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1 ÜDVÖZÖLJÜK!
Mindegy, milyen sportot űz, a Suunto Smart Sensor – jelenleg a
legkisebb Bluetooth® Smart kompatibilis pulzusérzékelő a piacon – a
legnagyobb kényelemben és pontossággal méri pulzusát.
Amennyiben a Suunto Ambit3 Peak, a Suunto Ambit3 Peak Sport
vagy a Suunto Movescount App alkalmazással együtt használja,
akkor a Suunto Smart Sensor képes tárolni és továbbítani a mért
pulzusadatokat.
A Suunto Smart Sensor eszközhöz egy puha, kényelmes pulzusmérő
pánt is jár. Akár Movesense kompatibilis sportruházattal együtt is
használható.
A Suunto Smart Sensor kompatibilis a Bluetooth® Smart és a Smart
Ready eszközökkel.
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2 BIZTONSÁG
A biztonsági óvintézkedések típusai

FIGYELEM: – olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely
súlyos sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT: – olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik,
amely a készülék károsodásához vezet.
MEGJEGYZÉS: – fontos információ kiemelésére szolgál.
TIPP: – extra tippeket nyújt a készülék szolgáltatásainak és
funkcióinak használatához.
Biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM: A TERMÉK, NOHA MEGFELEL AZ IPARI
ELŐÍRÁSOKNAK, A BŐRREL ÉRINTKEZVE ALLERGIÁS REAKCIÓT
VAGY BŐRIRRITÁCIÓT OKOZHAT. HA EZ BEKÖVETKEZIK, NE
HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET, ÉS FORDULJON ORVOSHOZ.
FIGYELEM: MIELŐTT ELKEZDENE EGY EDZÉSPROGRAMOT,
MINDIG KÉRJEN TANÁCSOT HÁZIORVOSÁTÓL. A MEGERŐLTETÉS
KOMOLY SÉRÜLÉST OKOZHAT.
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FIGYELEM: SZÍVRITMUS-SZABÁLYOZÓT, DEFIBRILLÁTORT VAGY
EGYÉB BEÜLTETETT, ELEKTRONIKUS ESZKÖZT HASZNÁLÓ
SZEMÉLYEK CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÜKRE HASZNÁLJÁK A JELADÓ
PÁNTOT. JAVASOLJUK, HOGY HASZNÁLAT ELŐTT VÉGEZZEN EGY
MAXIMÁLIS TERHELÉSES VIZSGÁLATOT ORVOS FELÜGYELETE
MELLETT. A VIZSGÁLAT BIZTOSÍTJA , HOGY A SZÍVRITMUSSZABÁLYOZÓ ÉS A JELADÓ PÁNT EGYIDEJŰ HASZNÁLATA
BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ. AZ EDZÉSEK JÁRHATNAK
BIZONYOS SZINTŰ KOCKÁZATTAL, KÜLÖNÖSEN A KORÁBBAN
MOZGÁSSZEGÉNY ÉLETMÓDOT FOLYTATÓK SZÁMÁRA.
NYOMATÉKOSAN JAVASOLJUK, HOGY RENDSZERES
EDZÉSPROGRAM MEGKEZDÉSE ELŐTT EGYEZTESSEN AZ
ORVOSÁVAL.
FIGYELEM: CSAK SZABADIDŐS HASZNÁLATRA!
VIGYÁZAT: A TERMÉKET NE TISZTÍTSA SEMMILYEN
OLDÓSZERREL, MIVEL EZZEL KÁROSÍTHATJA A FELÜLETÉT.
VIGYÁZAT: A TERMÉKEN NE HASZNÁLJON ROVARRIASZTÓT,
MIVEL EZZEL KÁROSÍTHATJA A FELÜLETÉT.
VIGYÁZAT: A TERMÉKET NE DOBJA KI, HANEM A
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOKNAK MEGFELELŐEN
ELEKTRONIKUS HULLADÉKKÉNT KEZELJE.
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VIGYÁZAT: A KÉSZÜLÉKET NE ÜTÖGESSE ÉS NE EJTSE LE, MIVEL
EZZEL KÁRT TEHET BENNE.

6

3 ELSŐ LÉPÉSEK
Mindössze néhány egyszerű lépést követően a Suunto Smart Sensor
már pontos visszajelzést ad az edzés intenzitásáról.

