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1 WELKOM
Welke sport u ook uitoefent, de Suunto Smart Sensor - de kleinste
hartslagsensor op de markt met Bluetooth® Smart - meet uw
hartslag accuraat en uiterst comfortabel.
Wanneer dit samen met de Suunto Ambit3 sporthorloges of Suunto
Movescount App wordt gebruikt, dan kan de Suunto Smart Sensor
uw hartslagdata opslaan en overdragen.
De Suunto Smart Sensor wordt geleverd met een zachte,
comfortabele hartslagband. U kunt de sensor ook bevestigen aan
sportkleding die compatibel is met Movesense.
Suunto Smart Sensor is compatibel met Bluetooth® Smart en Smart
Ready-apparaten.
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2 VEILIGHEID
Soorten veiligheidsmaatregelen

 WAARSCHUWING: - wordt gebruikt met het oog op een
procedure of een situatie die ernstig of dodelijk letsel kan
veroorzaken.

 LET OP:  - wordt gebruikt met het oog op een procedure of een
situatie die schade aan het product kan veroorzaken.

 OPMERKING: - wordt gebruikt om belangrijke informatie te
benadrukken.

 TIP: - wordt gebruikt voor extra tips over het benutten van de
eigenschappen en functies van het apparaat.

Veiligheidsmaatregelen

 WAARSCHUWING: ALLERGISCHE REACTIES OF HUIDIRRITATIES
KUNNEN OPTREDEN ALS HET PRODUCT IN AANRAKING KOMT MET
DE HUID, OOK AL ZIJN ONZE PRODUCTEN GEMAAKT CONFORM DE
STANDAARDEN IN DE BEDRIJFSTAK. INDIEN DIT PLAATSVINDT,
DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK TE STOPPEN EN EEN DOKTER
TE RAADPEGEN.
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 WAARSCHUWING: OVERLEG ALTIJD MET UW DOKTER VOOR U
MET EEN TRAININGSPROGRAMMA BEGINT. OVERBELASTING KAN
TOT ERNSTIG LETSEL LEIDEN.

 WAARSCHUWING: PERSONEN DIE EEN PACEMAKER,
DEFIBRILLATOR OF ANDERE GEÏMPLANTEERDE ELEKTRONISCHE
APPARATEN HEBBEN, DIENEN DE ZENDER IN DE RIEM OP EIGEN
RISICO TE GEBRUIKEN. VOORDAT U DE ZENDER IN DE RIEM VOOR
DE EERSTE KEER GEBRUIKT, RADEN WIJ AAN OM EEN
TRAININGSTEST UIT TE VOEREN ONDER TOEZICHT VAN EEN ARTS.
HIERDOOR WORDT DE VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE
PACEMAKER EN DE ZENDER IN DE RIEM GEWAARBORGD BIJ
GELIJKTIJDIG GEBRUIK. RISICO'S KUNNEN OPTREDEN TIJDENS HET
TRAINEN, VOORAL BIJ MENSEN DIE LANGE TIJD GEEN ACTIEVE
BEWEGING HEBBEN UITGEVOERD. WIJ RADEN TEN ZEERSTE AAN
OM MET EEN DOKTER TE OVERLEGGEN VOORDAT U AAN EEN
REGELMATIG TRAININGSPROGRAMMA GAAT BEGINNEN.

 WAARSCHUWING: ALLEEN BEDOELD VOOR RECREATIEF
GEBRUIK.

 LET OP: GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN OP HET PRODUCT
WANT DIT KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

5



 LET OP: GEBRUIK GEEN INSECTENAFWERENDE MIDDELEN OP
HET PRODUCT WANT DIT KAN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN.

 LET OP: BEHANDEL DIT PRODUCT ALS ELEKTRONISCH AFVAL
ALS U DIT WILT WEGGOOIEN, OM HET MILIEU TE BESCHERMEN.

