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1 Wprowadzenie.
Urządzenie DIVECOMPUTER.EU jest komputerem nurkowym, przeznaczonym do
nurkowań z obiegiem otwartym (OC) i zamkniętym (CC). Podczas tworzenia tego
komputera staraliśmy się, aby jego obsługa była łatwa nawet bez czytania instrukcji,
jednak prosimy o poświęcenie trochę czasu na zapoznanie się z jej treścią, abyś biegle
posługiwał się swoim nowym komputerem. Nurkowanie niesie ryzyko, a wiedza jest
Twoim najlepszym narzędziem do minimalizowania tego ryzyka.
Funkcje urządzenia.
❖ Wyświetlanie głębokości i czasu

❖ Gazy mogą być edytowane
i dodawane podczas nurkowania

❖ Model dekompresyjny Bühlmann
z gradient faktorami

❖ Szybkie przełączanie pomiędzy
gazami

❖ Jednostki metryczne i imperialne
❖ Bieżące śledzenie wartości CNS
❖ Automatyczne wyłączenie po czasie
15 minut na powierzchni

❖ Brak blokowania przy pominiętym
przystanku dekompresyjnym

❖ Czujnik głębokości o zakresie pracy
do 300msw

❖ Trzy konfigurowalne setpointy
w przedziale: 0,5-1,5

❖ Planer nurkowania
❖ Praca z szeroką gamą baterii –
prawie każdy model w rozmiarze AA

❖ Dowolna mieszanka gazowa
(AIR, Nitrox, Trimix)

❖ Cyfrowy kompas z kompensacją
odchyłki pionowej

❖ Przełączanie pomiędzy obiegiem
otwartym i zamkniętym podczas
nurkowania

❖ Pamięć 500 logów

❖ Trzy gazy CC i siedem gazów OC

❖ Aktualizacja oprogramowania
za pośrednictwem połączenia
bezprzewodowego
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ZAGROŻENIE!
Ten komputer jest w stanie obliczyć wymagane przystanki dekompresyjne.
Obliczenia te, są w najlepszym razie przypuszczeniami rzeczywistych,
fizjologicznych wymogów dekompresyjnych. Nurkowania wymagające
stopniowej dekompresji są znacznie bardziej ryzykowne niż nurkowania
„bezprzystankowe”.
Nurkowanie z rebreatherem, nurkowanie z mieszankami gazowymi,
wykonywanie nurkowań dekompresyjnych lub nurkowanie jaskiniowe,
bardzo zwiększa ryzyko zagrożenia utraty życia.
RYZYKUJESZ SWOIM ŻYCIEM WYKONUJĄC TE CZYNNOŚCI

UWAGA!
Oprogramowanie tego komputera zawiera błędy. Pomimo, że jeszcze ich
nie znaleźliśmy, istnieją. W związku z tym, komputer może zadziałać w
sposób nieplanowany, niezgodny z założeniami opisanymi w instrukcji.
Nigdy nie ryzykuj swoim życiem opierając się na tylko jednym źródle
informacji. Używaj również drugiego komputera lub tabel. Jeśli decydujesz
się na bardziej ryzykowne nurkowania, zadbaj o właściwe przeszkolenie i
powoli zdobywaj doświadczenie, stopniowo podnosząc kwalifikacje.
Ten komputer na pewno zawiedzie. Nie chodzi o to, czy zawiedzie, ale kiedy
zawiedzie. Nie polegaj wyłącznie na nim. Zawsze miej plan radzenia sobie
w sytuacjach awaryjnych. Systemy automatyczne nie zastąpią wiedzy
i doświadczenia.
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2 Przygotowanie urządzenia do pracy.
2.1 Guma mocująca BUNGEE.
Guma mocująca może być zamontowana na wiele sposobów, w zależności od upodobań
użytkownika. Jeden z nich przedstawiony jest poniżej. Urządzenie przystosowane jest do
zastosowania gum o maksymalnej średnicy 5mm.
Przełóż gumkę przez otwory mocujące
i zawiąż na jej końcach supły
uniemożliwiające jej wyrwanie.
Zawsze używaj jakościowo dobrej
gumki bungee, aby nie doprowadzić do
utraty komputera przy jej zerwaniu.

2.2 Instalacja baterii.
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy z baterią o rozmiarze AA i napięciu
nominalnym 1,5V. Dozwolone jest użycie ogniwa o innym napięciu (z przedziału: 1,04,5V), jednak wskazanie poziomu naładowania baterii będzie wówczas nieprawidłowe.
Gniazdo baterii znajduje się po prawej stronie urządzenia i jest szczelnie zamknięte
wkręcanym korkiem.

Podczas wkładania do urządzenia baterii,
należy zwrócić uwagę na jej polaryzację.
Baterię należy umieścić biegunem dodatnim
do środka urządzenia, jak na zdjęciu:
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Po włożeniu nowej baterii należy wkręcić (do wyczuwalnego oporu) korek zamykający.
Zaleca się posmarowanie oringu uszczelniającego, przeznaczonym do zastosowań
nurkowych smarem. Nie dokręcenie korka może doprowadzić do zalania komory baterii
i skorodowania metalowych styków, co uniemożliwi użytkowanie urządzenia.

2.3 Uruchomienie urządzenia.
W celu włączenia urządzenia, należy jednocześnie nacisnąć oba przyciski (SELECT
i CONFIRM).

2.3.1 Włączenie automatyczne.
Urządzenie posiada funkcję automatycznego włączania po umieszczeniu pod wodą. Jest
to funkcja wykrywająca obecność wody za pomocą styków wet contact. Wyprowadzone
są one na korku baterii oraz metalowej osłonie czujnika ciśnienia. Elementy te powinny
pozostać niezabrudzone w celu zapewnienia dobrej przewodności elektrycznej.
Zalecane jest ręczne włączenie urządzenia oraz sprawdzenie stanu baterii i bieżącej
konfiguracji przed każdym nurkowaniem.
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2.4 Wyłączenie urządzenia.
Wyłączenie urządzenia możliwe jest tylko
podczas pracy na powierzchni. W celu
wyłączenia
urządzenia
należy
nacisnąć
jednocześnie przycisk SELECT i CONFIRM, a
następnie potwierdzić wyborem „CONFIRM”.

Przy każdym wyłączeniu urządzenia wyświetlony
zostaje ekran z informacją o czasie pracy
urządzenia na zainstalowanej baterii. Podany
czas zerowany jest po każdorazowym wyjęciu
baterii na czas dłuższy niż 20 sekund.

2.5 Obsługa urządzenia.
Komputer posiada dwa przyciski sterujące:
SELECT i CONFIRM.
Przycisk SELECT służy do przemieszczenia się
pomiędzy dostępnymi w danym ekranie
funkcjami oraz polami edytowalnymi.
Poniższy przykład pokazuje przejście
pomiędzy
opcjami
na
ekranie
konfiguracyjnym urządzenia.
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Domyślnie aktywną (oznaczoną kolorem białym) funkcją jest
przejście do następnego ekranu
. Naciskanie przycisku
SELECT powoduje cykliczny wybór kolejnej, dostępnej opcji.
Dla zwiększenia czytelności, pokazany jest również wskaźnik:

Opcje wybierane kolejnymi przyciśnięciami SELECT:

Ponowne przyciśnięcie SELECT spowoduje przejście do
pierwszej opcji (przejścia do następnego ekranu):

Przycisk CONFIRM służy do zatwierdzania bieżącej opcji. W przypadku opcji funkcyjnej
(np. MODE, COMPASS CALIBRATION, FIRMWARE UPGRADE z omawianego przykładu),
nastąpi przejście do ekranu obsługującego daną funkcję. W przypadku opcji zmiany
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wartości parametru (np. BRIGHTNESS z omawianego przykładu), zmieniona zostanie
wartość, na kolejną dostępną (np. LOW->MEDIUM->HIGH->AUTO z omawianego
przykładu). Wartości zmieniane są cyklicznie.

2.6 Kalibracja kompasu.
Urządzenie posiada wbudowany cyfrowy
kompas. Aby ten element działał
prawidłowo,
wymaga
okresowego
kalibrowania. Proces kalibracji powinno
się przeprowadzać w otoczeniu wolnym
od zakłóceń magnetycznych, jak np. linii
energetycznych,
bliskości
urządzeń
wytwarzających
pole
magnetyczne
(większość
zasilanych
energią
elektryczną), konstrukcji stalowych.
W celu poprawnego skalibrowania kompasu, należy wybrać opcję COMPASS
CALIBRATION
w menu
konfiguracyjnym,
a następnie
urządzenie kilkukrotnie obrócić wokół każdej z jego osi obrotu. Czas kalibracji, jaki
upłynął, wskazywany jest procentowo na pasku postępu, w dolnej części ekranu:
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3 Tryb APNEA.
3.1 Ekrany urządzenia podczas pracy na powierzchni.
3.1.1 Ekran powierzchniowy główny.
Górna część ekranu (pasek informacyjny)
jest wspólna dla wszystkich trybów pracy
i zawiera następujące informacje:
Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany
procentowo. Kolorystyka: >=60%, <60%,
<30%.

Przerwa powierzchniowa
Czas, jaki upłynął
dni(d) godziny(h).

od

ostatniego

nurkowania,

w formacie:

Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika cieśnienia.
Aktualny czas

Główna część ekranu zawiera informacje dotyczące właśnie zakończonego nurkowania
(przed wyłączeniem urządzenia) lub wartości początkowe (zerowe) - przed rozpoczęciem
nurkowania.
DEPTH – bieżąca głębokość, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
MAX DEPTH – głębokość maksymalna, zarejestrowana podczas nurkowana.
AVG DEPTH – głębokość średnia, liczona od ostatniego zresetowania jej wartości.
TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
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TIMER – bieżąca wartość licznika (stopera). W stanie początkowym jest
zatrzymany (wskaźnik
) i wskazuje wartość „0’00”. Aby uruchomić
stoper, należy wybrać
i zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
Wskaźnik stanu zmieni się na
, a stoper rozpocznie zliczanie czasu.
Aby przerwać zliczanie należy wybrać
. Wybranie opcji
spowoduje wyzerowanie wartości stopera.

3.1.2 Ekran konfiguracyjny.
Ekran zawierający grupy wszystkich ustawień
urządzenia – zarówno funkcjonalnych, jak i
powiązanych bezpośrednio ze sprzętem.
Przed wprowadzeniem zmian ustawień należy
zapoznać się z opisem funkcji poszczególnych
parametrów, przedstawionych w dalszej
części instrukcji, w celu prawidłowego
przygotowania urządzenia do pracy.

SYSTEM SETUP – zmiana ustawień podstawowych parametrów urządzenia.
LOGBOOK – zarządzanie logami nurkowań, jak: przeglądanie, podgląd
informacji szczegółowych, podgląd wykresów nurkowania.
COMPASS CALIBRATION – kalibracja kompasu. Po wybraniu tej opcji, kalibracja
rozpocznie się automatycznie. Wykasowane zostaną
bieżące ustawienia. Aby kompas działał prawidłowo, proces
kalibracji należy przeprowadzić do końca, zgodnie
z instrukcją kalibracji.
UNIT SETUP – wyświetlenie informacji o urządzeniu oraz edycja nazwy
użytkownika.
COMPUTER MODE – zmiana trybu pracy urządzenia.
FIRMWARE UPGRADE – aktualizacja oprogramowania urządzenia.
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3.1.2.1 Ustawienia systemowe - SYSTEM SETUP.
Ekran konfiguracji podstawowych ustawień
urządzenia. Zawiera zarówno ustawienia
parametrów głównych systemowych, jak
i parametrów
związanych
bezpośrednio
z nurkowaniem.

UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRIC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
SALINITY – wybór nurkowania w wodzie słonej (SALT) lub słodkiej (FRESH). Opcja ta
ma wpływ na obliczanie głębokości, poprzez uwzględnienie innej gęstości
wody słonej i słodkiej.
ALTITUDE – wybór wartości ciśnienia powierzchniowego: SURFACE / SEA. Wartość
SURFACE przyjmuje ciśnienie graniczne, uznane za wartość
powierzchniową, obliczone jako średnia wartość ciśnienia przed
rozpoczęciem nurkowania. Wartość SEA przyjmuje ciśnienie
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powierzchniowe stałe, wynoszące 1013mBar. Podczas aktywnej opcji SEA
wskazania głębokości mogą się różnić od innych urządzeń ze względu na
przyjęte ciśnienie powierzchniowe równe 1013mBar, które może różnić
się od aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
END OF DIVE – czas (w minutach) od wynurzenia, po jakim urządzenie przerwie
nurkowanie i przejdzie do pracy w trybie powierzchniowym: 0 – 10
minut.
3.1.2.2 Logbook.
Komputer wyposażony jest w pamięć
pozwalającą na zarejestrowanie przebiegu
500 ostatnich nurkowań. Użytkownik ma
możliwość przeglądania logów, wyświetlania
informacji szczegółowych o nurkowaniu,
podglądu wykresów nurkowania oraz
kasowania wybranych logów.
Pominięcie przystanku dekompresyjnego
zostaje zapisane w logu nurkowania. Podczas
podglądu nurkowań, wpis zaznaczony kolorem czerwonym, oznacza nurkowanie
z pominiętym przystankiem dekompresyjnym.
Podczas nurkowania zapisywane są następujące informacje:
• numer nurkowania
• informacje o setpoincie
• data i godzina rozpoczęcia
• przerwa powierzchniowa
nurkowania
• temperatura wody
• czas nurkowania
• temperatura powietrza
• maksymalna głębokość
Przebieg nurkowania jest zapisywany po przekroczeniu głębokości 1m oraz czasu
nurkowania 5 sekund. Maksymalny czas rejestracji jednego nurkowania wynosi 8 godzin.
Ekran główny zawiera informacje o numerach i datach ostatnich nurkowań. Aby odczytać
szczegóły danego nurkowania, należy zaznaczyć odpowiedni wpis z listy, a następnie
zatwierdzić wybór (przycisk confirm). Do wyboru żądanego logu służą przyciski
nawigacyjne:
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Przewijanie listy co 30 logów (co 3 ekrany).
Przewijanie listy co 10 logów (co 1 ekran).
Przejście do listy i przechodzenie co 1 log.
Aby wyświetlić szczegóły nurkowania, należy
zaznaczyć dany log i zatwierdzić przyciskiem
CONFIRM.
Informacja
o
pominiętym
przystanku
dekompresyjnym sygnalizowana jest również w
informacjach
o
nurkowaniu,
czerwonym
komunikatem „Lost deco” w nagłówku logu.

Ekran szczegółowy zawiera następujące informacje:
Dive Time – czas nurkowania
Max Depth – maksymalna głębokość bieżącego nurkowania
Average Depth – średnia głębokość bieżącego nurkowania
Surface Interval – przerwa powierzchniowa od poprzedniego nurkowania. Jeśli jest
to pierwsze nurkowanie i nie można określić odstępu czasowego,
parametr ten przyjmuje wartość „---”.
Water Temperature – temperatura wody, zapisana po upływie jednej minuty od
rozpoczęcia nurkowania. Zwłoka czasowa zastosowana jest w celu
osiągnięcia przez sensor temperatury otoczenia.
Air Temperature – temperatura powietrza – zapisana w momencie przejścia z trybu
powierzchniowego do nurkowania.
Dostępne są 2 przyciski:
- kasowanie logu oraz
- wyświetlenie wykresów nurkowania.
Aby skasować log należy wybrać
oraz zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.

, następnie opcję YES:
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Wykresy nurkowania:
Wykres głębokości

Wykres ciśnienia parcjalnego tlenu

Wykres temperatury

Wykres zbiorczy
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3.1.2.3 Kalibracja kompasu.
Urządzenie posiada wbudowany cyfrowy
kompas. Aby ten element działał
prawidłowo,
wymaga
okresowego
kalibrowania. Proces kalibracji powinno
się przeprowadzać w otoczeniu wolnym
od zakłóceń magnetycznych, jak np. linii
energetycznych,
bliskości
urządzeń
wytwarzających
pole
magnetyczne
(większość
zasilanych
energią
elektryczną), konstrukcji stalowych.
W celu poprawnego skalibrowania kompasu, należy wybrać opcję COMPASS
CALIBRATION
w menu
konfiguracyjnym,
a następnie
urządzenie kilkukrotnie obrócić wokół każdej z jego osi obrotu. Czas kalibracji, jaki
upłynął, wskazywany jest procentowo na pasku postępu, w dolnej części ekranu:
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3.1.2.4 Informacje o urządzeniu.
Ekran zawiera informacje o sprzęcie
i oprogramowaniu oraz dane (nazwę)
użytkownika
urządzenia.
Informacja
sprzętowa przydatna jest podczas kontaktu z
serwisem
oraz
w
celu
uzyskania
spersonalizowanej wersji oprogramowania.

USER NAME – nazwa użytkownika urządzenia.
RESET TO DEFAULTS – przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.
PIEZO TIME – minimalny czas przyciśnięcia przycisku PIEZO w urządzeniu: od
10ms do 150ms. Ustawienie wyższej wartości powoduje
zmniejszenie „czułości” przycisków.
RUN TIME – czas pracy urządzenia.
SOFTWARE VERSION – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
HARDWARE VERSION – numer wersji sprzętowej urządzenia.
SERIAL NUMBER – numer seryjny urządzenia.

W celu zmiany nazwy użytkownika, należy przyciskiem SELECT wybrać pole USER NAME
oraz zatwierdzić zmianę przyciskiem CONFRM.
Pole USER NAME zostanie wykasowane, a kursor ustawiony na pierwszym znaku:
. Przyciskiem SELECT zmienia się bieżący znak (cykliczne, zgodnie z
kolejnością alfabetyczną), a przyciskiem CONFIRM przechodzi do kolejnego znaku. Nazwa
użytkownika zostanie zapamiętana po ustawieniu wszystkich znaków. Możliwe jest
wstawienie znaku pustego (spacji) – jest to pierwszy znak podczas zmiany przyciskiem
SELECT.
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3.1.2.5 Wybór tryb pracy urządzenia.
Ekran wyboru trybu pracy
Dostępnych jest 5 trybów:

urządzenia.

APNEA – czasomierz, głębokościomierz +
stoper
EXT GAUGE – rozszerzony tryb GAUGE.
OC REC – tryb rekreacyjny z obiegiem
otwartym. W trybie tym dostępne są
3 konfigurowalne gazy, bez zawartości helu.
OC TECH – tryb techniczny z obiegiem otwartym. Dostępne jest 7 gazów Trimix.
CCR FIXED SP – tryb pracy z obiegiem zamkniętym (CCR). Dostępne są 3 diluenty
oraz 7 gazów Trimix. W trybie tym urządzenie umożliwia
skonfigurowanie trzech setpointów.
Aby zmienić tryb pracy, należy przyciskiem
SELECT wybrać żądaną opcję oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Wyświetlony zostanie
komunikat uprzedzający o utracie informacji
dekompresyjnych
oraz
skasowaniu
konfiguracji
gazów,
w przypadku
kontynuowania.

Aby zastosować wybrany tryb pracy, należy przyciskiem SELECT wybrać opcję
i zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
Urządzenie zostanie wyłączone. Po ponownym uruchomieniu (przez użytkownika)
rozpocznie pracę w wybranym trybie.
3.1.2.6 Aktualizacja oprogramowania.
Czynności związane z aktualizacją oprogramowania zostały opisane w punkcie:
10. Aktualizacja oprogramowania
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3.1.3 Kompas „powierzchniowy”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.

21

3.2 Ekrany urządzenia podczas pracy pod wodą.
3.2.1 Ekran podwodny główny.
Układ ekranu głównego, podczas pracy pod
wodą, podobny jest do trybu powierzchniowego.
Jedyną różnicą jest zastąpienie informacji
o przerwie
powierzchniowej,
informacjami
o ewentualnych alarmach (pole zaznaczone na
ilustracji kolorem czerwonym), które wystąpiły
Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas
podczas nurkowania.

Główna część ekranu zawiera informacje dotyczące właśnie zakończonego nurkowania
(przed wyłączeniem urządzenia) lub wartości początkowe (zerowe) - przed rozpoczęciem
nurkowania.
DEPTH – bieżąca głębokość, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
MAX DEPTH – głębokość maksymalna, zarejestrowana podczas nurkowania.
AVG DEPTH – głębokość średnia, liczona od ostatniego zresetowania jej wartości.
TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
TIMER – bieżąca wartość licznika (stopera). W stanie początkowym jest
zatrzymany (wskaźnik
) i wskazuje wartość „0’00”. Aby uruchomić
stoper, należy wybrać
i zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
Wskaźnik stanu zmieni się na
, a stoper rozpocznie zliczanie czasu.
Aby przerwać zliczanie należy wybrać
. Wybranie opcji
spowoduje wyzerowanie wartości stopera.
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3.2.2 Ekran konfiguracyjny podwodny.
Możliwość
ingerencji
w
konfigurację
urządzenia, w trybie podwodnym, została
ograniczona do podstawowych ustawień
systemowych.

UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRIC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie w
momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
SALINITY – wybór nurkowania w wodzie słonej (SALT) lub słodkiej (FRESH). Opcja ta
ma wpływ na obliczanie głębokości, poprzez uwzględnienie innej gęstości
wody słonej i słodkiej.
ALTITUDE – wybór wartości ciśnienia powierzchniowego: SURFACE / SEA. Wartość
SURFACE przyjmuje ciśnienie graniczne, uznane za wartość
powierzchniową, obliczone jako średnia wartość ciśnienia przed
rozpoczęciem nurkowania. Wartość SEA przyjmuje ciśnienie
powierzchniowe stałe, wynoszące 1013mBar. Podczas aktywnej opcji SEA
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wskazania głębokości mogą się różnić od innych urządzeń ze względu na
przyjęte ciśnienie powierzchniowe równe 1013mBar, które może różnić
się od aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
END OF DIVE – czas (w minutach) od wynurzenia, po jakim urządzenie przerwie
nurkowanie i przejdzie do pracy w trybie powierzchniowym: 0 – 10
minut.

3.2.3 Kompas „podwodny”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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3.3 Układ menu.
Praca na powierzchni

Praca pod wodą
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4 Tryb Extended GAUGE.
4.1 Ekrany urządzenia podczas pracy na powierzchni.
4.1.1 Ekran powierzchniowy główny.
Górna część ekranu (pasek informacyjny)
jest wspólna dla wszystkich trybów pracy
i zawiera informacje opisane poniżej.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Przerwa powierzchniowa
Czas, jaki upłynął
dni(d) godziny(h).

od

ostatniego

nurkowania,

w formacie:

Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas
Główna część ekranu zawiera informacje dotyczące zakończonego właśnie nurkowania
(przed wyłączeniem urządzenia) lub wartości początkowe (zerowe) - przed rozpoczęciem
nurkowania.
MAX DEPTH – głębokość maksymalna, zarejestrowana podczas nurkowania, podana
w metrach [m] lub stopach [ft].
AVG DEPTH – głębokość średnia, liczona od ostatniego zresetowania jej wartości.
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DIVE TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
O2 TIMER – bieżąca wartość licznika (stopera) tlenu. Stoper ten należy uruchomić
w sytuacji ratunkowej, w momencie podania tlenu. Jest to funkcja
pomocnicza, ułatwiająca odmierzanie czasu przebywania nurka „pod
tlenem”. Aby uruchomić stoper tlenu, należy przyciskiem SELECT
wybrać opcję O2 TIMER
, a następnie zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Zatrzymanie odliczania po ponownym
naciśnięciu CONFIRM.
DECO TIME – wskaźnik czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia procedury dekompresji pierwszego uruchomienia któregoś ze stoperów: Timer1…Timer4,
podany w formacie: minuty ‘sekundy.

