem automaticky probudí. Přístroj je možné
probudit rovněž připojením k doplňkové nabíječce Suunto, která je
připojena ke zdroji elektrické energie.
2. Začne blikat zelený indikátor baterie. Úplné nabití vybité baterie trvá
přibližně 2 - 3 hodiny. První nabíjení trvá déle. Při nabíjení USB
kabelem je vypínač zablokován.
3. Po úplném nabití baterie a nepřerušovaném rozsvícení zeleného
indikátoru baterie opojte přístroj.
POZNÁMKA: Neodpojujte USB kabel, dokud není baterie úplně nabitá.
Tím zajistíte její delší životnost. Po dokončení nabíjení je v okně
Moveslinku zobrazen text Baterie nabitá a na přístroji Suunto GPS Track
POD nepřerušovaně svítí zelený indikátor.
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6 PŘIZPŮSOBENÍ PŘÍSTROJE SUUNTO
GPS TRACK POD
6.1 Připojení k webu Movescount
Movescount.com je váš bezplatný osobní deník a online sportovní
komunita, která vám nabízí bohatou škálu nástrojů pro správu vašich
každodenních aktivit a pro vytváření povzbuzujících příběhů o vašem
cvičení. Movescount umožňuje přenášet vaše zaznamenané protokoly
cvičení z přístroje Suunto GPS Track POD na Movescount a přizpůsobovat
váš přístroj podle vašich požadavků.
Začněte nainstalováním aplikace Moveslink, verze vhodné pro Suunto
GPS Track POD:
1. Otevřete www.movescount.com/moveslink.
2. Stáhněte, nainstalujte a aktivujte Moveslink.

POZNÁMKA: Je-li Moveslink aktivní, je na displeji počítače zobrazena
ikona Moveslink.
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Postup registrování do Movescount:
1. Otevřete www.movescount.com.
2. Vytvořte svůj účet.
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POZNÁMKA: Při prvním připojení přístroje Suunto GPS Track POD
k Movescount.com budou všechny informace (včetně nastavení přístroje)
přeneseny z přístroje na váš účet v Movescount. Při příštím připojení
přístroje Suunto GPS Track POD k účtu Movescount budou aktualizovány
změny v nastavení provedené na webu Movescount do přístroje.
POZNÁMKA: Aplikaci Moveslink můžete používat bez registrace na
Movescount. Služba Movescount však výrazně rozšiřuje použitelnost,
přizpůsobení a možnosti nastavení přístroje Suunto GPS Track POD.
Rovněž vizualizuje zaznamenané dráhy a další data z vašich aktivit. Z
toho důvodu doporučujeme vytvořit účet na Movescount, abyste mohli
využívat úplný potenciál přístroje.
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6.2 Přizpůsobení přístroje
Na webu Movescount můžete přizpůsobit nastavení přístroje Suunto GPS
Track POD.
Postup přizpůsobení přístroje Suunto GPS Track POD:
1. Aktivujte Moveslink a připojte přístroj Suunto GPS Track POD k počítači
dodaným USB kabelem.
2. Přihlaste se na web Movescount a v sekci VYBAVENÍ vašeho profilu
upravte nastavení. Nezapomeňte uložit provedená nastavení.
3. Znovu připojte přístroj Suunto GPS Track POD pro aktualizaci nastavení
do přístroje.