 LET OP: HET APPARAAT KAN BESCHADIGEN ALS U ER HARD OP
SLAAT OF HET OP DE GROND LAAT VALLEN.
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3 BEGINNEN
Na een aantal eenvoudige stappen, bent u klaar om uw Suunto
Smart Sensor te gaan gebruiken en accurate feedback te krijgen
over de intensiteit van uw training.

3.1 De band omdoen
Beginnen met het gebruik van de Suunto Smart Sensor en de
hartslagband:
1. Klik de sensor stevig in de bandaansluiting.
2. Pas de lengte van de band zo nodig aan.
3. Maak de elektroden van de band vochtig met water of

elektrodegel.
4. Doe de band om zodat deze niet te strak aansluit en het Suunto-

logo naar boven is gericht.
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1.                                                                                                    3. - 4.

SUUNTO

SUUNTO
SUUNTO

De Smart Sensor gaat automatisch aan als een hartslag wordt
waargenomen.

 TIP: Draag de band op uw huid voor de beste resultaten.

Suunto Smart Sensor kan ook worden gebruikt met sportkleding
die Movesense-compatibel is, zoals het Movesense-t-shirt en de
sport-BH van Salomon. Maak de elektroden op de kleding gewoon
vochtig en klik de sensor in de aansluiting op de kleding.

3.2 Paren
Uw Suunto Smart Sensor moet met compatibele Bluetooth® Smart
of Smart Ready apparaten worden verbonden (gepaard) om uw
hartslag te kunnen aflezen. Dit kunnen bijvoorbeeld Suunto
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sporthorloges zijn of mobiele apparaten waarop sportapps zijn
geïnstalleerd, zoals de Suunto Movescount app.
De procedures voor het paren kunnen verschillend zijn, lees daarom
de instructies van uw mobiele applicatie of sporthorloge voor
uitleg. Tijdens het paren dient u tenminste 10 m (33 ft) afstand te
houden met andere Bluetooth-sensoren.
U kunt de band met meerdere sporthorloges en apps paren, maar
er kan slechts één verbinding actief zijn.
Paren met de Suunto Ambit3 Peak of Sport:
1. Activeer uw Suunto Smart Sensor door deze om te doen en de

elektroden vochtig te maken.
2. Houd [Next] ingedrukt op het horloge om het optiemenu te

openen.
3. Blader naar PAREN met [Light Lock] en selecteer met [Next].
4. Blader naar HR-band met LIGHT LOCK en selecteer met NEXT.
5. Wacht tot het horloge de Suunto Smart Sensor heeft gevonden

en de verbinding tot stand brengt.
Paren met de Suunto Movescount App:
1. Activeer uw Suunto Smart Sensor door deze om te doen en de

elektroden vochtig te maken.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en start de Suunto

Movescount app.
3. Volg de instructies in de app om met uw Suunto Smart Sensor te

verbinden.
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4 GEBRUIK SUUNTO SMART SENSOR
U kunt de Suunto Smart Sensor gebruiken om uw hartslag vast te
leggen en accurate informatie te verkrijgen over uw calorieverbruik
tijdens vele verschillende activiteiten, vanaf een intense training tot
aan een wandeling in het park.
Uw Suunto Smart Sensor gebruiken:
1. Doe de Suunto Smart Sensor om (zie 3.1 De band omdoen).
2. Start het vastleggen met het gekoppelde sporthorloge (zie

3.2 Paren).
3. Voltooi uw activiteit en stop het vastleggen met uw

sporthortloge.
4. Spoel de hartslagband af of een ander Movesense kledingstuk

(zie 6.1 Richtlijnen voor gebruik).

 OPMERKING: Een droge huid onder de bandelektroden, een
losse band en synthetische shirtmaterialen kunnen abnormaal hoge
hartslagaflezingen veroorzaken. Maak de bandelektroden goed nat
en maak de band strak vast om een hoge hartslag te vermijden.
Indien u zich om andere redenen zorgen maakt over uw hartslag,
dient u contact met een dokter op te nemen.