4.1.2 Ekran powierzchniowy szczegółowy.
Ekran
zawierający
podsumowanie
parametrów ostatniego nurkowania (lub
wartości zerowe, gdy nie było nurkowania od
momentu włączenia urządzenia) oraz funkcje
rozszerzone
i sekcje
konfiguracyjne
urządzenia.

TEMP MIN
– najniższa temperatura wody podczas nurkowania. Zapisywana jest po
upłynięciu pierwszej minuty nurkowania.
TEMP MAX

– najwyższa temperatura wody podczas nurkowania. Zapisywana jest po
upłynięciu pierwszej minuty nurkowania.

DECO TIME

– wskaźnik czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia procedury dekompresji pierwszego uruchomienia któregoś ze stoperów: Timer1…Timer4,
podany w formacie: minuty ‘sekundy.

TIMER 1...4

– wartości poszczególnych stoperów, zliczone podczas nurkowania.
Stoperami można zarządzać z poziomu ekranu konfiguracji stoperów,
opisanego w dalszej części instrukcji.
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SHOW GRAPHS – przejście do podglądu wykresów ostatniego nurkowania.
RESCUE SCREEN – przejście do ekranu „ratunkowego”, zawierającego szczegółowe dane
o przebiegu ostatniego nurkowania.
RESET TIMERS

– zerowanie wartości wszystkich stoperów.

SYSTEM CONFIG – przejście do ekranu konfiguracji ustawień systemowych.

Wyboru opcji SHOW GRAPHS / RESCUE SCREEN / RESET TIMERS/ SYSTEM CONFIG
dokonuje się poprzez jej zaznaczenie za pomocą przycisku SELECT, a następnie
zatwierdzenie przyciskiem CONFIRM.
4.1.2.1 Podgląd wykresów.
Wykresy
nurkowania:

przedstawiające

przebieg

DEPTH – wykres głębokości w funkcji czasu
(niebieski).
TEMPERATURE – wykres
w funkcji czasu (żółty).

temperatury

4.1.2.2 Ekran „ratunkowy”.
Ekran zawiera parametry nurkowania
(kolumna
PARAMETERS)
oraz
listę
uruchomień/zatrzymań wszystkich stoperów
(kolumna TIMER LIST). Używany jest w
sytuacjach ratunkowych, w celu szybkiego
poznania przebiegu nurkowania. Jest to ekran
informacyjny – bez możliwości zmian
przedstawianych parametrów.
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TMP MIN – najniższa temperatura wody podczas nurkowania.
TMP MAX – najwyższa temperatura wody podczas nurkowania.
DPT AVG – głębokość średnia, liczona od ostatniego zresetowania jej wartości.
DPT MAX – głębokość maksymalna, zarejestrowana podczas nurkowania, podana
w metrach [m] lub stopach [ft].
DIVE TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
O2 TIMER – bieżąca wartość licznika (stopera) tlenu. Stoper ten należy uruchomić
w sytuacji ratunkowej, w momencie podania tlenu.
TIMER 1...4 – wartości poszczególnych stoperów, zliczone podczas nurkowania.
TIMER LIST – lista czasomierzy.

4.1.2.3 Ustawienia systemowe - SYSTEM CONFIG.
Ekran konfiguracji podstawowych ustawień
urządzenia oraz zmiany trybu pracy
komputera.

COMPUTER MODE – przejście do ekranu
zmiany trybu pracy urządzenia.
UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL
(imperialne) lub METRIC (metryczne).

BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
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utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie w
momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
SALINITY – wybór nurkowania w wodzie słonej (SALT) lub słodkiej (FRESH). Opcja ta
ma wpływ na obliczanie głębokości, poprzez uwzględnienie innej gęstości
wody słonej i słodkiej.
ALTITUDE – wybór wartości ciśnienia powierzchniowego: SURFACE / SEA. Wartość
SURFACE przyjmuje ciśnienie graniczne, uznane za wartość
powierzchniową, obliczone jako średnia wartość ciśnienia przed
rozpoczęciem nurkowania. Wartość SEA przyjmuje ciśnienie
powierzchniowe stałe, wynoszące 1013mBar. Podczas aktywnej opcji SEA
wskazania głębokości mogą się różnić od innych urządzeń ze względu na
przyjęte ciśnienie powierzchniowe równe 1013mBar, które może różnić
się od aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
END OF DIVE – czas (w minutach) od wynurzenia, po jakim urządzenie przerwie
nurkowanie i przejdzie do pracy w trybie powierzchniowym: 0 – 10
minut.
PIEZO TIME – minimalny czas przyciśnięcia przycisku PIEZO w urządzeniu: 10ms –
150ms. Ustawienie wyższej wartości powoduje zmniejszenie „czułości”
przycisków.
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4.1.3 Kompas „powierzchniowy”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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4.2 Ekrany urządzenia podczas pracy pod wodą.
4.2.1 Ekran podwodny główny.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas

Główna część ekranu zawiera informacje dotyczące bieżącego nurkowania.
DEPTH – bieżąca głębokość, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
MAX DEPTH – głębokość maksymalna, zarejestrowana podczas nurkowania.
AVG DEPTH – głębokość średnia, liczona od ostatniego zresetowania jej wartości.
W celu zresetowania należy wybrać ten licznik poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT – wskaźnik głębokości średniej przyjmie postać:
a następnie zatwierdzić przyciskiem CONFIRM. Wskaźnik głębokości
średniej zostanie ustawiony na wartość równą głębokości bieżącej.
TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
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TIMERS – wartość sumy czasów zliczonych przez wszystkie timery.
MOMENT OF TIMER ON – informacje o chwili włączenia obecnie używanego stopera:
głębokość oraz czas nurkowania, w momencie uruchomienia
zliczania czasu.
4.2.2 Ekran wyboru stoperów.
Ekran zawiera podstawowe informacje
o nurkowaniu,
stanie
stoperów
oraz
informacje o chwili włączenia używanego
obecnie stopera.
Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany
procentowo. Kolorystyka: >=60%, <60%,
<30%.

DEPTH – bieżąca głębokość, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
AVG DEPTH – głębokość średnia, liczona od ostatniego zresetowania jej wartości.
W celu zresetowania należy wybrać ten licznik poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT – wskaźnik głębokości średniej przyjmie postać:
a następnie zatwierdzić przyciskiem CONFIRM. Wskaźnik głębokości
średniej zostanie ustawiony na wartość równą głębokości bieżącej.
TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
TIMER1...4 – bieżące wartości zliczone przez poszczególne stopery.
MOMENT OF TIMER ON – informacje o chwili włączenia obecnie używanego stopera:
głębokość oraz czas nurkowania, w momencie uruchomienia
zliczania czasu.
Obsługa stoperów.
Aby uruchomić zliczanie któregoś ze stoperów, należy zaznaczyć jego nazwę za pomocą
przycisku SELECT (np.:
), a następnie zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
Wybrany stoper rozpocznie zliczanie, a poprzednio aktywny stoper zatrzyma się.
Ponowne naciśnięcie przycisku CONFIRM na tym samym stoperze zatrzyma jego pracę.
Chwila uruchomienia stopera zostanie zapisana w pamięci urządzenia, a informacje
o ostatnio użytym stoperze będą widoczne w sekcji MOMENT OF TIMER ON:
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Pierwsze uruchomienie któregoś ze stoperów rozpocznie zliczanie czasu dekompresji,
widocznego po zakończeniu nurkowania, w sekcji DECO TIME na ekranie
powierzchniowym głównym.

4.2.3 Ekran konfiguracyjny podwodny.
Ekran konfiguracji podstawowych ustawień
urządzenia.
W trybie podwodnym opcja COMPUTER
MODE jest niedostępna. Edycja wszystkich
pozostałych parametrów jest możliwa, a ich
funkcje opisane są poniżej.

UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRIC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
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SALINITY – wybór nurkowania w wodzie słonej (SALT) lub słodkiej (FRESH). Opcja ta
ma wpływ na obliczanie głębokości, poprzez uwzględnienie innej gęstości
wody słonej i słodkiej.
ALTITUDE – wybór wartości ciśnienia powierzchniowego: SURFACE / SEA. Wartość
SURFACE przyjmuje ciśnienie graniczne, uznane za wartość
powierzchniową, obliczone jako średnia wartość ciśnienia przed
rozpoczęciem nurkowania. Wartość SEA przyjmuje ciśnienie
powierzchniowe stałe, wynoszące 1013mBar. Podczas aktywnej opcji SEA
wskazania głębokości mogą się różnić od innych urządzeń ze względu na
przyjęte ciśnienie powierzchniowe równe 1013mBar, które może różnić
się od aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
END OF DIVE – czas (w minutach) od wynurzenia, po jakim urządzenie przerwie
nurkowanie i przejdzie do pracy w trybie powierzchniowym: 0 – 10
minut.
PIEZO TIME – minimalny czas przyciśnięcia przycisku PIEZO w urządzeniu: 10ms –
150ms. Ustawienie wyższej wartości powoduje zmniejszenie „czułości”
przycisków.
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4.2.4 Kompas „podwodny”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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4.3 Układ menu.
Praca na powierzchni

Praca pod wodą
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5 Tryb rekreacyjny z obiegiem
otwartym – OC REC.
5.1 Ekrany urządzenia podczas pracy na powierzchni.
5.1.1 Ekran powierzchniowy główny.
Górna część ekranu (pasek informacyjny)
jest wspólna dla wszystkich trybów pracy
i zawiera informacje opisane poniżej.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Przerwa powierzchniowa
Czas, jaki upłynął
dni(d) godziny(h).

od

ostatniego

nurkowania,

w formacie:

Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas
Główna część ekranu zawiera informacje o wybranym gazie, informacje dekompresyjne
oraz podstawowe informacje bieżące.
PRES. mBar – bieżące ciśnienie w mili barach [mBar].
DESAT h:min – informacja o pozostałym czasie desaturacji.
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06.06.2017 – data w formacie dd.mm.rrrr:
SOFT – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
GAS – nazwa obecnie używanego gazu. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są
skonfigurowane, nazwa gazu zastąpiona jest przez:
. Przy
przekroczeniu minimalnej głębokości operacyjnej "MIN" (obliczanej dla
PPO2=0.18Bar) nazwa gazu wyświetlana jest w kolorze czerwonym.
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na obecnie używanym gazie,
liczona dla ciśnienia parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub
stopach [ft]. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są skonfigurowane,
wartość ta zastąpiona jest przez:
.
GRAD. FACTOR – ustawione wartości gradient faktorów, podane w procentach.
CNS % – bieżąca wartość obciążenia centralnego układu nerwowego, podana
w procentach.
OTU – bieżąca wartość zmiennej OTU (Oxygen Tolerance Unit)

5.1.2 Ekran konfiguracyjny powierzchniowy.
Przejście do ekranu informacji o urządzeniu i
zmiany nazwy użytkownika.
Przejście do ekranu konfiguracji tabeli gazów.
Przejście do ekranu konfiguracji parametrów
nurkowania oraz Dive Planner’a.
Przejście do podglądu logów nurkowań.
Przejście do ekranu zmiany ustawień systemowych.
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5.1.2.1 Informacje o urządzeniu - UNIT SETUP.
Ekran zawiera informacje o sprzęcie
i oprogramowaniu oraz dane (nazwę)
użytkownika
urządzenia.
Informacja
sprzętowa przydatna jest podczas kontaktu z
serwisem
oraz
w
celu
uzyskania
spersonalizowanej wersji oprogramowania.