V přístroji Suunto GPS Track POD jsou následující výchozí nastavení,
která můžete změnit na webu Movescount:
● Automatický záznam protokolu: Je-li zapnuto automatické
zaznamenávání, Suunto GPS Track POD začne zaznamenávat hned,
jak zjistí GPS polohu. Je-li automatické zaznamenávání vypnuté, po
zjištění GPS polohy zahajte záznam stisknutím vypínače.
● Frekvence zjišťování GPS a frekvence záznamu: Standardně přístroj
Suunto GPS Track POD zaznamenává data a vyhledává GPS signál
každou sekundu.
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● Režim spánku: Standardně je režim spánku vypnutý. Je-li režim
spánku vypnutý, přístroj Suunto GPS Track POD nepřetržitě aktualizuje
GPS data a v nastavených intervalech zaznamenává informace, jako
je čas, rychlost a vzdálenost.
● Zvuky: Standardně jsou všechny zvuky zapnuty. Jsou-li zvuky zapnuty,
uslyšíte je, když:
○ Suunto GPS Track POD získá GPS polohu a začne zaznamenávat
protokol.
○ je uložen mezičas.
○ je-li ukončen záznam a přístroj Suunto GPS Track POD se vypne.
Úplný seznam zvuků, viz Kapitola 9 Ikony a zvuky na straně 23.
POZNÁMKA: Vzdálenost automatického kola je přesnější, pokud
zvolíte častější interval zjišťování GPS polohy a záznamu dat a je silný
signál GPS.
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7 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE SUUNTO GPS
TRACK POD
7.1 Připevnění přístroje Suunto GPS Track POD
POZNÁMKA: Pro zajištění nejlepšího příjmu GPS ověřte, že přístroj
Suunto GPS Track POD směřuje k obloze.

POZNÁMKA: Náramkový přístroj a Suunto GPS Track POD vždy
umístěte na stejnou stranu.
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Postup připevnění přístroje Suunto GPS Track POD na pásek:
1. Z PODu vyjměte plastovou sponu.
2. Umístěte pásek mezi sponu a POD a připevněte sponu zpět k PODu.
POZNÁMKA: Vždy připevněte pásek a sponu ze zadní strany PODu.
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7.2 Používání GPS
Přístroj Suunto GPS Track POD používá GPS (Global Positioning System)
pro zjištění vašeho aktuálního umístění. Systém GPS tvoří satelity, které
obíhají Zemi ve výšce 20.000 km rychlostí 4 km/s.
POZNÁMKA: Když aktivujete GPS poprvé nebo jste jej nepoužívali
delší dobu, může vyhledání pozice GPS trvat déle než obvykle. Následující
spouštění GPS budou trvat kratší dobu.
RADA: Chcete-li minimalizovat dobu spouštění GPS, držte přístroj v
nehybném stavu tak, aby GPS směřovalo nahoru. Zajistěte, aby měl
přístroj nerušený výhled na oblohu.

Řešení problémů: Není signál GPS
● Pro získání optimálního signálu nasměrujte přístroj částí GPS nahoru.
Nejlepší signál je možné přijímat v otevřeném prostoru s nerušeným
výhledem na oblohu.
● GPS přijímač obvykle pracuje dobře uvnitř stanů a v dalších tenkých
přístřešcích. Objekty, budovy, hustá vegetace nebo oblačné počasí
však mohou snížit kvalitu příjmu signálu GPS.
● Signál GPS neprojde žádnou pevnou konstrukcí nebo vodou. To
znamená, že byste se neměli pokoušet aktivovat GPS například v
budovách, jeskyních nebo pod vodou.
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7.3 Záznamy
Po nabití baterie přístroje Suunto GPS Track POD můžete zahájit záznam
dat.
Postup ukládání záznamu:
1. Vyjděte ven a ověřte, že máte nerušený výhled na oblohu.
2. Zapněte Suunto GPS Track POD podržením vypínače, dokud se
nerozsvítí indikátory signálu GPS a baterie. Při vyhledávání signálu
GPS přístrojem Suunto GPS Track POD bliká indikátor signálu GPS.
Po nalezení signálu svítí indikátor signálu GPS nepřetržitě. Standardně
přístroj Suunto GPS Track POD zahájí zaznamenávání automaticky
po nalezení GPS polohy.
3. (Pokud jste vypnuli automatické zahájení záznamu na webu
Movescount, zahajte záznam stisknutím vypínače.)
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POZNÁMKA: Pravidelně připojujte přístroj Suunto GPS Track POD
k webu Movescount a přenášejte zaznamenané protokoly a aktualizujte
satelitní data pro rychlejší zjištění GPS polohy.