Geheugenfunctie
Indien u uw Suunto Smart Sensor met Suunto-sporthorloges of
Suunto Movescount App gebruikt, dan kunt u uw hartslag
vastleggen wanneer u zwemt of een andere activiteit onderneemt
waar het gebruik van een horloge onhandig is.
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Hoe de Suunto Smart Sensor geheugenfunctie te gebruiken:
1. Doe de Suunto Smart Sensor om (zie 3.1 De band omdoen).
2. Start het vastleggen van uw activiteit met uw Suunto-

sporthorloge of Suunto Movescount App.
3. Verzeker u ervan dat de hartslag wordt vastgelegd en laat dan

het horloge of de mobiel achter (bijvoorbeeld in een
kledingkastje).

4. Voltooi uw activiteit normaal terwijl u de Suunto Smart Sensor
draagt.

5. Ga terug naar uw horloge of smartphone stop het vastleggen
voordat u uw Suunto Smart Sensor afdoet.

6. Doe uw Suunto Smart Sensor af en spoel uw hartslagband of
ander Movesense-kledingstuk af (zie 6.1 Richtlijnen voor
gebruik) nadat u het vastleggen van uw activiteiten heeft
stopgezet.

De geheugenfunctie wordt ook gebruikt om data te bufferen
wanneer het hartslagsignaal van Suunto Smart Sensor naar uw
Suunto-sporthorloge tijdelijk wordt onderbroken. De ontbrekende
gegevens worden overdragen zodra de verbinding weer hersteld is.
Uw Suunto Smart Sensor legt RR-gegevens (hartslag-interval) vast.
De maximale opnametijd is afhankelijk van de intensiteit van uw
training. De Suunto Smart Sensor neemt gemiddeld 3,5 uur aan
activiteiten met een gemiddelde hartslag van 120 slagen per
minuut (bpm) op.
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 OPMERKING: Het gebruik van de geheugenfunctie verbruikt
meer batterij in de Suunto Smart Sensor in vergelijking met
normaal gebruik met een compatibel sporthorloge.
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5 FIRMWARE BIJWERKEN
De Suunto Smart Sensor firmware kan worden geüpdatet door
middel van de Suunto Movescount App. Indien een update
beschikbaar is, wordt u gevraagd om de update via de app uit te
voeren.
Om de Suunto Smart Sensor firmware te updaten:
1. Indien u dat nog niet heeft gedaan, koppelt u uw Suunto Smart

Sensor door middel van de Suunto Movescount App (zie
3.2 Paren).

2. Tik op het pictogram instellingen in de rechter bovenhoek van
de app.

3. Tik op het pictogram van de HR-sensor. Volg de update-
instructies in de app indien er een update beschikbaar is.

 OPMERKING: Voor het updaten is een dataverbinding vereist.
Uw provider kan kosten voor deze dataverbinding in rekening
brengen.
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6 VERZORGING EN ONDERSTEUNING
6.1 Richtlijnen voor gebruik
Zowel de Suunto Smart Sensor module als de band moeten na elk
gebruik met vers water worden afgespoeld.

 LET OP: Trek de Suunto Smart Sensormodule niet van de belt af.
Dit kan het verbindingsstuk van de band beschadigen. Ontgrendel
één kant per keer.

De band dient na elke 2-3 activiteiten op 40° C gewassen te worden
in de wasmachine. Verdere wasinstructies vindt u op het wasetiket
van de band.

 LET OP: Stop de Suunto Smart Sensor module niet in de
wasmachine. Wassen in de wasmachine beschadigd de module.

 OPMERKING: U hoeft de Suunto Smart Sensor module niet te
vervangen; de Suunto Smart Sensor band kan na langdurig gebruik
eventueel vervangen worden.

