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SUUNTO BIKE SENSOR
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Temperatura robocza: od -10°C do +60°C
Temperatura przechowywania: od -20°C do +70°C
Wodoszczelność: 6 m (0.6 ATM)
Waga: 36 g
Typ baterii: CR2032
Żywotność baterii: ~ 500 godz.
Bluetooth Smart & ANT+
Częstotliwość transmisji: 2.4 GHz
Zasięg transmisji: do 10 m (33 ft)

OGRANICZONA GWARANCJA FIRMY SUUNTO
Firma Suunto zapewnia, że w okresie objętym gwarancją
firma Suunto lub autoryzowane centrum serwisowe Suunto
(zwane dalej „centrum serwisowym”), według oceny
własnych ekspertów, bezpłatnie usunie wady materiałowe
lub wady wykonania poprzez: a) naprawę, b) wymianę lub
c) zwrot kosztów zakupu, z zastrzeżeniem warunków
określonych w niniejszej ograniczonej gwarancji. Niniejsza
ograniczona gwarancja jest ważna i ma zastosowanie
wyłącznie w kraju nabycia produktu, chyba że lokalne
przepisy stanowią inaczej.
Okres gwarancji
Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu
zakupu produktu w punkcie sprzedaży detalicznej.
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Okres gwarancji na urządzenia wynosi 2 (dwa) lata, o ile
nie zaznaczono inaczej.
Okres gwarancji na części zamienne i wyposażenie
dodatkowe - takie jak: bezprzewodowe czujniki i nadajniki,
ładowarki, kable, akumulatory, paski, bransolety i węże
gumowe - wynosi jeden (1) rok.
Wykluczenia i ograniczenia gwarancyjne
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:
1. a) normalnego zużycia - na przykład zadrapań, otarć lub
zmian koloru i/lub właściwości tworzywa w przypadku
pasków niemetalowych; b) wad powstałych wskutek
niewłaściwego obchodzenia się z produktem; c) wad lub
uszkodzeń powstałych wskutek użytkowania w sposób
niezgodny z przeznaczeniem lub eksploatacji niezgodnej z
instrukcjami, niewłaściwej konserwacji, braku należytej
dbałości skutkującemu uszkodzeniem lub zniszczeniem –
na przykład poprzez upuszczenie bądź zmiażdżenie.
2. Drukowanych materiałów informacyjnych i opakowania.
3. Usterek lub domniemanych wad wynikających z użycia
w połączeniu z jakimkolwiek produktem, elementem
wyposażenia, oprogramowaniem i/lub usługą, których
producentem bądź dostawcą nie jest firma Suunto;
4. Baterii.
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Firma Suunto nie gwarantuje, że produkt będzie działać
nieprzerwanie i bezbłędnie ani że będzie współpracować ze
sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem stron
trzecich.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w
przypadku:
1. Gdy produkt lub element wyposażenia był użytkowany w
sposób niezgodny z przeznaczeniem;
2. Gdy produkt lub element wyposażenia był naprawiany z
użyciem nieoryginalnych części zamiennych bądź
modyfikowany lub naprawiany przez podmiot inny niż
autoryzowane centrum serwisowe;
3. Gdy numer seryjny został w jakikolwiek sposób usunięty,
zmieniony lub jest nieczytelny - decyzję w tej kwestii
podejmuje firma Suunto;
4. Gdy produkt lub element wyposażenia został
wystawiony na działanie substancji chemicznych, w tym
np. środków ochrony przeciwsłonecznej lub środków
owadobójczych.
Dostęp do serwisu gwarancyjnego firmy Suunto
Dostęp do serwisu gwarancyjnego Suunto wymaga
przedstawienia dowodu zakupu. Informacje na temat
korzystania z usług gwarancyjnych znajdują się na stronie
www.suunto.com/warranty. Można je też uzyskać w
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lokalnym autoryzowanym punkcie sprzedaży lub
telefonicznie w centrum kontaktowym firmy Suunto.
Ograniczenie odpowiedzialności
W maksymalnym, dozwolonym przez obowiązujące
przepisy prawa zakresie, niniejsza ograniczona gwarancja
jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym
przysługującym użytkownikowi oraz zastępuje wszelkie
inne określone bądź dorozumiane gwarancje. Firma Suunto
nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne,
zdarzeniowe, moralne ani wynikowe, w tym między innymi
za stratę przewidywanych korzyści, utratę danych, utratę
możliwości użytkowania, utratę kapitału, koszty wszelkiego
zastępczego sprzętu lub urządzeń, roszczenia stron
trzecich, a także szkody majątkowe, wynikające z nabycia
lub korzystania z produktu bądź powstałe wskutek
naruszenia warunków gwarancji, naruszenia umowy,
zaniedbania, odpowiedzialności deliktowej lub
jakichkolwiek innych przepisów prawa albo im
równoważnych, nawet jeśli firma Suunto była świadoma
możliwości wystąpienia takich szkód. Firma Suunto nie
ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu
usług w ramach gwarancji.
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA
AUSTRIA
CANADA
CHINA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
ITALY
JAPAN
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
RUSSIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
USA

+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
+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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