
 

KÆRE DYKKER, 

Suunto udsender denne information for at give dig besked om et produkt 

tilbagekald, der kan kræve din handling. 

Suunto har identificeret en potentiel sikkerhedsrisiko for alle Suunto trådløse tanktrykssendere og 

Suunto Tank POD'er, som trådløst transmitterer tanklufttryk til kompatible Suunto divecomputere. 

I to rapporterede tilfælde har den ydre hus (cover) på en Suunto Wireless Tank Pressure 

Transmitter svigtet under regelmæssig tør tryksprøvning. Selvom det er ekstremt sjældent, udgør 

dette en potentiel risiko for skade på grund af risikoen for sprængning. 

Dykkersikkerhed er af højeste betydning for Suunto. Derfor har vi besluttet at indlede en 

tilbagekaldelse af alle Suunto Wireless Tank Pressure Transmittere og Suunto Tank POD's. Begge 

de kendte hændelser skete med Suunto Wireless Tank Pressure Transmitter. Men da den 

mekaniske konstruktion af disse to produkter er meget ens, tilbagekalder vi også Tank POD's som 

en sikkerhedsforanstaltning. 

Suunto vil gratis inspicere og opgradere alle de berørte produkter via Suuntos servicenet. Brug 

ikke de berørte produkter, før de er blevet opgraderet. 

Suunto undskylder oprigtigt for ulejligheden som følge af dette. Som en supplerende service, 

leverer vi gratis en batteriudskiftning og et års garanti fra datoen for inspektion for alle 

opgraderede produkter. 

  

Suunto Wireless Tank 
Pressure Transmitter 

Suunto Tank POD 

• Suunto trådløse flaske tryk måler 

Transmitter har et sort plastik cover – 

med SUUNTO, FINLAND printed på 

toppen af coveret. Den gamle model har 

sort plastik bund base.  

• Den nye model har transparent plastic 

bund base med LED lys.  

• Størrelse: diameter 4 cm, længde 8 cm  

Compatible Produkter: Suunto D4i, D4i Novo, 
D6i, D6i Novo, D9, D9tx, DX, Vytec, Vytec DS, 
Vyper Novo, HelO2, Vyper Air. 

• Suunto Tank POD hare en sort plastik 

cover med SUUNTO TANK POD, MADE 

IN FINLAND printet i gråt på coveret og 

en transparent plastik bund base.  

• Størrelse: diameter 4 cm, længde 8 cm  

Compatible produkter: Suunto EON Steel dykker 
komputer 

 

http://click.email.suunto.com/?qs=a762072b20fd8532301df45ebc0058e36742832bed559f99fa567f5702ea8d1b27ff8cce7d11c77ca316f2217a61e2dd35044f851b6619c7
http://click.email.suunto.com/?qs=a762072b20fd8532aa9067fdea85ea8e08638a2acde8c0cb5241854533b6f242d13e59894ed94efbd37f72b5bdb0f09ff6ce20515103f466


 

Vær venligst opmærksom på følgende handlinger, hvis du 

ejer en Suunto trådløs Tank Transmitter eller en Suunto 

Tank POD: 

1. Brug ikke det eller de berørte produkter, før de er opgraderet. 

2. Bestil service online til dit produktet (r) BOOK ONLINE HER  

Gør brug af den gratis Suunto Online Service Request for at få dit produkt (er) hentet fra dit hjem / kontor 

og leveret retur gratis.  

Alternativt kan du indlevere det til din nærmeste autoriserede Suunto dykkerforhandler eller et Suunto 

Autoriseret Service Center til inspektion og opgradering. En liste over forhandlere og autoriserede 

servicecentre findes på: Dealer Locator. 

3. Når du modtager dit opgraderede produkt (er), skal du registrere produktet (e) hos MySuunto for at 

sikre, at du modtager et fuldt 1 års garantiudvidelse fra datoen for inspektionen. 

4. Vær venlig at hjælpe os med at sprede meddelelsen om denne tilbagekaldelse og dele disse oplysninger 

med dine dykkekammerater, der bruger en Suunto trådløs tank transmitter eller en Suunto Tank POD. Tak! 

Flere oplysninger om tilbagekaldelsen findes på http://www.suunto.com/recall  eller kontakt Suunto 

Support på: http://www.suunto.com/Support/  

Vi er meget ked af ulejligheden og tak for dit samarbejde. Vi vil gøre vores yderste for at forhindre denne 

slags hændelser i fremtiden. 

 

Venlig hilsen, 

 

Suunto Dive Team 

http://repair.suunto.com/CustomerPortal/RepairCustomerPortal?serviceType=Repair
http://www.suunto.com/recall
http://www.suunto.com/Support/