6.2 Oplossen van problemen
Het zendbereik van de Suunto Smart Sensor kan drie meter of meer
zijn onder ideale omstandigheden.
Echter, voor de beste resultaten dienen de obstakels tussen de
Suunto Smart Sensor en uw sporthorloge of mobiele apparaat tot
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een minimum beperkt te worden. Houd het horloge of de mobiel
voor u of opzij in een zak of de band. Als u bijvoorbeeld uw armen
achter u houdt of de mobiel in een heuptasje stopt, kan het signaal
van de Suunto Smart Sensor onderbroken worden.
Als er geen obstakels zijn en het lijkt alsof de Suunto Smart Sensor
nog steeds geen gegevens over de hartslag verstuurt, probeer dan
een van de volgende oplossingen:
1. Verzeker u ervan dat de contacten (elektroden) vochtig zijn.
2. Maak de band strakker, zodat deze dichter tegen uw borst

aanzit.
3. Als uw huid tijdens het trainen droog blijft, probeer dan een

elektrodegel.
4. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat

waarmee uw band gepaard is.
5. Verwissel de batterij in de sensor en paar opnieuw met uw

sporthorloge of mobiele apparaat.
Als de gegevens die de Suunto Smart Sensor stuurt incorrect lijken,
probeer dan een van de volgende oplossingen:
1. Verzeker u ervan dat de sensor op de juiste manier is

aangebracht in de band waarbij de beide sluitclips dicht zijn.
2. Paar de band nogmaals met het Bluetooth-apparaat.

6.3 Batterij
De Suunto Smart Sensor gebruikt een 3-Volt lithiumcel (CR 2025).
Met de Suunto Movescount app kunt u de status van de batterij
controleren in het informatiescherm, als de Suunto Smart Sensor
gepaard is.
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Vervangen van de batterij:
1. Verwijder de batterij uit de band.
2. Open het batterijdeksel.
3. Vervang de batterij.
4. Sluit het deksel weer op juiste wijze.

1.                           2.                                                       3.                                         4.

6.4 Ondersteuning vragen
Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar www.suunto.com/
support. Hier vindt u een uitgebreide collectie van ondersteunende
materialen, inclusief vragen en antwoorden en instructievideo's. U
kunt ook direct vragen stellen aan Suunto of de ondersteunende
professionals van Suunto e-mailen of bellen.
Veel van de instructievideo's zijn te vinden op het Suunto YouTube-
kanaal via www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto.
Wij raden u aan om uw product te registreren zodat u de beste,
persoonlijk afgestemde, ondersteuning van Suunto kunt krijgen.
Ondersteuning van Suunto vindt u via:
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1. Registreren via www.suunto.com/support/MySuunto, of als u al
aangemeld bent log in en voeg uw Suunto Smart Sensor toe aan
Mijn Producten.

2. Ga naar Suunto.com (www.suunto.com/support) om te zien of
uw vraag al eens is gesteld/beantwoord.

3. Ga naar CONTACT SUUNTO om een vraag in te dienen of om ons
te bellen op één van de telefoonnummers in de lijst.
Als alternatief kunt u ook e-mailen naar support@suunto.com.
Zorg dat u de productnaam, het serienummer en een
gedetailleerde beschrijving van het probleem mee stuurt.
De deskundige medewerkers van de klantenondersteuning van
Suunto helpen u en lossen het probleem met uw product tijdens
het telefoongesprek op, indien nodig.
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7 REFERENTIE
7.1 Technische specificaties
Module
• Gewicht: 9,4 g/0,33 oz (inclusief batterij)
• Diameter: 36,5 mm / 1,44 inch
• Dikte: 8 mm / 0,32 inch
• Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 60°C / -5°F tot 140°F
• Opbergtemperatuur: -30°C tot 60°C / -22°F tot 140°F
• Waterbestendig: 30 m / 98 ft (volgens ISO 6425)
• Soort batterij: CR2025
• Levensduur batterij: ~ 500 uur
• Zendfrequentie: 2.4GHz (Bluetooth Smart)

Band
• Gewicht: 31,2 g / 1,10 oz
• Breedte: 30 mm / 1,18 inch
• Lengte: (zie tabel hieronder)

SUUNTO
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Grootte Borstomtrek

Klein 56-82 cm / 22-32 inch

Medium 70-110 cm / 28-43 inch

Groot 96-160 cm / 38-63 inch

7.2 Naleving

7.2.1 CE
Suunto Oy verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de
wezenlijke vereisten en overige relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EC.

