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Wst?p
O marce suunto w zasadzie nie s?ysza?em dopóki nie zacz??em bli?ej interesowa? si? zegarkami a raczej komputerami trekkingowymi. Przez
d?ugi czas u?ywa?em zegarka CASIO ProTrek PRW-1500 i by?em z niego nawet zadowolony. Jednak w momencie gdy si? zepsu? i stan??em
przed zakupem nowego modelu, chwil? si? zastanawia?em przed wyborem nowej i nieznanej mi wcze?niej marki, tym bardziej, ?e ma?o jest
opinii na ten temat. Cho? nie jest to test porównawczy w tek?cie par? razy porównuj? te dwa komputery. Przed zakupem do Suunto musia?em
si? przekona?, jednak teraz nie zamieni?bym go na ?aden inny i z perspektywy u?ywania kilku ju? innych marek chcia?bym swój wybór poleci?
wszystkim my?l?cym o zegarku górskim wysokiej klasy.

Wygl?d i design
Zegarek jest do?? du?y nawet w swojej klasie zegarków, czym z reszt? Suunto si? wyró?nia. Stylistyk?, wyra?nym si? pier?cieniem i okr?g?ym
kszta?tem bardziej przypomina komputer nurkowy (w czym zreszt? Suunto te? dominuje), ni? trekkingowy. Model Core wyst?puje w kilku
wariantach kolorystycznych: Black-Yellow, All Black, Orange, Orange-Black, Alu-Black, Extreme Silver, Extreme Everest, Light-Green, itd.
Trudno zliczy? wszystkie dost?pne odmiany, nawet na oficjalnej stronie Suunto nie spotkamy wszystkich odmian, gdy? coraz to nowe warianty
wchodz? do produkcji. Trzeba przyzna?, ?e Suunto przyj??o bardzo dobr? taktyk? kieruj?c jedno z najlepszych znanych mi „wn?trz” zegarków
trekkingowych do bardzo szerokiego grona odbiorców, poprzez zró?nicowany wygl?d. Wszystkie modele niezale?nie od wersji ró?ni? si? tylko
cen?, kolorem wy?wietlacza (br?zowy, czarny lub bia?y) i nieznacznie oprogramowaniem, ale z zachowaniem wszystkich tych samych funkcji i
mo?liwo?ci. Szkoda tylko, ?e ten sam model w innej obudowie mo?e by? nawet o po?ow? dro?szy, ni? najta?szy Core. Tym samy trudno go
ocenia? za obudow? gdy? ka?dy wybierze co? w?a?ciwego dla siebie, od zegarka typowo do koszuli, po taki który pasuje do technicznej kurtki
zimowej. Wszystkie maj? jednak podobne cechy oraz wykonanie. Ja posiadam wersj? Black-Yellow i t? te? b?d? ocenia?.

Koperta, tak jak wi?kszo?ci zegarków z kompasem wykonana jest z plastiku – do?? odpornego na zniszczenia ale szybko si? ?cieraj?cego, od
normalnego u?ytkowania. Zegarek jest przez to ca?y „wypolerowany” w najbardziej nara?onych miejscach. Plusem jest szkie?ko ze szk?a
mineralnego, co czyni go bardziej podatnym na st?uczenie przy bezpo?rednim uderzeniu, ale te? bardzo trudnym do zarysowania. Pomimo
bardzo intensywnego i aktywnego u?ywania uda?o mi si? zarobi? na szkle tylko kilka bardzo ma?ych i s?abo widocznych zadrapa?. Szk?o na
tarczy jest minimalnie wkl?s?e, co niestety uniemo?liwia „puszczanie zaj?czków”. Mo?e to by? zamys? projektantów ale moim zdaniem to ma?a
drobnostka ale czasem si? przydaje. Pasek wykonany jest z gumy bardzo lekkiej, wygodnej i odpornej na niskie oraz wysokie temperatury.
Pocz?tkowo przyzwyczajony do ci??kiej tytanowej bransolety poprzedniego zegarka, chcia?em pasek szybko wymieni? na metalowy. Suunto
ma w swojej ofercie stalowe i aluminiowe paski do Core ale niestety bardzo drogie. Pasek gumowy okaza? si? jednak bardzo wygodny, lekki i
przede wszystkim wytrzyma?y. Nie uda?o mi si? go zniszczy? czy urwa? mimo i? bardzo si? stara?em.