USER NAME – nazwa użytkownika urządzenia.
RESET TO DEFAULTS – przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.
PIEZO TIME – minimalny czas przyciśnięcia przycisku PIEZO w urządzeniu: od
10ms do 150ms. Ustawienie wyższej wartości powoduje
zmniejszenie „czułości” przycisków.
RUN TIME – czas pracy urządzenia.
SOFTWARE VERSION – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
HARDWARE VERSION – numer wersji sprzętowej urządzenia.
SERIAL NUMBER – numer seryjny urządzenia.

W celu zmiany nazwy użytkownika, należy przyciskiem SELECT wybrać pole USER NAME
oraz zatwierdzić zmianę przyciskiem CONFRM.
Pole USER NAME zostanie wykasowane, a kursor ustawiony na pierwszym znaku:
. Przyciskiem SELECT zmienia się bieżący znak (cykliczne, zgodnie z
kolejnością alfabetyczną), a przyciskiem CONFIRM przechodzi do kolejnego znaku. Nazwa
użytkownika zostanie zapamiętana po ustawieniu wszystkich znaków. Możliwe jest
wstawienie znaku pustego (spacji) – jest to pierwszy znak podczas zmiany przyciskiem
SELECT.
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5.1.2.2 Konfiguracja tabeli gazów – GAS SETUP.
W trybie OC REC urządzenie obsługuje
4 mieszanki gazowe, niezawierające helu.
Ekran
konfiguracyjny
gazów
zawiera
informacje o ich zestawieniu oraz umożliwia
konfigurację gazów zgodnie z potrzebą.
Poniżej
przedstawione
są
niezbędne
informacje, dotyczące sposobu konfiguracji.

CHANGE GAS – zmiana aktualnie używanego gazu.
GAS SETUP – zmiana parametrów tabeli gazów.
Przed pierwszym wprowadzeniem ustawień oraz po zmianie trybu pracy urządzenia,
tabela gazów jest skasowana (ustawione wartości „0”), a nazwy gazów „wykreskowane”.
Przed użyciem urządzenia, należy wprowadzić właściwe dla stanu faktycznego mieszanki
używanych gazów. W tym celu należy:
1) Zaznaczyć opcję
(za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Urządzenie przejdzie do edycji tabeli gazów (podświetlony
pierwszy gaz na liście – OC GAS1).
2) Wybrać gaz do edycji: GAS1…GAS4 (za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Podświetlona zostanie pierwsza cyfra (setek) zawartości
procentowej tlenu w mieszance.
3) Ustawić żądaną zawartość tlenu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Nie jest możliwe ustawienie zawartości tlenu na wartość większą niż 100%.
Po ustawieniu zawartości tlenu, urządzenie przejdzie do opcji ACTIVE.
4) Zaznaczyć edytowany gaz jako aktywny
lub nieaktywny
.
Wyłącznie gazy aktywne mogą być wybierane przez użytkownika podczas
nurkowania oraz planowania nurkowania (przez Dive Planner).
Powtórzyć czynności od punktu 2) dla wszystkich gazów.
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Zapis listy gazów następuje w momencie wyjścia z bieżącego ekranu (przycisk
).
Wyłączenie urządzenia w trybie edycji spowoduje odrzucenie bieżących ustawień.
Przykładowy widok tabeli
wprowadzeniu parametrów:

gazów

po

Po każdej edycji tabeli gazów, urządzenie automatycznie przejdzie do opcji
wymuszając konieczność ponownego ustawienia obecnie używanego gazu.
Za pomocą przycisku CONFIRM należy wybrać właściwą mieszankę spośród gazów
zaznaczonych jako aktywne (przełączane cyklicznie). Bieżący wybór przedstawiony jest
w sekcji:

SELECTED – nazwa obecnie wybranego gazu
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na wybranym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
5.1.2.3 Konfiguracja parametrów nurkowania – DIVE SETUP.
Wszystkie, ustawione w tym miejscu
parametry, używane są w planowaniu
nurkowania (Dive Planner).
Wprowadzone wartości mają również wpływ
na obliczenia przystanków dekompresyjnych,
NDL, TTS, CNS oraz OTU.

NTX DIVE PLAN – przejście do planera nurkowania.
SALINITY – wybór nurkowania w wodzie słonej (SALT) lub słodkiej (FRESH). Opcja
ta ma wpływ na obliczanie głębokości, poprzez uwzględnienie innej
gęstości wody słonej i słodkiej.
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LAST STOP –

głębokość (w metrach lub stopach) ostatniego przystanku
dekompresyjnego. Możliwe wartości to: 3m/10ft oraz 6m/20ft.

ALTITUDE – wybór wartości ciśnienia powierzchniowego: SURFACE / SEA. Wartość
SURFACE przyjmuje ciśnienie graniczne, uznane za wartość
powierzchniową, obliczone jako średnia wartość ciśnienia przed
rozpoczęciem nurkowania. Wartość SEA przyjmuje ciśnienie
powierzchniowe stałe, wynoszące 1013mBar. Podczas aktywnej opcji
SEA wskazania głębokości mogą się różnić od innych urządzeń ze
względu na przyjęte ciśnienie powierzchniowe równe 1013mBar, które
może różnić się od aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
GF. LO/HI – wartości procentowe gradient faktorów (odstępu od wartości
granicznej na prostej „M”).
END OF DIVE – czas (w minutach) od wynurzenia, po jakim urządzenie przerwie
nurkowanie i przejdzie do trybu powierzchniowego: 0 – 10 minut.
Na ekranie przedstawione są również informacje (bez możliwości edycji) dotyczące
obecnie wybranego gazu:
MOD OF DIVE – maksymalna głębokość nurkowania, liczona dla ciśnienia parcjalnego
1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
NDL TIME – czas (w minutach), przez jaki można przebywać na wybranym gazie, na
maksymalnej głębokości operacyjnej (MOD), bez konieczności
stosowania procedury dekompresyjnej.
5.1.2.4 Planer nurkowania – NTX DIVE PLAN.
Planner jest modułem obliczającym przystanki dekompresyjne, bazując na algorytmie
dekompresyjnym, z wykorzystaniem danych z tabeli gazów. Przed użyciem planera
konieczne jest poprawne skonfigurowanie tabeli gazów, wykorzystywanej przez algorytm
w doborze optymalnego gazu na danej głębokości, w danym momencie procesu
dekompresji. Wybór gazu następuje automatycznie (tylko gazy aktywne w tabeli - „act”).
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Przed rozpoczęciem planowania konieczne
jest ustawienie parametrów:
Depth – głębokość nurkowania
Time – czas denny
W celach informacyjnych
parametry
wejściowe
dekompresyjnego:

pokazane są
algorytmu

Start CNS – początkowa wartość obciążenia
centralnego układu nerwowego.
Last stop – głębokość ostatniego przystanku
dekompresyjnego.
Low GF –

wartość
gradient
faktora
„niskiego”
(na
maksymalnej
głębokości).

High GF –

wartość
gradient
faktora
„wysokiego” (przy powierzchni).
Wartości „gradient factor” dla
głębokości pośrednich obliczane
są na bieżąco przez komputer.

Gas – nazwa aktualnie wybranego gazu. W celu zmiany gazu, należy zaznaczyć jego
nazwę (za pomocą przycisku SELECT), a następnie wybrać nowy gaz
(przyciskiem CONFIRM). Gaz jest wybierany cyklicznie z listy aktywnych
gazów (tabela konfiguracji gazów).
Po ustawieniu parametrów nurkowania należy uruchomić planer, wybierając opcję
i potwierdzając przyciskiem CONFIRM. Po kilku sekundach, w głównej ramce
wyświetlone zostają informacje o przystankach dekompresyjnych oraz bieżącym czasie
wynurzania i używanym gazie, a ekran planera będzie wyglądał podobnie do
przedstawionego na ilustracji:

Stop – głębokość przystanku dekompresyjnego.
Time – czas przebywania na danym przystanku.
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Run – czas, jaki upłynął od rozpoczęcia procedury dekompresji, liczony do danego
przystanku.
Gas – informacja o gazie wybranym przez algorytm planera, na jaki należy się przełączyć
na danym przystanku.
W przypadku wystąpienia dużej ilości przystanków dekompresyjnych, gdy nie mieszczą
się w tabeli, zostaje wyświetlona ich część. Aby zobaczyć kolejne przystanki (płytsze),
należy wcisnąć
.
Podczas uruchomienia planera, gdy w tabeli gazów nie istnieje odpowiednia mieszanka
dla któregokolwiek etapu nurkowania, planer przerwie obliczenia i wyświetlona zostanie
informacja:

W takim przypadku należy zmienić informacje o nurkowaniu (głębokość i czas), lub
zmienić ustawienia gazów (tabela konfiguracji gazów) na właściwe dla tego nurkowania.
5.1.2.5 Logbook.
Komputer wyposażony jest w pamięć
pozwalającą na zarejestrowanie przebiegu 500
ostatnich
nurkowań.
Użytkownik
ma
możliwość przeglądania logów, wyświetlania
informacji szczegółowych o nurkowaniu,
podglądu
wykresów
nurkowania
oraz
kasowania wybranych logów.
Pominięcie przystanku dekompresyjnego
zostaje zapisane w logu nurkowania. Podczas
podglądu nurkowań, wpis zaznaczony kolorem czerwonym, oznacza nurkowanie z
pominiętym przystankiem dekompresyjnym.
Podczas nurkowania zapisywane są następujące informacje:
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• numer nurkowania
• data i godzina rozpoczęcia
nurkowania
• czas nurkowania
• maksymalna głębokość

•
•
•
•

informacje o setpoincie
przerwa powierzchniowa
temperatura wody
temperatura powietrza

Przebieg nurkowania jest zapisywany po przekroczeniu głębokości 1m oraz czasu
nurkowania 5 sekund. Maksymalny czas rejestracji jednego nurkowania wynosi 8 godzin.
Ekran główny zawiera informacje o numerach i datach ostatnich nurkowań. Aby odczytać
szczegóły danego nurkowania, należy zaznaczyć odpowiedni wpis z listy, a następnie
zatwierdzić wybór (przycisk confirm). Do wyboru żądanego logu służą przyciski
nawigacyjne:
Przewijanie listy co 30 logów (co 3 ekrany).
Przewijanie listy co 10 logów (co 1 ekran).
Przejście do listy i przechodzenie co 1 log.
Aby wyświetlić szczegóły nurkowania, należy
zaznaczyć dany log i zatwierdzić przyciskiem
CONFIRM.
Informacja
o
pominiętym
przystanku
dekompresyjnym sygnalizowana jest również w
informacjach
o
nurkowaniu,
czerwonym
komunikatem „Lost deco” w nagłówku logu.

Ekran szczegółowy zawiera następujące informacje:
Dive Time – czas nurkowania
Max Depth – maksymalna głębokość bieżącego nurkowania
Average Depth – średnia głębokość bieżącego nurkowania
Surface Interval – przerwa powierzchniowa od poprzedniego nurkowania. Jeśli jest
to pierwsze nurkowanie i nie można określić odstępu czasowego,
parametr ten przyjmuje wartość „---”.
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Water Temperature – temperatura wody, zapisana po upływie jednej minuty od
rozpoczęcia nurkowania. Zwłoka czasowa zastosowana jest w celu
osiągnięcia przez sensor temperatury otoczenia.
Air Temperature – temperatura powietrza – zapisana w momencie przejścia z trybu
powierzchniowego do nurkowania.
Dostępne są 2 przyciski:
- kasowanie logu oraz
- wyświetlenie wykresów nurkowania.
Aby skasować log należy wybrać
oraz zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.