7.4 Vytváření kol
Při nahrávání záznamu můžete změřit mezičasy kol.
Vytvoření kola:
1. Stiskněte vypínač přístroje Suunto GPS Track POD.
2. Zelený indikátor blikáním oznámí, že byl uložen mezičas.
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RADA: Je-li zapnutý automatický záznam protokolu, můžete změřit
mezičas, například pro označení chvíle, kdy protínáte startovací nebo
cílovou čáru při maratónu. Takto budete vidět přesný čas běhu a ne čas
od získání GPS polohy.

7.5 Deaktivace přístroje Suunto GPS Track POD
Přístroj Suunto GPS Track POD deaktivujte podržením vypínače, dokud
nezhasnou indikátory signálu GPS a baterie.

7.6 Odepnutí přístroje Suunto GPS Track POD
Zatažením za pásek směrem dozadu uvolněte sponu od přístroje Suunto
GPS Track POD.
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7.7 Odesílání dat na web Movescount
Postup odeslání zaznamenaných protokolů z přístroje Suunto GPS Track
POD na web Movescount:
1. Aktivujte Moveslink a připojte přístroj k počítači USB kabelem Suunto.
2. Vaše protokoly jsou automaticky přeneseny na váš účet Movescount.
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8 PÁROVÁNÍ PŘÍSTROJE SUUNTO GPS
TRACK POD
Přístroj Suunto GPS Track POD je možné použít jako samostatné GPS
zařízení pro ukládání tras, rychlosti, vzdálenosti nebo GPS nadmořské
výšky při vašich aktivitách. Můžete rovněž spárovat přístroj Suunto GPS
Track POD s kompatibilním náramkovým přístrojem Suunto a získat při
cvičení v reálném čase informace o rychlosti, vzdálenosti a kadenci. Přístroj
Suunto GPS Track POD je kompatibilní se Suunto Quest, Suunto M5,
Suunto t3, Suunto t4 a Suunto t6.
Postup párování Suunto GPS Track POD s kompatibilním náramkovým
přístrojem Suunto:
1. V náramkovém přístroji otevřete menu párování (postupujte podle
pokynů konkrétního náramkového přístroje) a v nabídce vyberte
odpovídající položku (GPS POD nebo Speed POD). Počkejte, dokud
vás náramkový přístroj nevyzve k zapnutí PODu.
2. Aktivujte Suunto GPS Track POD podržením stisknutého vypínače.
3. Držte přístroj Suunto GPS Track POD v blízkosti náramkového přístroje
a počkejte, dokud přístroj neoznámí, že byl POD spárován.
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POZNÁMKA: Pro spárování přístroje Suunto GPS Track POD s
náramkovým přístrojem Suunto není potřeba získat GPS polohu.
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9 IKONY A ZVUKY
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Žádný zvuk
Krátký zvuk
Delší zvuk
Světla

Zvuky

Stav PODu
Přístroj vypnutý
Zapínání
Baterie OK
Nízký stav baterie (dobijte
baterii)
Baterie vybitá
Hledání signálu GPS
Signál GPS nalezen
Zahájení záznamu
Nový mezičas
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Světla

Zvuky

Stav PODu
POD v režimu spánku
Zastavení cvičení/POD
deaktivován
USB kabel připojen a baterie
se nabíjí
Baterie zcela nabitá
CHYBA: paměť plná, připojte
se k Moveslinku
CHYBA: chyba při ukládání
protokolu, paměť plná
CHYBA: připojte se k
Moveslinku
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10 PÉČE A ÚDRŽBA
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S jednotkou zacházejte opatrně – zabraňte úderům nebo nárazům na ni.
Za normálních podmínek přístroj nebude potřebovat servisní zásah. Po
použití jej omyjte čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně osušte
vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí.
Další informace o péči a údržbě jednotky najdete na www.suunto.com,
kde jsou k dispozici různé podpůrné materiály, včetně odpovědí na časté
dotazy a instruktážních videí. Můžete zde rovněž poslat dotaz přímo na
technickou podporu Suunto nebo získat pokyny, jak si nechat opravit svůj
přístroj v autorizovaném servisu Suunto Contact Center. Neopravujte
jednotku sami.
Případně můžete kontaktovat technickou podporu Suunto Contact Center
telefonicky na čísle uvedeném na poslední stránce tohoto dokumentu.
Kvalifikovaný personál Suunto vám pomůže a v případě potřeby při
telefonickém hovoru vyřeší problémy s vaším přístrojem.
Používejte pouze originální příslušenství Suunto - poškození neoriginálním
příslušenstvím není kryto zárukou.
RADA: Nezapomeňte registrovat svůj přístroj Suunto GPS Track POD
na MySuunto na stránce www.suunto.com/register, abyste získali
přizpůsobenou podporu podle vašich požadavků.