Teraz wady: zdecydowanym minusem jest aluminiowy pier?cie? wokó? tarczy we wszystkich odmianach tego modelu. Naprawd? nie wiem o
czym my?leli projektanci umieszczaj?c tak nieodporny na zniszczenia materia? w tak nara?onym miejscu. W CASIO podobny ring wykonany
jest z niemal pancernego w?glika spiekanego (w zasadzie jedyna zaleta CASIO). Niestety Suunto na to nie wpad?o i wida? na tym elemencie
?lady u?ytkowania w postaci przetar?, obi? i zarysowa?, szczególnie je?li aluminium jest oksydowane na inny kolor ni? srebrny. Ca?o??, nie
tylko poprzez wielko?? sprawia jednak wra?enie solidnej, wytrzyma?ej konstrukcji i poprzez unikalny design jest mark? ?atwo rozpoznawaln? i
przyci?ga wzrok. Mi si? taki skromny, okr?g?y styl akurat podoba, ale zdania s? ró?ne. Jedno jest pewne, nie mo?na o nim na pewno
powiedzie? „bubel”, tak jak mo?na czasem us?ysze? o innych markach z przesadzonymi wyra?nymi kszta?tami, co ma sugerowa?
ekstremalno?? i wytrzyma?o??. Suunto wyró?nia si? tutaj czym innym.
W komplecie przy zakupie dostajemy ?adne pude?ko, grub? instrukcj? w kilku j?zykach, instrukcj? skrócon? oraz ma?? karteczk? jak w??czy?
zegarek (fabrycznie przychodzi wy??czony). Niestety brak w zestawie instrukcji polskiej, ale t? mo?na ?ci?gn?? z Internetu. W samej instrukcji
wyczytamy niewiele, pisana bardzo skrótowo i ?opatologicznie, jak na zegarek dla profesjonalistów. Brak te? w niej szczegó?owych danych.
Trzeba jeszcze napomnie? o baterii, jest to standardowa CR2032, do kupienia w ka?dym sklepie z tego typu rzeczami. Wymiany dokona?
mo?emy sami i potrzebujemy do tego w zasadzie tylko monety 2z?. ?redni czas ?ycia baterii, jak podaje instrukcja to 12mc ale to bardzo zale?y
od intensywno?ci u?ytkowania.
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Funkcje i oprogramowanie
Obs?ugi zegarka mo?na si? szybko nauczy? je?li tylko za?apiemy podstawowe guziki. Menu tekstowe jest bardzo intuicyjne i w kilku j?zykach
(w tym polskim). Godzina na tarczy dobrze widoczna, wszystkie potrzebne funkcje ?atwo dost?pne i ca?e menu jest tak u?o?one, ?e najcz??ciej
u?ywane opcje s? pierwsze na li?cie. Zegarek wyposa?ony jest w 5 sekundowe piezoelektryczne pod?wietlanie (niestety bez regulacji czasu
?wiecenia), które mo?e jasno?ci? nie powala ale pozwala na odczytanie wszystkich potrzebnych informacji z zegarka w ciemno?ci. Tak jak we
wszystkich zegarkach z piezoelektrycznym pod?wietleniem ?wiat?o „mruga” podczas u?ywania kompasu albo specjalnie jest chwilowo
wy??czane na czas pobierania odczytu, dlatego ?e ?wiat?o uzyskane w ten sposób zak?óca dzia?anie kompasu. Jest to wada bardziej
technologiczna i widoczna we wszystkich takich zegarkach, wi?c nie poczytuj? tego za minus, tak po prostu musi by?.
To czym Suunto si? zdecydowanie wyró?nia na tle konkurencji to oprogramowanie czyli wn?trze, oraz profile barometru. W CASIO i innych
markach dzia?anie wysoko?ciomierza by?o ?opatologiczne, czyli ka?da zmiana ci?nienia powoduje zmian? wysoko?ci, nawet je?li nie
ruszali?my si? z miejsca. Plusem takiego rozwi?zania by?o to, ?e zawsze znali?my ci?nienie bezwzgl?dne czyli realne na danej wysoko?ci.
Natomiast dopóki Suunto b?dzie zna? wysoko?? na jakiej jeste?my, zawsze b?dzie pokazywa? ci?nienie, nie to jakie jest w rzeczywisto?ci, ale
to jakie panowa?oby w tym miejscu na poziomie morza, czyli ci?nienie wzgl?dne. Niestety du?y minus za brak w menu szybkiej funkcji
odczytania bezwzgl?dnego ci?nienia, cho?by z ciekawo?ci jakie ci?nienie panuje na szczycie góry, na któr? w?a?nie weszli?my. Mo?na to zrobi?
dopiero poprzez ukryte menu serwisowe. Wej?cie do tego menu wymaga wy??czenia zegarka, kasuje wszystkie niezabezpieczone zapisy
dziennika, zajmuje kilkana?cie sekund i te? oficjalna instrukcja ani s?owem nie wspomina o takiej mo?liwo?ci. Z poziomu ukrytego menu mo?na
sprawdzi? równie? wersj? oprogramowania oraz wyregulowa? kontrast, cho? zupe?nie nie wiem czemu nie mo?na tego zrobi? „normalnie” w
ogólnie dost?pnym menu. Wy??czenie zegarka: wci?ni?cie 4 skrajnych przycisków na par? sekund. Menu serwisowe: obudzenie zegarka
przyciskiem Start/Stop i ponowne naci?ni?cie oraz przytrzymanie tego przycisku po pokazaniu si? napisu Suunto na wy?wietlaczu.