, następnie opcję YES:

Wykresy nurkowania:
Wykres głębokości

Wykres ciśnienia parcjalnego tlenu

Wykres temperatury

Wykres zbiorczy
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5.1.2.6 Ustawienia systemowe – SYSTEM SETUP.

Przejście do zmiany trybu pracy urządzenia.

Przejście do kalibracji kompasu.

Przejście do aktualizacji oprogramowania
urządzenia.
UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRIC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
TTS MODE – wybór trybu obliczania "czasu do powierzchni" (TTS). Dostępne tryby:
CURRENT GAS - TTS obliczany na podstawie bieżącego gazu; LIST OF
GASES - TTS obliczany na podstawie optymalnego gazu wybranego z listy
gazów (gazy zaznaczone jako aktywne).
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5.1.3 Kompas „powierzchniowy”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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5.2 Ekrany urządzenia podczas pracy pod wodą.
5.2.1 Ekran podwodny główny.
Po przekroczeniu maksymalnej głębokości
nurkowania dla obecnie używanego gazu,
wartość parametru „MOD” wyświetlana jest
na czerwono.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas
Wskaźnik szybkości wynurzania
Zakres wskazań od 0 do 7 m/min (7 elementowa skala). Wskazanie
od 1 do 4 m/min - kolor zielony, 5-6 m/min - kolor żółty, 7 m/min kolor czerwony
DEPTH

– bieżąca głębokość, podana w metrach [m] lub stopach [ft].

MAX DEPTH – głębokość maksymalna, zarejestrowana podczas nurkowania.
DIVE TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
GAS – nazwa obecnie używanego gazu. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są
skonfigurowane, nazwa gazu zastąpiona jest przez:
. Przy
przekroczeniu minimalnej głębokości operacyjnej "MIN" (obliczanej dla
PPO2=0.18Bar) nazwa gazu wyświetlana jest w kolorze czerwonym.
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MOD – maksymalna głębokość nurkowania na obecnie używanym gazie, liczona
dla ciśnienia parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są skonfigurowane, wartość
ta zastąpiona jest przez:
.
TTS – czas do powierzchni - czas, jaki zajmie bezpieczne wynurzenie z aktualnej
głębokości i przy aktualnym nasyceniu tkanek.
NDL – czas (w minutach), przez jaki można przebywać na wybranym gazie, na
obecnej głębokości, bez konieczności stosowania procedury
dekompresyjnej. Odliczany jest od wartości 99 do 0. W przypadku
nurkowania dekompresyjnego sekcja ta zamieniana jest na bieżący
przystanek dekompresyjny.

Stop – informacja o najbliższym przystanku dekompresyjnym: czas postoju
(w minutach) oraz głębokość (w metrach).
W momencie osiągnięcia głębokości przystanku, czas postoju odliczany jest od
wyznaczonej wartości, do zera. Przystanek można opuścić dopiero po odczekaniu
całkowitego czasu dla danej głębokości i pokazaniu się danych przystanku kolejnego
(płytszego).
Pominięcie bieżącego przystanku, lub skrócenie czasu postoju sygnalizowane jest
kolorem czerwonym w treści
danych przystanku:
W takiej sytuacji należy wrócić do wskazanej przez komputer głębokości i dokończyć etap
dekompresji. Bieżące wskazania mogą ulec zmianie, gdyż algorytm dekompresyjny
kontynuuje obliczenia również podczas pominięcia przystanku, uwzględniając ciągle
aktualne wartości nasycenia tkanek, wyliczane w czasie rzeczywistym.
Nieosiągnięcie przystanku w wymaganym czasie i przebywanie na głębokości większej od
wyznaczonej przez algorytm dekompresyjny, powoduje dalsze nasycanie tkanek
twardszych, powyżej wartości obliczonej w fazie planowania przystanku
dekompresyjnego. W takiej sytuacji, dzięki kalkulacji tkanek w czasie rzeczywistym,
algorytm zmieni dane kolejnych przystanków, przeliczając je na bieżąco dla ciągle
aktualnego stopnia nasycenia.
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Safety Stop
Po przekroczeniu podczas nurkowania głębokości
maksymalnej 10m, podczas wynurzania się,
urządzenie informuje o konieczności wykonania
przystanku bezpieczeństwa na głębokości 5m (16ft).
Przystanek trwa 5 minut, a pozostały czas wyświetlany
jest w minutach (5 minut do 1 minuty) lub w
sekundach (poniżej 1 minuty) – sekcja SAFETY STOP.

Informacje o przystanku pokazywane są przemiennie z
NDL. Gdy głębokość jest w przedziale 4-6m,
wyświetlony jest przystanek bezpieczeństwa. Po
wyjściu poza ten zakres głębokości, wyświetlona jest
wartość NDL, a czas przystanku jest resetowany
(5minut) i zliczany ponownie po wejściu na głębokość
przystanku bezpieczeństwa.
Podczas „przebywania” na ekranie głównym podwodnym, użytkownik ma możliwość
szybkiego przełączenia urządzenia na inny gaz. W tym celu należy nacisnąć przycisk
SELECT. Sposób wyboru „nowego” gazu opisany jest poniżej.
5.2.1.1 Przełączenie gazu – GAS SWITCH.
Oprócz podstawowych informacji dotyczących
nurkowania: głębokości i czasu, wyświetlona
zostaje przewijana lista dostępnych gazów
(opcja Active w tabeli gazów ustawiona na
„act”). Lista zawiera również informację o
obecnie używanym gazie (GAS CHANGE
FROM:).
W celu zmiany obecnie używanego gazu,
należy wybrać gaz (przycisk SELECT)
i zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
Obok nazw dostępnych gazów pokazane są również informacje dodatkowe:

52

MOD – maksymalna głębokość nurkowania na danym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
min – minimalna głębokość nurkowania na danym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 0.18Bar.
Gaz oznaczony kolorem czerwonym jest gazem
niewłaściwym dla danej głębokości. Na
powyższym przykładzie minimalna głębokość
użycia tego gazu to 8m, a komputer znajduje się
przy powierzchni.
Gaz oznaczony kolorem czerwonym jest możliwy do wybrania, jednak
jego użycie zagraża życiu!

5.2.1.2 Zmiana wartości Gradient Factor
Podczas nurkowania na ekranie głównym
możliwa jest zmiana wartości Gradient Factor.
W tym celu należy nacisnąć jednocześnie
przyciski SELECT i CONFIRM. Domyślne
wartości na ekranie zmiany GF zostały przyjęte
jako: 99/99. W celu ich zatwierdzenia
wystarczy wybrać opcje „SET GF. TO:”
przyciskiem
SELECT
oraz
zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Nowe wartości zostaną
natychmiast ustawione, a urządzenie powróci do głównego ekranu podwodnego. Aby
ustawić inne wartości GF należy za pomocą przycisku SELECT zaznaczyć wybrany
parametr (GF LO lub GF HI), a następnie za pomocą przycisku CONFIRM ustawić żądaną
wartość. Zmiana wartości możliwa jest w przedziale od 10(%) do 99(%) z krokiem co 5(%).
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5.2.2 Ekran konfiguracyjny podwodny.
W trybie podwodnym, ekran konfiguracyjny
różni się paskiem informacyjnym (w górnej
części ekranu):
Dpt

– bieżąca głębokość, podana
w metrach [m] lub stopach [ft].

Time

– bieżący czas nurkowania, podany
w minutach.

Niedostępne są opcje MODE, COMPAS
CALIBRATION oraz FIRMWARE UPGRADE.

UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
TTS MODE – wybór trybu obliczania "czasu do powierzchni" (TTS). Dostępne tryby:
CURRENT GAS - TTS obliczany na podstawie bieżącego gazu; LIST OF
GASES - TTS obliczany na podstawie optymalnego gazu wybranego z listy
gazów (gazy zaznaczone jako aktywne).
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5.2.3 Konfiguracja tabeli gazów – praca pod wodą.
W trybie podwodnym, ekran konfiguracji
tabeli gazów różni się paskiem informacyjnym
(w górnej części ekranu):
Dpt – bieżąca głębokość, podana w metrach
[m] lub stopach [ft].
Time – bieżący czas nurkowania, podany
w minutach.

W trybie OC REC urządzenie obsługuje 4 mieszanki gazowe, niezawierające helu.
Ekran konfiguracyjny gazów zawiera informacje o ich zestawieniu oraz umożliwia
konfigurację gazów zgodnie z potrzebą.
Poniżej przedstawione są niezbędne informacje, dotyczące sposobu konfiguracji.
CHANGE GAS – zmiana aktualnie używanego gazu.
GAS SETUP – zmiana parametrów tabeli gazów.
Przed pierwszym wprowadzeniem ustawień oraz po zmianie trybu pracy urządzenia,
tabela gazów jest skasowana (ustawione wartości „0”), a nazwy gazów „wykreskowane”.
Przed użyciem urządzenia, należy wprowadzić właściwe dla stanu faktycznego mieszanki
używanych gazów. W tym celu należy:
1) Zaznaczyć opcję
(za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Urządzenie przejdzie do edycji tabeli gazów (podświetlony
pierwszy gaz na liście – OC GAS1).
2) Wybrać gaz do edycji: GAS1…GAS4 (za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Podświetlona zostanie pierwsza cyfra (setek) zawartości
procentowej tlenu w mieszance.
3) Ustawić żądaną zawartość tlenu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Nie jest możliwe ustawienie zawartości tlenu na wartość większą niż 100%.
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Po ustawieniu zawartości tlenu, urządzenie przejdzie do opcji ACTIVE.
4) Zaznaczyć edytowany gaz jako aktywny
lub nieaktywny
.
Wyłącznie gazy aktywne mogą być wybierane przez użytkownika podczas
nurkowania oraz planowania nurkowania (przez Dive Planner).
Powtórzyć czynności od punktu 2) dla wszystkich gazów.
Zapis listy gazów następuje w momencie wyjścia z bieżącego ekranu (przycisk
).
Wyłączenie urządzenia w trybie edycji spowoduje odrzucenie bieżących ustawień.
Przykładowy
widok
tabeli
wprowadzeniu parametrów:

gazów

po

Po każdej edycji tabeli gazów, urządzenie automatycznie przejdzie do opcji
wymuszając konieczność ponownego ustawienia obecnie używanego gazu. Za pomocą
przycisku CONFIRM należy wybrać właściwą mieszankę spośród gazów zaznaczonych jako
aktywne (przełączane cyklicznie). Bieżący wybór przedstawiony jest w sekcji:

SELECTED – nazwa obecnie wybranego gazu
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na wybranym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft]

56

5.2.4 Kompas „podwodny”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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5.3 Układ menu.
Praca na powierzchni

Praca pod wodą
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6 Tryb techniczny z obiegiem otwartym
– OC TECH.
6.1 Ekrany urządzenia podczas pracy na powierzchni.
6.1.1 Ekran powierzchniowy główny.
Górna część ekranu (pasek informacyjny)
jest wspólna dla wszystkich trybów pracy
i zawiera informacje opisane poniżej.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Przerwa powierzchniowa
Czas, jaki upłynął
dni(d) godziny(h).

od

ostatniego

nurkowania,

w formacie:

Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas
Główna część ekranu zawiera informacje o wybranym gazie, informacje dekompresyjne
oraz podstawowe informacje bieżące.
PRES. mBar – bieżące ciśnienie w mili barach [mBar].
DESAT h:min – informacja o pozostałym czasie desaturacji.
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06.05.2017 – data w formacie dd.mm.rrrr:
SOFT – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
GAS – nazwa obecnie używanego gazu. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są
skonfigurowane, nazwa gazu zastąpiona jest przez:
. Przy
przekroczeniu minimalnej głębokości operacyjnej "MIN" (obliczanej dla
PPO2=0.18Bar) nazwa gazu wyświetlana jest w kolorze czerwonym.
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na obecnie używanym gazie,
liczona dla ciśnienia parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub
stopach [ft]. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są skonfigurowane,
wartość ta zastąpiona jest przez:
.
GRAD. FACTOR – ustawione wartości gradient faktorów, podane w procentach.
CNS % – bieżąca wartość obciążenia centralnego układu nerwowego, podana
w procentach.
OTU – bieżąca wartość zmiennej OTU (Oxygen Tolerance Unit)

6.1.2 Ekran konfiguracyjny powierzchniowy.

Przejście do ekranu informacji o urządzeniu i
zmiany nazwy użytkownika.