3.1 A pánt felhelyezése
A Suunto Smart Sensor és a pulzusmérő pánt használatának
megkezdése:
1. Pattintsa be az érzékelőt szorosan a pánt csatlakozójába.
2. Állítsa be a megfelelő pánthosszúságot.
3. Kenje be a pánt elektróda-felületeit vízzel vagy
elektródazselével.
4. Úgy tegye fel a pántot, hogy az tökéletesen illeszkedjen, és a
Suunto logó felfelé nézzen.
1.

3. - 4.

SUUNTO

SUUNTO

SUUNTO
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A pánt pulzusérzékelés esetén automatikusan bekapcsol.

TIPP: A legjobb eredmény érdekében helyezze a pántot csupasz
bőrre.
A Suunto Smart Sensor Movesense kompatibilis sportruházattal
együtt is használható (Movesense pólóval és Salomon
sportmelltartóval). Egyszerűen csak kenje be a ruha elektródafelületeit, és pattintsa az érzékelőt szorosan a ruha csatlakozójába.

3.2 Párosítás
A pulzusszám megtekintéséhez a Suunto Smart Sensor készüléket
Bluetooth® Smart vagy Smart Ready kompatibilis eszközökhöz kell
csatlakoztatni (ezekkel kell párosítani). Ez lehet például Suunto
sportóra vagy sportalkalmazásokkal ellátott mobileszköz (pl.: a
Suunto Movescount App alkalmazás).
A párosítás folyamata eltérő lehet, ezért kérjük, tekintse meg a
mobilalkalmazás vagy a sportóra felhasználói utasítását. A párosítás
során győződjön meg róla, hogy legalább 10 m távolságra
tartózkodik más Bluetooth érzékelőktől.
A pánt több sportórával és alkalmazással is párosítható, de
egyszerre csak egy kapcsolat lehet aktív.
Párosítás Suunto Ambit3 Peak vagy Sport eszközzel:
1. Aktiválja a Suunto Smart Sensor eszközt: helyezze fel, és kenje
be az elektródákat.
2. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva az óra [Next]
(Következő) gombját.
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3. Lapozzon a PAIR (Párosítás) elemre a [Light Lock] (Fényzár)
gombbal, és a [Next] (Következő) gombbal válassza ki.
4. Lapozzon a HR belt (Pulzusmérő pánt) elemre a LIGHT LOCK
(Fényzár) gombbal, és a NEXT (Következő) gombbal válassza ki.
5. Várja meg, amíg az óra megkeresi a Suunto Smart Sensor
eszközt, és megtörténik a csatlakozás.
Párosítás Suunto Movescount App alkalmazással:
1. Aktiválja a Suunto Smart Sensor eszközt: helyezze fel, és kenje
be az elektródákat.
2. Kapcsolja be a mobileszköz Bluetooth funkcióját, és indítsa el a
Suunto Movescount App alkalmazást.
3. A Suunto Smart Sensor csatlakoztatásához kövesse az alkalmazás
utasításait.
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4 A SUUNTO SMART SENSOR
HASZNÁLATA
A Suunto Smart Sensor segítségével megmérheti pulzusát, és pontos
kalóriafogyasztási adatokat kaphat számos tevékenység közben, az
intenzív edzéstől egészen a parkban tett sétáig.
A Suunto Smart Sensor használatához:
1. Helyezze fel a Suunto Smart Sensor eszközt (lásd: 3.1 A pánt
felhelyezése).
2. Kezdje el az adatok rögzítését a párosított sportórával vagy
mobileszköz-alkalmazással (lásd: 3.2 Párosítás).
3. A tevékenység befejezését követően állítsa le a rögzítést a
sportórán vagy a mobileszközön.
4. Öblítse le a pulzusmérő pántot vagy a Movesense ruhadarabot
(lásd: 5.1 Kezelési útmutató).
A Suunto Smart Sensor pulzusszám adatokat rögzít. A rögzítés
maximális időtartama a tevékenység intenzitásától függ. A Suunto
Smart Sensor átlagosan 3,5 órán keresztül rögzíti az adatokat, ha az
átlagos pulzusszám 120 bpm.