7.2.2 FCC naleving
Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking
ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen
interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren
kan veroorzaken. Dit product is getest op naleving van de FCC-
standaarden en is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Suunto zijn
goedgekeurd kunnen uw machtiging om dit apparaat onder de
FCC-regelgeving te gebruiken ongeldig maken.
LET OP: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor
een digitaal apparaat klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-
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regelgeving. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming
te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële
installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-
energie en kan deze uitstralen en, indien deze niet is geïnstalleerd
en volgens de instructies wordt gebruikt, kan dit schadelijke
interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen
garantie dat zich in een specifieke installatie geen interferentie zal
voordoen. Als deze apparatuur schadelijke interferentie
veroorzaakt voor radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden
gecontroleerd door de apparatuur aan en uit te schakelen, dan
wordt de gebruiker gevraagd om de interferentie te corrigeren
door een of meer van de volgende maatregelen uit te voeren:
• de ontvangstantenne anders te richten of te verplaatsen.
• De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger te vergroten.
• De apparatuur aansluiten op een stopcontact op een ander

circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
• Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus voor

hulp.

7.2.3 IC
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licenties van
Industry Canada. De werking ervan is onderhevig aan de volgende
twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen
interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren
kan veroorzaken.
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7.3 Patentverklaring
Dit product wordt beschermd door de volgende patenten,
octrooiaanvragen en de bijbehorende nationale rechten: US
13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US
13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574,
US 8,886,281. Aanvullende patentaanvragen zijn ingediend.

7.4 Handelsmerk
Suunto Smart Sensorlogo's en andere handelsmerken van het merk
Suunto, evenals modelnamen, zijn geregistreerde en niet-
geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Alle rechten
voorbehouden.

7.5 Garantie
Suunto garandeert dat Suunto of een door Suunto geautoriseerd
servicecentrum (hierna te noemen servicecentrum) gedurende de
garantieperiode, ter eigen beoordeling, defecten in materialen of
uitvoering gratis zal herstellen door a) reparatie, b) vervanging of c)
terugbetaling, onderhevig aan de voorwaarden en condities van
deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is alleen geldig en
uitvoerbaar in het land van aankoop, tenzij de lokale wet dit anders
bepaalt.

Garantieperiode
De beperkte garantieperiode begint op de datum van de
oorspronkelijke aankoop in de winkel. De garantieperiode is twee
(2) jaar voor producten tenzij anders aangegeven.
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De garantieperiode is een (1) jaar voor accessoires inclusief, maar
niet beperkt tot draadloze sensoren en zenders, opladers, kabels,
oplaadbare batterijen, riemen, armbanden en slangen.

Uitsluitingen en beperkingen
Onder deze beperkte garantie bestaat geen dekking voor:
1. a) normale slijtage zoals krassen, slijtplekken of veranderingen

in kleur en/of materiaal van niet-metaalachtige riemen, b)
gebreken veroorzaakt door hardhandige hantering, of c)
gebreken of schade die voortvloeien uit gebruik anders dan
bedoeld of aanbevolen, slecht onderhoud, nalatigheid, en
ongelukken zoals laten vallen of stoten;

2. documentatiemateriaal en verpakking;
3. defecten of beweerde defecten die veroorzaakt zijn door het

gebruik met een product, accessoire, softwaretoepassing en/of
service die niet is geproduceerd of geleverd door Suunto;