Przejście do ekranu konfiguracji tabeli gazów.

Przejście do ekranu konfiguracji parametrów
nurkowania oraz Dive Planner’a.
Przejście do podglądu logów nurkowań.
Przejście do ekranu zmiany ustawień systemowych.
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6.1.2.1 Informacje o urządzeniu - UNIT SETUP.
Ekran zawiera informacje o sprzęcie
i oprogramowaniu oraz dane (nazwę)
użytkownika
urządzenia.
Informacja
sprzętowa przydatna jest podczas kontaktu z
serwisem
oraz
w
celu
uzyskania
spersonalizowanej wersji oprogramowania.

USER NAME – nazwa użytkownika urządzenia.
RESET TO DEFAULTS – przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.
PIEZO TIME – minimalny czas przyciśnięcia przycisku PIEZO w urządzeniu: od
10ms do 150ms. Ustawienie wyższej wartości powoduje
zmniejszenie „czułości” przycisków.
RUN TIME – czas pracy urządzenia.
SOFTWARE VERSION – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
HARDWARE VERSION – numer wersji sprzętowej urządzenia.
SERIAL NUMBER – numer seryjny urządzenia.

W celu zmiany nazwy użytkownika, należy przyciskiem SELECT wybrać pole USER NAME
oraz zatwierdzić zmianę przyciskiem CONFIRM.
Pole USER NAME zostanie wykasowane, a kursor ustawiony na pierwszym znaku:
. Przyciskiem SELECT zmienia się bieżący znak (cykliczne, zgodnie z
kolejnością alfabetyczną), a przyciskiem CONFIRM przechodzi do kolejnego znaku. Nazwa
użytkownika zostanie zapamiętana po ustawieniu wszystkich znaków. Możliwe jest
wstawienie znaku pustego (spacji) – jest to pierwszy znak podczas zmiany przyciskiem
SELECT.
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6.1.2.2 Konfiguracja tabeli gazów – GAS SETUP.
W trybie OC TECH urządzenie obsługuje
7 mieszanek gazowych Trimix.
Ekran konfiguracyjny gazów zawiera informacje
o ich zestawieniu oraz umożliwia zawartości
poszczególnych gazów w mieszankach.
Poniżej przedstawione są niezbędne informacje,
dotyczące sposobu konfiguracji.

CHANGE GAS – zmiana aktualnie używanego gazu.
GAS SETUP – zmiana parametrów tabeli gazów.
Przed pierwszym wprowadzeniem ustawień oraz po zmianie trybu pracy urządzenia,
tabela gazów jest skasowana (ustawione wartości „0”), a nazwy gazów „wykreskowane”.
Przed użyciem urządzenia, należy wprowadzić właściwe dla stanu faktycznego mieszanki
używanych gazów. W tym celu należy:
1) Zaznaczyć opcję
(za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Urządzenie przejdzie do edycji tabeli gazów (podświetlony
pierwszy gaz na liście – OC GAS1).
2) Wybrać gaz do edycji: GAS1…GAS7 (za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Podświetlona zostanie pierwsza cyfra (setek) zawartości
procentowej tlenu w mieszance.
3) Ustawić żądaną zawartość tlenu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Nie jest możliwe ustawienie sumarycznej zawartości tlenu i helu ponad 100%.
Po ustawieniu zawartości tlenu, urządzenie przejdzie do ustawienia helu.
4) Ustawić żądaną zawartość helu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Po ustawieniu zawartości helu, urządzenie przejdzie do opcji ACTIVE.
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5) Zaznaczyć edytowany gaz jako aktywny
lub nieaktywny
.
Wyłącznie gazy aktywne mogą być wybierane przez użytkownika podczas
nurkowania oraz planowania nurkowania (przez Dive Planner).
Powtórzyć czynności od punktu 2) dla wszystkich gazów.
Zapis listy gazów następuje w momencie wyjścia z bieżącego ekranu (przycisk
).
Wyłączenie urządzenia w trybie edycji spowoduje odrzucenie bieżących ustawień.
Przykładowy widok tabeli gazów
wprowadzeniu parametrów:

po

Po każdej edycji tabeli gazów, urządzenie automatycznie przejdzie do opcji
wymuszając konieczność ponownego ustawienia obecnie używanego gazu. Za pomocą
przycisku CONFIRM należy wybrać właściwą mieszankę spośród gazów zaznaczonych jako
aktywne (przełączane cyklicznie). Bieżący wybór przedstawiony jest w sekcji:

SELECTED – nazwa obecnie wybranego gazu
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na wybranym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
6.1.2.3 Konfiguracja parametrów nurkowania – DIVE SETUP.
Wszystkie, ustawione w tym miejscu
parametry, używane są w planowaniu
nurkowania (Dive Planner).
Wprowadzone wartości mają również wpływ
na obliczenia przystanków dekompresyjnych,
NDL, TTS, CNS oraz OTU.
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NTX DIVE PLAN – przejście do planera nurkowania.
SALINITY – wybór nurkowania w wodzie słonej (SALT) lub słodkiej (FRESH). Opcja
ta ma wpływ na obliczanie głębokości, poprzez uwzględnienie innej
gęstości wody słonej i słodkiej.
LAST STOP –

głębokość (w metrach lub stopach) ostatniego przystanku
dekompresyjnego. Możliwe wartości to: 3m/10ft oraz 6m/20ft.

ALTITUDE – wybór wartości ciśnienia powierzchniowego: SURFACE / SEA. Wartość
SURFACE przyjmuje ciśnienie graniczne, uznane za wartość
powierzchniową, obliczone jako średnia wartość ciśnienia przed
rozpoczęciem nurkowania. Wartość SEA przyjmuje ciśnienie
powierzchniowe stałe, wynoszące 1013mBar. Podczas aktywnej opcji
SEA wskazania głębokości mogą się różnić od innych urządzeń ze
względu na przyjęte ciśnienie powierzchniowe równe 1013mBar, które
może różnić się od aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
GF. LO/HI – wartości procentowe gradient faktorów (odstępu od wartości
granicznej na prostej „M”).
END OF DIVE – czas (w minutach) od wynurzenia, po jakim urządzenie przerwie
nurkowanie i przejdzie do trybu powierzchniowego: 0 – 10 minut.
Na ekranie przedstawione są również informacje (bez możliwości edycji) dotyczące
obecnie wybranego gazu:
MOD OF DIVE – maksymalna głębokość nurkowania, liczona dla ciśnienia parcjalnego
1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
NDL TIME – czas (w minutach), przez jaki można przebywać na wybranym gazie, na
maksymalnej głębokości operacyjnej (MOD), bez konieczności
stosowania procedury dekompresyjnej.

64

6.1.2.4 Planer nurkowania – NTX DIVE PLAN.
Planner jest modułem obliczającym przystanki dekompresyjne, bazując na algorytmie
dekompresyjnym, z wykorzystaniem danych z tabeli gazów. Przed użyciem planera
konieczne jest poprawne skonfigurowanie tabeli gazów, wykorzystywanej przez algorytm
w doborze optymalnego gazu na danej głębokości, w danym momencie procesu
dekompresji. Wybór gazu następuje automatycznie (tylko gazy aktywne w tabeli - „act”).
Przed rozpoczęciem planowania konieczne
jest ustawienie parametrów:
Depth – głębokość nurkowania
Time – czas denny

W celach informacyjnych
dekompresyjnego:

pokazane

są

parametry

wejściowe

algorytmu

Start CNS – początkowa wartość obciążenia centralnego układu nerwowego.
Last stop – głębokość ostatniego przystanku dekompresyjnego.
Low GF – wartość gradient faktora „niskiego” (na maksymalnej głębokości).
High GF – wartość gradient faktora „wysokiego” (przy powierzchni). Wartości „gradient
factor” dla głębokości pośrednich obliczane są na bieżąco przez komputer.
Gas – nazwa aktualnie wybranego gazu. W celu zmiany gazu, należy zaznaczyć jego
nazwę (za pomocą przycisku SELECT), a następnie wybrać nowy gaz
(przyciskiem CONFIRM). Gaz jest wybierany cyklicznie z listy aktywnych
gazów (tabela konfiguracji gazów).
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Po ustawieniu parametrów nurkowania należy
uruchomić planer, wybierając opcję
i potwierdzając przyciskiem CONFIRM. Po kilku
sekundach, w głównej ramce wyświetlone
zostają
informacje
o
przystankach
dekompresyjnych oraz bieżącym czasie
wynurzania i używanym gazie, a ekran planera
będzie
wyglądał
podobnie
do
przedstawionego na ilustracji:

Stop – głębokość przystanku dekompresyjnego.
Time – czas przebywania na danym przystanku.
Run – czas, jaki upłynął od rozpoczęcia procedury dekompresjii, liczony do danego
przystanku.
Gas – informacja o gazie wybranym przez algorytm planera, na jaki należy się przełączyć
na danym przystanku.
W przypadku wystąpienia dużej ilości przystanków dekompresyjnych, gdy nie mieszczą
się w tabeli, zostaje wyświetlona ich część. Aby zobaczyć kolejne przystanki (płytsze),
należy wcisnąć
.
Podczas uruchomienia planera, gdy w tabeli gazów nie istnieje odpowiednia mieszanka
dla któregokolwiek etapu nurkowania, planer przerwie obliczenia i wyświetlona zostanie
informacja:

W takim przypadku należy zmienić informacje o nurkowaniu (głębokość i czas), lub
zmienić ustawienia gazów (tabela konfiguracji gazów) na właściwe dla tego nurkowania.
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6.1.2.5 Logbook.
Komputer wyposażony jest w pamięć
pozwalającą na zarejestrowanie przebiegu
500 ostatnich nurkowań. Użytkownik ma
możliwość przeglądania logów, wyświetlania
informacji szczegółowych o nurkowaniu,
podglądu wykresów nurkowania oraz
kasowania wybranych logów.
Pominięcie przystanku dekompresyjnego
zostaje zapisane w logu nurkowania. Podczas
podglądu nurkowań, wpis zaznaczony kolorem czerwonym, oznacza nurkowanie z
pominiętym przystankiem dekompresyjnym.
Podczas nurkowania zapisywane są następujące informacje:
• numer nurkowania
• informacje o setpoincie
• data i godzina rozpoczęcia
• przerwa powierzchniowa
nurkowania
• temperatura wody
• czas nurkowania
• temperatura powietrza
• maksymalna głębokość
Przebieg nurkowania jest zapisywany po przekroczeniu głębokości 1m oraz czasu
nurkowania 5 sekund. Maksymalny czas rejestracji jednego nurkowania wynosi 8 godzin.
Ekran główny zawiera informacje o numerach i datach ostatnich nurkowań. Aby odczytać
szczegóły danego nurkowania, należy zaznaczyć odpowiedni wpis z listy, a następnie
zatwierdzić wybór (przycisk confirm). Do wyboru żądanego logu służą przyciski
nawigacyjne:
Przewijanie listy co 30 logów (co 3 ekrany).
Przewijanie listy co 10 logów (co 1 ekran).
Przejście do listy i przechodzenie co 1 log.
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Aby wyświetlić szczegóły nurkowania, należy
zaznaczyć dany log i zatwierdzić przyciskiem
CONFIRM.
Informacja
o
pominiętym
przystanku
dekompresyjnym sygnalizowana jest również w
informacjach o nurkowaniu, czerwonym
komunikatem „Lost deco” w nagłówku logu.