Du?ym plusem i tym co naprawd? imponuje jest niesamowita precyzja tak ma?ego urz?dzenia. Mam tu na my?li barometr i oczywi?cie tym
samym wysoko?ciomierz. Ci?nienie zmienia si? wraz z wysoko?ci?, niestety zmienia si? równie? wraz z pogod?, co mo?e powodowa?
zafa?szowania pomiarów. Jednak gdy pogod? mamy sta?? a zegarek skalibrowany to precyzja k?adzie na kolana wszelk? konkurencj?. W
Casio pomiar wysoko?ci by? zaokr?glany do 5m i na dodatek wyliczany bardzo ma?o dok?adnie. Suunto potrafi odnotowa? zmiany co 1m i w
zasadzie wystarczy unie?? zegarek metr nad ziemi? ?eby potrafi? pokaza? tak niewielk? zmian? ci?nienia. Robi to szczególne wra?enie gdy
idziemy po pochy?ym terenie a zegarek odlicza nam wysoko?? co metr. Zaczynaj?c w?drówk? wystarczy z mapy lub z GPSa wpisa? mu
wysoko?? na jakiej si? znajdujemy i podczas ca?ej w?drówki mo?e si? pomyli? najwy?ej o par? metrów. Przyk?adowo podczas w?drówki z
Palenicy do schroniska w dolinie Pi?ciu Stawów Polskich, na miejscu nie pomyli? si? ani o metr. Wi?ksze b??dy pomiaru zdarzaj? si? dopiero
powy?ej 4000m n.p.m. gdzie wahania ci?nienia s? znaczne uzale?nione nie tylko od pogody ale wiatru i temperatury. Dok?adno?? zegarka jest
jednak jego najwi?ksz? cech?, nie tylko w trybie pomiaru wysoko?ci. W funkcji barometru jego pomiar hPa prawie zawsze zgadza si? ze stacj?
meteorologiczn? a ewentualne b??dy s? kwesti? zaokr?gle? – dok?adno?? Suunto to 1 hPa, profesjonalnej stacji 0,1 hPa.
Na tym jednak nie koniec, Suunto ma rozró?nione odpowiednie profile w zale?no?ci od tego co robimy: Altimetr, barometr, g??boko?ciomierz i
tryb automatyczny. Ten ostatni doskonale sprawdza si? w górach. Zegarek normalnie pracuje w trybie barometru i je?li wykryje „nag??”, cho?
niewielk? zmian? ci?nienia, automatycznie prze??cza si? w wysoko?ciomierz. Gdy si? zatrzymamy podczas wspinaczki na d?u?ej ni? 5 minut
zegarek prze??cza si? ponownie w barometr. Bardzo przydatne w górach ale denerwuj?ce na co dzie?. Wystarczy tylko wyj?? do sklepu z
mieszkania na pierwszym pi?trze, zegarek tit-tit – alti. Stoimy w kolejce w sklepie, tit-tit – baro, wracamy i znowu to samo. W moim mniemaniu
zegarek w tym trybie te? szybciej zu?ywa bateri?, bo pomiary wykonywane s? co 60 sekund o pe?nych minutach, jednak bardzo oszcz?dzona
instrukcja o tym nic nie mówi. To co równie? wyklucza profil automatyczny na co dzie? to du?a wra?liwo?? czujnika ci?nienia na zmiany
wilgotno?ci. Wystarczy nawet umy? r?ce w ciep?ej wodzie, wej?? do bardzo wilgotnego pomieszczenia, czy bra? prysznic (nawet bez
zamoczenia zegarka), ?eby ten prze??czy? si? w profil altimetru. To samo ma miejsce niestety podczas burzy i deszczu, zegarek co chwila si?
prze??cza z trybu na tryb co denerwuje, dlatego na co dzie? u?ywam barometru i w altimetr czy tryb auto prze??czam go wtedy kiedy tego
potrzebuj?. Przed sam? burz? zegarek te? potrafi ostrzec, interpretuj?c du?e spadki ci?nienia (<4hPa w ci?gu 3 godzin). Jednak w praktyce tryb
barometru wykonuje pomiary ci?nienia co 30 minut i tylko w tych odst?pach czasu mo?e w??czy? alarm burzowy. Cz?sto alarm s?yszymy gdy
burza ju? trwa, ale czasami zegarek daje nam te kilkana?cie minut na przygotowanie.