Memória funkció
Amennyiben a Suunto Smart Sensor eszközt Suunto sportórákkal
vagy a Suunto Movescount App alkalmazással használja, akkor akár
úszás közben is – vagy olyan tevékenység közben, mely során
kényelmetlen az óra viselése, illetve a mobileszköz használata –
rögzíthet adatokat.
A Suunto Smart Sensor memória funkciójának használatához:
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1. Helyezze fel a Suunto Smart Sensor eszközt (lásd: 3.1 A pánt
felhelyezése).
2. Indítsa el az adatrögzítést a Suunto sportórán vagy a Suunto
Movescount App alkalmazáson.
3. Győződjön meg róla, hogy az adatrögzítés folyamatban van,
majd tegye le valahol az órát vagy a mobileszközt (például egy
öltözőszekrényben).
4. Csinálja végig az edzést, ugyanúgy, ahogy eddig szokta,
mindvégig viselje a Suunto Smart Sensor eszközt.
5. Menjen vissza, és a pulzusadatok továbbítását követően állítsa le
az adatrögzítést az órán vagy a mobileszközön.
6. A rögzítés leállítását követően vegye le és öblítse át a
pulzusmérő pántot vagy a Movesense ruhadarabot (lásd:
5.1 Kezelési útmutató).

MEGJEGYZÉS: A memória funkciót az adatok pufferelésére is
lehet használni, ha esetleg a Suunto Smart Sensor eszközről a
Suunto sportórára vagy a Suunto Movescount App alkalmazásra
érkező pulzusjelek elvesznének. A hiányzó adatok átvitele a
kapcsolat helyreállítását követően azonnal megtörténik.
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5 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
5.1 Kezelési útmutató
Mind a Suunto Smart Sensor eszközt, mind a pulzusmérő pántot
öblítse át tiszta vízzel minden egyes használatot követően.
A pulzusmérő pántot 2-3 edzést követően mossa ki mosógépben, 40
°C-on. További információkért lásd a pánt címkéjét.

VIGYÁZAT: A pánt érzékelőjét ne mossa ki mosógépben. Ez
károsíthatja az érzékelőt.
MEGJEGYZÉS: A Suunto Smart Sensor eszközt nem kell
kicserélni; csak a pulzusmérő pánt cseréje lehet szükséges
alkalmanként, hosszabb használatot követően.

5.2 Hibaelhárítás
A Suunto Smart Sensor hatótávolsága három méter, de ideális
körülmények között több is lehet.
Azonban a legjobb eredmény érdekében minimalizálja a Suunto
Smart Sensor és a sportóra vagy a mobileszköz közötti akadályokat.
Tartsa az órát vagy a mobileszközt maga elé, vagy tegye oldalt egy
zsebbe vagy egy pántra. Ha karjait a háta mögött tartja, vagy a
mobileszközt egy övtáskába teszi, akkor a Suunto Smart Sensor
eszközről érkező átviteli jel megszakadhat.
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Ha úgy tűnik, hogy a Suunto Smart Sensor még akadálymentes
helyen sem küld pulzusadatokat , akkor próbálja ki valamelyik
megoldást az alábbiak közül:
1. Győződjön meg róla, hogy a pánt kapcsolódási felületei
(elektródák) nedvesek.
2. Állítsa be úgy a pántot, hogy az szorosabban illeszkedjen a
mellkasára.
3. Ha bőre edzés közben általában száraz marad, akkor használjon
elektróda zselét.
4. Ellenőrizze, hogy a pánttal párosított eszközön be van-e
kapcsolva a Bluetooth funkció.
5. Cserélje ki az érzékelő akkumulátorát, és párosítsa újra a
sportórával vagy mobileszközzel.
Ha úgy tűnik, hogy a Suunto Smart Sensor helytelen adatokat küld,
akkor próbálja ki valamelyik megoldást az alábbiak közül:
1. Győződjön meg róla, hogy az érzékelő megfelelően csatlakozik,
és mindkét bepattintott helyen szorosan illeszkedik.
2. Párosítsa újra a pántot a Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

5.3 Elem
A Suunto Smart Sensor egy darab 3 V-os lítium gombelemmel (CR
2025) működik. A Suunto Movescount alkalmazás segítségével
ellenőrizheti az elem töltöttségi állapotát az eszközinformációk
menüben, ha párosította a Suunto Smart Sensor eszközt.
Az elem cseréjéhez:
1. Vegye ki az érzékelőt a pántból.
2. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
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3. Cserélje ki az elemet.
4. Zárja le erősen az elemtartó fedelét.
1.

2.

3.

4.