Ekran szczegółowy zawiera następujące informacje:
Dive Time – czas nurkowania
Max Depth – maksymalna głębokość bieżącego nurkowania
Average Depth – średnia głębokość bieżącego nurkowania
Surface Interval – przerwa powierzchniowa od poprzedniego nurkowania. Jeśli jest
to pierwsze nurkowanie i nie można określić odstępu czasowego,
parametr ten przyjmuje wartość „---”.
Water Temperature – temperatura wody, zapisana po upływie jednej minuty od
rozpoczęcia nurkowania. Zwłoka czasowa zastosowana jest w celu
osiągnięcia przez sensor temperatury otoczenia.
Air Temperature – temperatura powietrza – zapisana w momencie przejścia z trybu
powierzchniowego do nurkowania.
Dostępne są 2 przyciski:
- kasowanie logu oraz
- wyświetlenie wykresów nurkowania.
Aby skasować log należy wybrać ,
oraz zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.

następnie
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opcję

YES:

Wykresy nurkowania:
Wykres głębokości

Wykres ciśnienia parcjalnego tlenu

Wykres temperatury

Wykres zbiorczy
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6.1.2.6 Ustawienia systemowe – SYSTEM SETUP.

Przejście do zmiany trybu pracy urządzenia.

Przejście do kalibracji kompasu.

Przejście do aktualizacji oprogramowania
urządzenia.
UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
TTS MODE – wybór trybu obliczania "czasu do powierzchni" (TTS). Dostępne tryby:
CURRENT GAS - TTS obliczany na podstawie bieżacego gazu; LIST OF
GASES - TTS obliczany na podstawie optymalnego gazu wybranego z listy
gazów (gazy zaznaczone jako aktywne).
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6.1.3 Kompas „powierzchniowy”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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6.2 Ekrany urządzenia podczas pracy pod wodą.
6.2.1 Ekran podwodny główny.
Po przekroczeniu maksymalnej głębokości
nurkowania dla obecnie używanego gazu,
wartość parametru „MOD” wyświetlana jest
na czerwono.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas
Wskaźnik szybkości wynurzania
Zakres wskazań od 0 do 7 m/min (7 elementowa skala). Wskazanie
od 1 do 4 m/min - kolor zielony, 5-6 m/min - kolor żółty, 7 m/min kolor czerwony
DEPTH – bieżąca głębokość, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
MAX DEPTH – głębokość maksymalna, zarejestrowana podczas nurkowana.
DIVE TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
GAS – nazwa obecnie używanego gazu. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są
skonfigurowane, nazwa gazu zastąpiona jest przez:
. Przy
przekroczeniu minimalnej głębokości operacyjnej "MIN" (obliczanej dla
PPO2=0.18Bar) nazwa gazu wyświetlana jest w kolorze czerwonym.
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MOD – maksymalna głębokość nurkowania na obecnie używanym gazie, liczona
dla ciśnienia parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są skonfigurowane, wartość
ta zastąpiona jest przez:
.
TTS – czas do powierzchni - czas, jaki zajmie bezpieczne wynurzenie z aktualnej
głębokości i przy aktualnym nasyceniu tkanek.
NDL – czas (w minutach), przez jaki można przebywać na wybranym gazie, na
obecnej głębokości, bez konieczności stosowania procedury
dekompresyjnej. Odliczany jest od wartości 99 do 0. W przypadku
nurkowania dekompresyjnego sekcja ta zamieniana jest na bieżący
przystanek dekompresyjny.

Stop – informacja o najbliższym przystanku dekompresyjnym: czas postoju
(w minutach) oraz głębokość (w metrach).
W momencie osiągnięcia głębokości przystanku, czas postoju odliczany jest od
wyznaczonej wartości, do zera. Przystanek można opuścić dopiero po odczekaniu
całkowitego czasu dla danej głębokości i pokazaniu się danych przystanku kolejnego
(płytszego).
Pominięcie bieżącego przystanku, lub skrócenie czasu postoju sygnalizowane jest
kolorem czerwonym w treści
danych przystanku:
W takiej sytuacji należy wrócić do wskazanej przez komputer głębokości i dokończyć etap
dekompresji. Bieżące wskazania mogą ulec zmianie, gdyż algorytm dekompresyjny
kontynuuje obliczenia również podczas pominięcia przystanku, uwzględniając ciągle
aktualne wartości nasycenia tkanek, wyliczane w czasie rzeczywistym.
Nieosiągnięcie przystanku w wymaganym czasie i przebywanie na głębokości większej od
wyznaczonej przez algorytm dekompresyjny, powoduje dalsze nasycanie tkanek
twardszych, powyżej wartości obliczonej w fazie planowania przystanku
dekompresyjnego. W takiej sytuacji, dzięki kalkulacji tkanek w czasie rzeczywistym,
algorytm zmieni dane kolejnych przystanków, przeliczając je na bieżąco dla ciągle
aktualnego stopnia nasycenia.
Podczas „przebywania” na ekranie głównym podwodnym, użytkownik ma możliwość
szybkiego przełączenia urządzenia na inny gaz. W tym celu należy nacisnąć przycisk
SELECT. Sposób wyboru „nowego” gazu opisany jest poniżej.
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6.2.1.1 Przełączenie gazu – GAS SWITCH.
Oprócz podstawowych informacji dotyczących
nurkowania: głębokości i czasu, wyświetlona
zostaje przewijana lista dostępnych gazów
(opcja Active w tabeli gazów ustawiona na
„act”). Lista zawiera również informację o
obecnie używanym gazie (GAS CHANGE
FROM:).
W celu zmiany obecnie używanego gazu,
należy wybrać gaz (przycisk SELECT)
i zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
Obok nazw dostępnych gazów pokazane są również informacje dodatkowe:
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na danym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
min – minimalna głębokość nurkowania na danym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 0.18Bar.

Gaz oznaczony kolorem czerwonym jest gazem
niewłaściwym dla danej głębokości. Na
powyższym przykładzie minimalna głębokość
użycia tego gazu to 8m, a komputer znajduje się
przy powierzchni.
Gaz oznaczony kolorem czerwonym jest możliwy do wybrania, jednak
jego użycie zagraża życiu!
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6.2.1.2 Zmiana wartości Gradient Factor
Podczas nurkowania na ekranie głównym
możliwa jest zmiana wartości Gradient Factor.
W tym celu należy nacisnąć jednocześnie
przyciski SELECT i CONFIRM. Domyślne
wartości na ekranie zmiany GF zostały przyjęte
jako: 99/99. W celu ich zatwierdzenia
wystarczy wybrać opcje „SET GF. TO:”
przyciskiem
SELECT
oraz
zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Nowe wartości zostaną
natychmiast ustawione, a urządzenie powróci do głównego ekranu podwodnego. Aby
ustawić inne wartości GF należy za pomocą przycisku SELECT zaznaczyć wybrany
parametr (GF LO lub GF HI), a następnie za pomocą przycisku CONFIRM ustawić żądaną
wartość. Zmiana wartości możliwa jest w przedziale od 10(%) do 99(%) z krokiem co 5(%).

6.2.2 Ekran konfiguracyjny podwodny.
W trybie podwodnym, ekran konfiguracyjny
różni się paskiem informacyjnym (w górnej
części ekranu):
Dpt

– bieżąca głębokość, podana
w metrach [m] lub stopach [ft].

Time

– bieżący czas nurkowania, podany
w minutach.

Niedostępne są opcje MODE, COMPAS
CALIBRATION oraz FIRMWARE UPGRADE.
UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
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UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
TTS MODE – wybór trybu obliczania "czasu do powierzchni" (TTS). Dostępne tryby:
CURRENT GAS - TTS obliczany na podstawie bieżącego gazu; LIST OF
GASES - TTS obliczany na podstawie optymalnego gazu wybranego z listy
gazów (gazy zaznaczone jako aktywne).

6.2.3 Konfiguracja tabeli gazów – praca pod wodą.
W trybie podwodnym, ekran konfiguracji
tabeli
gazów
różni
się
paskiem
informacyjnym (w górnej części ekranu):
Dpt – bieżąca głębokość, podana w metrach
[m] lub stopach [ft].
Time – bieżący czas nurkowania, podany
w minutach.

W trybie OC TECH urządzenie obsługuje 7 mieszanek gazowych Trimix.
Ekran konfiguracyjny gazów zawiera informacje o ich zestawieniu oraz umożliwia zmianę
zawartości poszczególnych gazów.
Poniżej przedstawione są niezbędne informacje, dotyczące sposobu konfiguracji.
CHANGE GAS – zmiana aktualnie używanego gazu.
GAS SETUP – zmiana parametrów tabeli gazów.
Przed pierwszym wprowadzeniem ustawień oraz po zmianie trybu pracy urządzenia,
tabela gazów jest skasowana (ustawione wartości „0”), a nazwy gazów „wykreskowane”.
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Przed użyciem urządzenia, należy wprowadzić właściwe dla stanu faktycznego mieszanki
używanych gazów. W tym celu należy:
1) Zaznaczyć opcję
(za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Urządzenie przejdzie do edycji tabeli gazów (podświetlony
pierwszy gaz na liście – OC GAS1).
2) Wybrać gaz do edycji: GAS1…GAS7 (za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Podświetlona zostanie pierwsza cyfra (setek) zawartości
procentowej tlenu w mieszance.
3) Ustawić żądaną zawartość tlenu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Nie jest możliwe ustawienie sumarycznej zawartości tlenu i helu ponad 100%.
Po ustawieniu zawartości tlenu, urządzenie przejdzie do ustawienia helu.
4) Ustawić żądaną zawartość helu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Po ustawieniu zawartości helu, urządzenie przejdzie do opcji ACTIVE.
5) Zaznaczyć edytowany gaz jako aktywny
lub nieaktywny
.
Wyłącznie gazy aktywne mogą być wybierane przez użytkownika podczas
nurkowania oraz planowania nurkowania (przez Dive Planner).
Powtórzyć czynności od punktu 2) dla wszystkich gazów.
Zapis listy gazów następuje w momencie wyjścia z bieżącego ekranu (przycisk
).
Wyłączenie urządzenia w trybie edycji spowoduje odrzucenie bieżących ustawień.

Przykładowy widok tabeli gazów po
wprowadzeniu parametrów:

Po każdej edycji tabeli gazów, urządzenie automatycznie przejdzie do opcji
wymuszając konieczność ponownego ustawienia obecnie używanego gazu. Za pomocą
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przycisku CONFIRM należy wybrać właściwą mieszankę spośród gazów zaznaczonych jako
aktywne (przełączane cyklicznie). Bieżący wybór przedstawiony jest w sekcji:

SELECTED – nazwa obecnie wybranego gazu
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na wybranym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].