Zostaje jeszcze ostatni profil – g??boko?ciomierz, co bardzo przydaje si? podczas amatorskiego nurkowania. Zegarek bardzo precyzyjnie potrafi
wyznaczy? g??boko?? na jakiej si? znajdujemy +/- 10cm i do 10 metrów g??boko?ci. Trzeba jednocze?nie przyzna?, ?e wodoodporno??
zegarka te? jest jego mocn? stron?. W prawdzie instrukcja jasno mówi, ?e nie nale?y pod wod? wciska? ?adnych przycisków, to w praktyce
nigdy na to nie zwraca?em uwagi i nigdy nie zauwa?y?em cho?by cienia pary na wewn?trznej stronie szybki. Jedno tylko o czym nie pomy?leli
programi?ci to o umieszczeniu trybu g??boko?ciomierza w profilu auto. Przyk?adowo je?li stoimy nad morzem (zegarek w trybie barometru) i
nagle zanurkujemy to zegarek tit-tit prze??czy si? z barometru na altimetr i pod wod? poka?e, ?e nagle znale?li?my si? kilkaset metrów p.p.m.
Zgodnie z instrukcj? zakres pomiaru zegarka to -500m p.p.m. do 9000m n.p.m. Jednak o ile nie mia?em okazji znale?? si? powy?ej 9000
metrów, tak je?li zanurkujemy z trybem altimetru, zegarek pomiarem daleko wykracza poni?ej podr?cznikowe 500m p.p.m. wi?c zakres podany
w instrukcji jest tylko orientacyjny.
Przyczepi? si? mo?na jeszcze do budzika, troch? za cichy. Na co dzie? si? spisuje dobrze, ale je?li ?pimy gdzie? w namiocie, na lodowcu,
zagrzebani g??boko w puchowy ?piwór i cz?sto podczas niesprzyjaj?cych warunków atmosferycznych, to us?yszenie zegarka jest niemal
niemo?liwe. Trzeba go nad g?ow? sobie powiesi?.
Z innych i po?ytecznych funkcji mamy jeszcze kompas – do?? precyzyjny, trudny do zak?ócenia przez magnes i z funkcj? mo?liwo?ci ustawienia
deklinacji magnetycznej oraz kalibracji. Suunto wyposa?ony jest równie? w termometr z zakresem -20 do +60ºC jednak bol?czk? wszystkich
zegarków z t? funkcj? jest to, ?e noszone na nadgarstku zawsze pokazuj? oko?o 30ºC. Dla pomiaru otoczenia trzeba je zdj?? i chwil? odczeka?.
Pomiar jest zgodny z klasycznymi termometrami i nie ma rozbie?no?ci. Dalej mamy stoper z dok?adno?ci? tylko do 0,1s ale w trybie którego
nadal widzimy czytelnie godzin?, timer z regulacj? i co? czego w innych markach nie spotka?em: mo?liwo?? zapisywania naszych zmian
wysoko?ci. Takie dzienniki mo?na potem odtworzy?, a Suunto narysuje nam automatycznie wykres zmian wysoko?ci czy g??boko?ci
nurkowania, poka?e czas i obliczy ?redni? pr?dko?? wspinaczki – bardzo ciekawe funkcje no i w ko?cu has?o reklamowe suunto to „moves
count”.

Podsumowanie
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Zwyk?ych u?ytkowników pewnie odstraszy cena komputera (od oko?o 800z? do 1400z? w zale?no?ci od obudowy). Jednak je?li porównany
ceny innych znanych marek i obliczymy wska?nik cena/jako?? to Suunto w mojej opinii wypada najlepiej. Poprzez mnogo?? funkcji,
mo?liwo?ciami przekracza równie? dro?sze modele tej samej marki, no i w ko?cu Core to nast?pca legendarnego ju? Suunto Vectora. Model
zyska? sobie wielu zwolenników oraz bardzo dobre opinie. Mo?na bardzo ?atwo znale?? konkurencyjne marki, znacznie dro?sze a nie
posiadaj?ce nawet po?owy mo?liwo?ci Core. Komputer ten polecam wszystkim fanom aktywnego wypoczynku, nie tylko w górach ale i nad
wod?, a w szczególno?ci tym którzy szukaj? przy tym profesjonalnego sprz?tu z wy?szej pó?ki.
+ stylistyka i design,
+ bardzo dobre oprogramowanie wewn?trzne i du?o mo?liwo?ci,
+ mo?liwo?? zapisywania naszych wycieczek w pami?ci,
+ bardzo czu?y i precyzyjny altimetr.

– szybko niszcz?cy si? aluminiowy ring,
– cichy budzik,
– czujnik ci?nienia bardzo wra?liwy na wilgo?,
– brak mo?liwo?ci szybkiego odczytania ci?nienia bezwzgl?dnego.
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