5.4 Támogatás
További támogatásért látogasson el a www.suunto.com/support
weboldalra. Itt számos segédanyagot talál, például kérdések és
válaszok részt, valamint oktató videókat. Közvetlenül a Suunto
vállalatnak is feltehet kérdéseket, illetve küldhet e-mailt a Suunto
ügyfélszolgálati szakembereinek, vagy telefonon is hívhatja őket.
A Suunto YouTube csatornán a www.youtube.com/user/
MovesCountbySuunto weboldalon számos útmutató videót is talál.
A legjobb, személyre szabott támogatás érdekében javasoljuk a
termék regisztrációját.
Ha szeretne támogatást kérni a Suunto vállalattól:
1. Regisztráljon a www.suunto.com/support/MySuunto
weboldalon, vagy ha már regisztrált, akkor jelentkezzen be, és
adja hozzá a Suunto Smart Sensor eszközt a My Products
(Termékeim) menüben.
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2. Látogasson el a Suunto.com (www.suunto.com/support)
weboldalra, és ellenőrizze, hogy a kérdését korábban már
feltették-e valaki, illetve megválaszolták-e.
3. Lépjen a CONTACT SUUNTO (Kapcsolat) menüpontra. Itt tehet
fel kérdéseket, illetve itt találja a hívható telefonszámokat.
Küldhet e-mailt is a support@suunto.com e-mail címre. Az
üzenetben kérjük, tüntesse fel a termék nevét, sorozatszámát és
a probléma részletes leírását.
A Suunto szakértő ügyfélszolgálati csapata a segítségére lesz, és
amennyiben szükséges, a hívás során a termék hibaelhárítását is
elvégzi.
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6 REFERENCIA
6.1 Műszaki adatok
Suunto Smart Sensor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Súly: 9,4 g (elemmel együtt)
Átmérő: 36,5 mm
Vastagság: 8 mm
Működési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között
Tárolási hőmérséklet: -30 °C és +60 °C között
Vízállóság: 30 m (az ISO 6425 szerint)
Az elem típusa: CR2025
Az elem élettartama: ~ 500 óra
Átviteli frekvencia: 2,4 GHz (Bluetooth Smart)

Pulzusmérő pánt
•
•
•

Súly: 31,2 g
Hossz: 600-880 mm
Szélesség: 30 mm

6.2 Megfelelőség
6.2.1 CE
A Suunto Oy ezennel kijelenti, hogy a Suunto Smart Sensor
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető előírásainak és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek.
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6.2.2 FCC-megfelelőség
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak.
Az üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye:
(1) a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és
(2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a
nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve. A
készüléket ellenőrizték az FCC-előírásoknak való megfelelőség
szempontjából, és ennek során otthoni és irodai használatra
alkalmasnak találták.
Minden, a Suunto által nem kifejezetten jóváhagyott módosítás
következtében a készülék elveszítheti az FCC-előírások szerinti
működtetési jogát.

6.2.3 IC
A készülék megfelel az Industry Canada engedélykötelezettségre
vonatkozó RSS-szabványának (-szabványainak). Az üzemeltetés az
alábbi két feltétel függvénye:
(1) a készülék nem bocsáthat ki interferenciát, és
(2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a
készülék nem kívánt működését okozó interferenciát is beleértve.

6.3 Szabadalmi megjegyzés
A terméket az alábbi szabadalmak és függőben lévő szabadalmi
kérvények és a rájuk vonatkozó nemzeti törvények védik: US
13/071,624, US 13/618,481, US 13/832,049, US 13/832,598, US
13/917,668, US 13/832,736, US 13/397,872, USD 667,127. További
szabadalmi bejelentések benyújtása megtörtént.
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6.4 Védjegy
A Suunto Smart Sensor, a Movesense, a hozzá tartozó emblémák és
más Suunto márkavédjegyek és fantázianevek a Suunto Oy
bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.

6.5 Jótállás
A SUUNTO KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA
A Suunto jótállást vállal arra, hogy az anyag- vagy gyártási hibás
termékeket a Suunto vagy bármely Hivatalos Suunto szervizközpont
(a továbbiakban: Szervizközpont) a Jótállási időszak alatt a saját
belátása szerint ingyen a.) kijavítja, b.) kicseréli, c.) megtéríti, a jelen
Korlátozott jótállásban szereplő feltételek alapján. A Korlátozott
jótállás kizárólag a vásárlás országában érvényes és hatályos, kivéve,
ha a helyi jog másképp nem rendelkezik.