10.1 Odolnost proti vodě
Přístroj Suunto GPS Track POD je odolný proti vodě. Jeho odolnost proti
vodě je testována do 30 m/100 stop podle normy ISO 22810 (www.iso.ch).
25

To znamená, že přístroj Suunto GPS Track POD můžete používat při
plavání, ale neměl by být používán při jakémkoli typu potápění.
POZNÁMKA: Odolnost proti vodě není rovna funkční provozní hloubce.
Označení odolnosti proti vodě se vztahuje k statické těsnosti odolávající
při sprchování, koupání, plavání, potápění v bazénu a šnorchlování.
Aby bylo dodržena odolnost proti vodě, doporučujeme:
● nikdy nepoužívejte tlačítko, pokud je přístroj pod vodou.
● nikdy nepoužívejte přístroj jinak, než pro co je určen.
● v případě oprav kontaktujte autorizovaný servis Suunto, distributora
nebo prodejce.
● udržujte přístroj v čistotě, bez prachu a písku.
● nikdy se nepokoušejte otevřít tělo přístroje.
● zabraňte působení rychlých změn teploty vzduchu nebo vody na
přístroj.
● pokud byl přístroj vystaven působení slané vody, vždy jej omyjte čistou
vodou.
● nikdy nemiřte tlakovou vodu na tlačítka.
● zabraňte nárazu nebo pádu přístroje.

10.2 Nabíjení baterie
Výdrž baterie na jedno nabití závisí na nastavení frekvence zjišťování
GPS polohy a záznamu do protokolu. S intervalem 1 sekundy pro zjišťování
GPS polohy a záznamu do protokolu vydrží baterie až 15 hodin. S
intervalem 60 sekund pro zjišťování GPS polohy a záznamu do protokolu
vydrží baterie na jedno nabití až 100 hodin.
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POZNÁMKA: Nízké teploty snižují výdrž baterie na jedno nabití.
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POZNÁMKA: Kapacita nabíjitelné baterie se časem snižuje.
Pokud je úroveň nabití baterie nízká (zbývají méně než 2 hodiny), začne
blikat červený indikátor baterie. Měli byste co nejrychleji dobít baterii.
Nabijte baterii připojením přístroje k počítači USB kabelem Suunto nebo
ji nabijte USB kompatibilní nabíječkou Suunto. Úplné nabití prázdné baterie
trvá přibližně 2 - 3 hodiny.
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11 TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
● provozní teplota: -20 °C až +60 °C/-5 °F až +140 °F
● skladovací teplota: -30 °C až +60 °C / -22 °F až +140 °F
● teplota nabíjení baterie 0 °C až +45 °C/+32 °F až +113 °F
● odolnost proti vodě: 30 metrů / 100 stop (ISO 22810)
● přenosová frekvence (pás/POD): 2,4 GHz kompatibilní se Suunto ANT
● baterie: nabíjecí Li-Ion
● výdrž baterie (jedno nabití):
○ ~ 15 hodin při 1sekundové frekvenci zjišťování GPS a záznamu
dat*
○ ~ 100 hodin při 60sekundové frekvenci zjišťování GPS a záznamu
dat*
*s novou baterií při +20 °C
● hmotnost: ~35 g/~1.2 oz
POZNÁMKA: Odolnost proti vodě není rovna funkční provozní hloubce.

11.1 Ochranná známka
Přístroj Suunto GPS Track POD, jeho loga a další druhové ochranné
známky a názvy jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky
firmy Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena.
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11.2 CE

cs

Společnost Suunto Oy zde prohlašuje, že tento přístroj je v souladu se
základními požadavky a dalšími pokyny směrnice 1999/5/EC.