4. niet-oplaadbare batterijen.
Suunto garandeert niet dat het product ononderbroken of zonder
fouten zal werken, of dat het product zal werken in combinatie
met enige hardware of software die door een derde partij wordt
geleverd.
Deze beperkte garantie is niet afdwingbaar indien het product of
de accessoire:
1. meer geopend is dan het bedoelde gebruik;
2. gerepareerd is met gebruik van niet geautoriseerde

reserveonderdelen; aangepast of gerepareerd is door een niet
geautoriseerd servicecentrum;
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3. het serienummer is verwijderd, is gewijzigd of op enigerlei wijze
onleesbaar is gemaakt, zoals bepaald naar goeddunken van
Suunto; of

4. is blootgesteld aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot
zonnecrème en insectenafweermiddel.

Toegang tot de Suunto garantieservice
U kunt alleen aanspraak maken op de garantieservice van Suunto
als u in het bezit bent van een aankoopbewijs. Voor instructies over
het verkrijgen van de garantieservice gaat u naar www.suunto.com/
warranty, neemt u contact op met uw lokale geautoriseerde
Suunto-leverancier of belt u het Suunto Contact Center.

Beperkte aansprakelijkheid
Binnen het maximale vermogen zoals in de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving is opgenomen, is deze beperkte garantie uw
enige en exclusieve rechtsmiddel en vervangt alle andere garanties
zowel impliciet als expliciet. Suunto kan niet aansprakelijk worden
gehouden voor bijzondere, incidentele of gevolgschade of
schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van
verwachte voordelen, verlies van gegevens, kapitaalkosten, kosten
van vervangende apparatuur of voorzieningen, claims van derden,
schade aan eigendommen als gevolg van de aankoop of het
gebruik van het item of als gevolg van garantiebreuk, nalatigheid,
benadeling of enige juridische of billijke grondslag, zelfs als Suunto
op de hoogte was van de kans op dergelijke schade. Suunto kan
niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging bij het
verlenen van garantieservice.
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7.6 Copyright
Copyright © Suunto Oy. Alle rechten voorbehouden. Suunto,
productnamen van Suunto, de logo's en andere handelsmerken van
het merk Suunto, evenals modelnamen, zijn geregistreerde en niet-
geregistreerde handelsmerken van Suunto Oy. Dit document en zijn
inhoud zijn eigendom van Suunto Oy en zijn uitsluitend bedoeld
voor gebruik door cliënten teneinde kennis en informatie te
verwerven aangaande de werking van Suunto producten. De
inhoud mag niet worden gebruikt of verspreidt voor andere
doeleinden en/of op andere wijze worden gecommuniceerd,
vrijgegeven of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming
van Suunto Oy. Ondanks het feit dat wij zo zorgvuldig mogelijk zijn
geweest in de samenstelling en accuraatheid van de informatie in
dit document, kan hier geen garantie van accuraatheid aan worden
ontleend of verondersteld. De inhoud van dit document is zonder
kennisgeving vooraf, onderhevig aan wijzigen. De meest recente
versie van deze documentatie kan worden gedownload via
www.suunto.com
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support 
www.suunto.com/mysuunto

2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 
AUSTRIA +43 720 883 104 
CANADA +1 800 267 7506 
CHINA +86 010 84054725 
FINLAND +358 9 4245 0127 
FRANCE +33 4 81 68 09 26 
GERMANY +49 89 3803 8778 
ITALY +39 02 9475 1965 
JAPAN +81 3 4520 9417 
NETHERLANDS +31 1 0713 7269 
NEW ZEALAND +64 9887 5223 
RUSSIA +7 499 918 7148 
SPAIN +34 91 11 43 175 
SWEDEN +46 8 5250 0730 
SWITZERLAND +41 44 580 9988 
UK +44 20 3608 0534 
USA +1 855 258 0900

© Suunto Oy 9/2014, 12/2014, 3/2015
Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.
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