Jótállási időszak
A Korlátozott jótállási időszak a kereskedőnél történt eredeti
vásárlás napján veszi kezdetét. A Jótállási időszak kijelzős termékek
esetén két (2) év. A Jótállási időszak kiegészítők, így többek között
POD-ok és pulzusmérők, illetve cserélhető alkatrészek esetén egy (1)
év.
Az újratölthető akkumulátorok kapacitása idővel csökken. Ha a
kapacitás az akkumulátor hibás mivolta miatt abnormális módon
lecsökken, a Suunto jótállása erre 1 évig, illetve legfeljebb 300
töltési ciklusra terjed ki – amelyik hamarabb bekövetkezik.
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Kizárások és korlátozások
A jelen Korlátozott jótállás nem terjed ki:
1. a) az elhasználódásra, b) a nem megfelelő kezelésből származó
meghibásodásokra, illetve c) a rendeltetésszerű, ill. előírt
használattól eltérő használatból származó meghibásodásokra és
károsodásokra;
2. a felhasználói kézikönyvekre és a külső felektől származó
használati cikkekre;
3. a nem a Suunto által gyártott vagy forgalmazott termékekkel,
kiegészítőkkel, szoftverekkel és/vagy szolgáltatásokkal történő
használatból származó meghibásodásokra vagy lehetséges
meghibásodásokra;
A jelen Korlátozott jótállás nem érvényes, ha egy elemet:
1. nem rendeltetésszerűen nyitottak fel;
2. nem hivatalos márkájú cserealkatrész segítségével javítottak
meg, illetve nem hivatalos Szervizközpontban módosítottak
vagy javítottak meg;
3. illetve annak sorszámát eltávolították, módosították vagy más
módon olvashatatlanná tették – ha a Suunto a saját belátása
szerint így dönt;
4. vegyi anyagokkal, többek között szúnyogriasztóval kezeltek.
A Suunto nem szavatolja, hogy a Termék zavartalanul és hibátlanul
működik majd, vagy hogy külső felek által gyártott hardvereken
vagy szoftvereken is működőképes lesz.
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A Suunto jótállási szerviz elérhetősége
A Suunto jótállási szerviz igénybevételére az eredeti vásárlási
bizonylat birtokában jogosult. A jótállási szerviz igénybevételének
módjairól a www.suunto.com/support oldalon tájékozódhat. Ha
vannak kérdései, ott átfogó támogatási anyagok állnak a
rendelkezésére, illetve a kérdést közvetlenül a Suunto
ügyfélközpontjának is felteheti. A Suunto ügyfélközpontját
ezenkívül a dokumentum utolsó oldalán felsorolt telefonszámokon
is felhívhatja. A Suunto szakértő ügyfélszolgálati csapata a
segítségére lesz, és, amennyiben szükséges, a hívás során a termék
hibaelhárítását is elvégzi.

A felelősség korlátozása
A vonatkozó jogszabályok által meghatározott mértékig az Ön
kizárólagos jogorvoslati lehetősége a jelen Korlátozott jótállás,
amely kivált minden más, közvetett vagy közvetlen jótállást. A
Suunto nem felelős a különleges, eseti vagy véletlenszerű károkért,
a használati cikk megvásárlásából vagy használatából, illetve a
jótállás megszegéséből, szerződésszegésből, hanyagságból,
szándékos károkozásból vagy bármely más jogviszonyból származó
károkat, így többek között a várt haszon elmaradását, az
adatvesztést, a használatkiesést, a tőkeveszteséget, az alkatrészek
cseréjével vagy a létesítményekkel járó költségeket, a külső felek
követeléseit, illetve az anyagi kárt is beleértve, akkor sem, ha
tájékoztatták az ilyen kárviszonyok kialakulásának valószínűségéről.
A Suunto nem vonható felelősségre a folyamatos jótállási
szervizszolgáltatásban történt fennakadásokért.
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6.6 Szerzői jogok
Copyright © Suunto Oy. Minden jog fenntartva. A Suunto, a Suunto
terméknevek, a hozzájuk tartozó emblémák és más Suunto márkájú
védjegyek és nevek a Suunto Oy bejegyzett vagy be nem jegyzett
védjegyei. A jelen dokumentum és annak teljes tartalma a Suunto
Oy tulajdona, amely kizárólag az ügyfelek által használható arra a
célra, hogy megszerezzék a Suunto termékekkel kapcsolatos
információkat és ismereteket. A dokumentum tartalma a Suunto Oy
előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen más céllal nem
használható fel és nem terjeszthető, és/vagy nem ismertethető, nem
tehető közzé vagy reprodukálható. Noha nagy gondot fordítunk
arra, hogy a jelen dokumentumban szereplő információ átfogó és
pontos legyen, annak helytállóságáért sem kifejezett, sem
beleértett jótállást nem vállalunk. A dokumentum tartalma előzetes
értesítés nélkül bármikor módosulhat. A dokumentáció legfrissebb
verziója a www.suunto.com címről tölthető le.
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