11.3 Copyright
Copyright © Suunto Oy 2012. Všechna práva vyhrazena. Suunto, názvy
výrobků Suunto, jejich loga a další druhové ochranné známky a názvy
Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy
Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah je majetkem firmy Suunto Oy
a je určen výhradně pro použití jejími klienty k získání znalostí a klíčových
informací o používání výrobků Suunto. Obsah publikace by neměl být
používán nebo distribuován za žádným jiným účelem, ani jinak sdělován,
uveřejňován nebo reprodukován bez předchozího písemného souhlasu
firmy Suunto Oy. Přestože věnujeme velkou péči tomu, aby informace
obsažené v této dokumentaci byly úplné a přesné, není vyjádřena ani
předpokládána žádná záruka na přesnost. Obsah dokumentu může být
kdykoli změněn bez předchozího oznámení. Nejnovější verzi této
dokumentace je možné stáhnout ze stránek www.suunto.com.

11.4 Záruka
OMEZENÁ ZÁRUKA SUUNTO
Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby bude firma Suunto
nebo autorizovaná servisní centra Suunto (dále bude uváděno pouze
Servisní centra), v rámci podmínek této Omezené záruky, na základě
vlastního uvážení zdarma nahrazovat vady materiálu nebo zpracování a)
opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená záruka je platná
29

a vymahatelná jen v zemi, ve které došlo ke koupi, pokud není místními
zákony stanoveno jinak.

Záruční doba
Záruční doba začíná datem koupě původním kupujícím. Záruční doba
přístrojů s displejem je dva (2) roky. Záruční doba na spotřební materiály
a příslušenství pro všechny výrobky, mimo jiné (ale ne omezeně) na
přístroje POD a zařízení pro přenos srdeční frekvence, je jeden (1) rok.
Kapacita nabíjitelné baterie se časem snižuje. V případě abnormálního
poklesu kapacity z důvodu vadné baterie je zárukou Suunto zajištěna
výměna baterie do 1 roku.

Vyloučení a omezení
Tato Omezená záruka se nevztahuje na:
1. a) normální opotřebení a odření, b) defekty způsobené hrubým
zacházením, nebo c) defekty či poškození způsobené nesprávným
používáním nebo používáním v rozporu s doporučením;
2. uživatelské příručky nebo položky třetích stran;
3. defekty a domnělé defekty způsobené používáním s jakýmkoli
výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou nevyrobenou nebo
nedodanou firmou Suunto;
Tato Omezená záruka není vynutitelná, pokud:
1. byl výrobek otevřen mimo zamýšlené použití;
2. byl výrobek opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí;
upravován nebo opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
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3. bylo odstraněno, upraveno nebo jinak zneplatněno výrobní číslo, na
základě výhradního uvážení firmy Suunto;
4. byl výrobek vystaven působení chemikálií, včetně, ale ne výhradně,
odpuzovačům hmyzu.
Suunto nezaručuje, že provoz Výrobku bude nepřerušovaný nebo
bezchybný nebo že Výrobek bude pracovat s jiným hardwarem či
softwarem dodaným třetí stranou.

Přístup k záruční službě Suunto
Pro přístup k záruční službě Suunto musíte doložit doklad o koupi.
Informace o získání záručního servisu získáte na
www.suunto.com/warranty, kontaktujte místního autorizovaného prodejce
Suunto nebo volejte technickou podporu Suunto Contact Center.

Omezené ručení
Do maximálního rozsahu povoleného použitelnými závaznými zákony je
tato omezená záruka váš jediný a výlučný prostředek a nahrazuje všechny
ostatní záruky, vyjádřené nebo předpokládané. Firma Suunto nebude
odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné nebo následné škody, mimo jiné
za ztráty očekávaných výhod, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál,
náklady na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození
vlastnictví, které jsou následkem zakoupení nebo používání výrobku nebo
pocházející z přestoupení záruky, přestoupení smlouvy, nedbalosti,
přečinu, zákonné nebo spravedlivé teorie, i když firma Suunto věděla o
možnosti takovýchto škod. Firma Suunto nebude zodpovědná za zpoždění
při provádění záruční služby.
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