6.2.4 Kompas „podwodny”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.

78

6.3 Układ menu.
Praca na powierzchni

Praca pod wodą
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7 Tryb pracy z obiegiem zamkniętym
i stałym setpointem – CCR FIXED SP.
7.1 Ekrany urządzenia podczas pracy na powierzchni.
7.1.1 Ekran powierzchniowy główny.
Górna część ekranu (pasek informacyjny)
jest wspólna dla wszystkich trybów pracy
i zawiera informacje opisane poniżej.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Przerwa powierzchniowa
Czas, jaki upłynął
dni(d) godziny(h).

od

ostatniego

nurkowania,

w formacie:

Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika cieśnienia.
Aktualny czas
Główna część ekranu zawiera informacje o wybranym gazie, informacje dekompresyjne
oraz podstawowe informacje bieżące.
PRES. mBar – bieżące ciśnienie w mili barach [mBar].
DESAT h:min – informacja o pozostałym czasie desaturacji.
06.05.2017 – data w formacie dd.mm.rrrr:
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SOFT – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
– Sekcja GAS – informacja o używanym gazie:
podczas
oddychania gazem w obiegu zamkniętym,
gdy obieg
otwarty. Nazwa obecnie używanego gazu. Gdy ustawienia w tabeli
gazów nie są skonfigurowane, nazwa gazu zastąpiona jest przez:
.
SETPOINT – obecnie wybrany set point.
GRAD. FACTOR – ustawione wartości gradient faktorów, podane w procentach.
CNS % – bieżąca wartość obciążenia centralnego układu nerwowego, podana
w procentach.
OTU – bieżąca wartość zmiennej OTU (Oxygen Tolerance Unit)
7.1.2 Ekran konfiguracji setpointów.
Ekran zawiera podstawowe informacje
o ostatnim lub bieżącym nurkowaniu:
głębokość i czas oraz informacje dotyczące
setpointów.
CURRENT SETPOINT – obecnie ustawiony
setpoint.

Trzy pola na dole ekranu zawierają ustawione wartości setpointów:
Gdy głębokość jest mniejsza niż 1m lub
urządzenie pracuje w trybie powierzchniowym,
możliwy wybór wyłącznie setpointu o wartości
mniejszej lub równej 1.0.
W celu wybrania innego setpointu,
przyciskiem SELECT wybrać właściwe pole:

należy
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a następnie zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
W polu CURRENT SETPOINT pojawi się nowa
wartość:

W celu zmiany wartości któregoś z setpointów,
należy przyciskiem SELECT wybrać właściwe pole,
a następnie nacisnąć przycisk CONFIRM 3 razy –
urządzenie rozpocznie edycję wybranej wartości.
Kolejne naciśnięcia przycisku CONFIRM zmieniają
cyklicznie wartość od 0.5 do 1.5, z krokiem 0.1:
Zakończenie edycji poprzez naciśnięcie przycisku SELECT.

7.1.3 Ekran konfiguracyjny powierzchniowy.

Przejście do ekranu informacji o urządzeniu i
zmiany nazwy użytkownika.

Przejście do ekranu konfiguracji tabeli gazów.

Przejście do ekranu konfiguracji parametrów
nurkowania oraz Dive Planner’a.
Przejście do podglądu logów nurkowań.
Przejście do ekranu zmiany ustawień systemowych.
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7.1.3.1 Informacje o urządzeniu - UNIT SETUP.
Ekran zawiera informacje o sprzęcie
i oprogramowaniu oraz dane (nazwę)
użytkownika
urządzenia.
Informacja
sprzętowa przydatna jest podczas kontaktu z
serwisem
oraz
w
celu
uzyskania
spersonalizowanej wersji oprogramowania.

USER NAME – nazwa użytkownika urządzenia.
RESET TO DEFAULTS – przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.
PIEZO TIME – minimalny czas przyciśnięcia przycisku PIEZO w urządzeniu: od
10ms do 150ms. Ustawienie wyższej wartości powoduje
zmniejszenie „czułości” przycisków.
RUN TIME – czas pracy urządzenia.
SOFTWARE VERSION – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
HARDWARE VERSION – numer wersji sprzętowej urządzenia.
SERIAL NUMBER – numer seryjny urządzenia.

W celu zmiany nazwy użytkownika, należy przyciskiem SELECT wybrać pole USER NAME
oraz zatwierdzić zmianę przyciskiem CONFIRM.
Pole USER NAME zostanie wykasowane, a kursor ustawiony na pierwszym znaku: .
Przyciskiem SELECT zmienia się bieżący znak (cykliczne, zgodnie z
kolejnością alfabetyczną), a przyciskiem CONFIRM przechodzi do kolejnego znaku. Nazwa
użytkownika zostanie zapamiętana po ustawieniu wszystkich znaków. Możliwe jest
wstawienie znaku pustego (spacji) – jest to pierwszy znak podczas zmiany przyciskiem
SELECT.
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7.1.3.2 Konfiguracja tabeli gazów – GAS SETUP.
Podczas pracy urządzenia w trybie z obiegiem
zamkniętym, do dyspozycji jest 7 gazów OC
oraz 3 diluenty (CC).

CHANGE GAS – zmiana aktualnie używanego
gazu.
GAS SETUP – zmiana parametrów tabeli
gazów.
Przed pierwszym wprowadzeniem ustawień
oraz po zmianie trybu pracy urządzenia, tabela gazów jest skasowana (ustawione
wartości „0”), a nazwy gazów „wykreskowane”.
Przed użyciem urządzenia, należy wprowadzić właściwe dla stanu faktycznego mieszanki
używanych gazów. W tym celu należy:
1) Zaznaczyć opcję
(za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Urządzenie przejdzie do edycji tabeli gazów (podświetlony
pierwszy diluent na liście – DIL1).
2) Wybrać gaz do edycji: DIL1…GAS7 (za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Podświetlona zostanie pierwsza cyfra (setek) zawartości
procentowej tlenu w mieszance.
3) Ustawić żądaną zawartość tlenu:
a. przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
b. przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Nie jest możliwe ustawienie sumarycznej zawartości tlenu i helu na wartość
większą niż 100%.
Po ustawieniu zawartości tlenu, urządzenie przejdzie do ustawienia zawartości
helu.
4) Ustawić żądaną zawartość helu:
a. przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
b. przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Po ustawieniu zawartości helu, urządzenie przejdzie do opcji ACTIVE.
5) Zaznaczyć edytowany gaz jako aktywny
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lub

nieaktywny

.

Wyłącznie gazy aktywne mogą być wybierane przez użytkownika podczas
nurkowania oraz planowania nurkowania (przez Dive Planner).
Wyłącznie jeden diluent może być ustawiony jako aktywny, pozostałe zostaną
automatycznie zmienione na nieaktywne.
Powtórzyć czynności od punktu 2) dla wszystkich gazów.

Wiersz tabeli oznaczony kolorem niebieskim wskazuje na obecnie wybrany (używany)
gaz.
Zapis listy gazów następuje w momencie wyjścia z bieżącego ekranu (przycisk
).
Wyłączenie urządzenia w trybie edycji spowoduje odrzucenie wprowadzonych zmian.
Przykładowy widok tabeli
wprowadzeniu parametrów:

gazów

po

Aby zmienić obecnie używany gaz, należy
przyciskiem
SELECT
wybrać
opcję
oraz zatwierdzić przyciskiem
CONFIRM. Wyświetlony zostanie ekran
szybkiego przełączania pomiędzy gazami (GAS
SWITCH). Należy postępować zgodnie z
opisem z punktu:
7.2.1.1 Przełączenie gazu – GAS SWITCH.
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7.1.3.3 Konfiguracja parametrów nurkowania – DIVE SETUP.
Wszystkie, ustawione w tym miejscu
parametry, używane są w planowaniu
nurkowania (Dive Planner).
Wprowadzone wartości mają również wpływ
na obliczenia przystanków dekompresyjnych,
NDL, TTS, CNS oraz OTU.

TMX DIVE PLAN – przejście do planera nurkowania.
SALINITY – wybór nurkowania w wodzie słonej (SALT) lub słodkiej (FRESH). Opcja
ta ma wpływ na obliczanie głębokości, poprzez uwzględnienie innej
gęstości wody słonej i słodkiej.
LAST STOP – głębokość (w metrach lub stopach) ostatniego przystanku
dekompresyjnego. Możliwe wartości to: 3m/10ft oraz 6m/20ft.
ALTITUDE – wybór wartości ciśnienia powierzchniowego: SURFACE / SEA. Wartość
SURFACE przyjmuje ciśnienie graniczne, uznane za wartość
powierzchniową, obliczone jako średnia wartość ciśnienia przed
rozpoczęciem nurkowania. Wartość SEA przyjmuje ciśnienie
powierzchniowe stałe, wynoszące 1013mBar. Podczas aktywnej opcji
SEA wskazania głębokości mogą się różnić od innych urządzeń ze
względu na przyjęte ciśnienie powierzchniowe równe 1013mBar, które
może różnić się od aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
GF. HI/LO – wartości procentowe gradient faktorów (odstępu od wartości
granicznej na prostej „M”).
END OF DIVE – czas (w minutach) od wynurzenia, po jakim urządzenie przerwie
nurkowanie i przejdzie do trybu powierzchniowego: 0 – 10 minut.
Na ekranie przedstawione są również informacje (bez możliwości edycji) dotyczące
obecnie wybranego gazu:
MOD OF DIVE – maksymalna głębokość nurkowania, liczona dla ciśnienia parcjalnego
1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
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NDL TIME – czas (w minutach), przez jaki można przebywać na wybranym gazie, na
maksymalnej głębokości operacyjnej (MOD), bez konieczności
stosowania procedury dekompresyjnej.
7.1.3.4 Planer nurkowania – TMX DIVE PLAN.
Planner jest modułem obliczającym przystanki dekompresyjne, bazując na algorytmie
dekompresyjnym, z wykorzystaniem danych z tabeli gazów. Przed użyciem planera
konieczne jest poprawne skonfigurowanie tabeli gazów, wykorzystywanej przez algorytm
w doborze optymalnego gazu na danej głębokości, w danym momencie procesu
dekompresji. Wybór gazu następuje automatycznie (tylko gazy aktywne w tabeli - „act”).
Przed rozpoczęciem planowania konieczne jest
ustawienie parametrów:
Depth – głębokość nurkowania.
Time – czas denny.
Setpoint – wartość ciśnienia parcjalnego tlenu.

W celach informacyjnych podane są parametry wejściowe algorytmu dekompresyjnego:
Mode – tryb pracy z obiegiem zamkniętym (CC), gdy został wybran gaz CC (diluent –
DIL1...3 w tabeli gazów), lub obiegiem otwartym, gdy został wybrany gaz
przeznaczony do OC (GAS1...7 w tabeli gazów).
Start CNS – początkowa wartość obciążenia centralnego układu nerwowego.
Last stop – głębokość ostatniego przystanku dekompresyjnego.
Low GF – wartość gradient faktora „niskiego” (na maksymalnej głębokości).
High GF – wartość gradient faktora „wysokiego” (przy powierzchni). Wartości „gradient
factor” dla głębokości pośrednich obliczane są na bieżąco przez komputer.
Gas – nazwa aktualnie wybranego gazu. W celu zmiany gazu, należy zaznaczyć jego
nazwę (za pomocą przycisku SELECT), a następnie wybrać nowy gaz
(przyciskiem CONFIRM). Gaz jest wybierany cyklicznie z listy aktywnych
gazów (tabela konfiguracji gazów). Gdy wybrano diluent, algorytm liczący
będzie pracował w trybie CC, w przeciwnym razie – OC. Tryb pracy planera
widoczny jest w sekcji Mode.
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Po ustawieniu parametrów nurkowania należy uruchomić planer , wybierając opcję
i potwierdzając przyciskiem CONFIRM. Po kilku sekundach, w głównej ramce
wyświetlone zostają informacje o przystankach dekompresyjnych oraz bieżącym czasie
wynurzania i używanym gazie, a ekran planera będzie wyglądał podobnie do
przedstawionego na ilustracjach:

Obliczenia dla obiegu zamkniętego

Obliczenia dla obiegu otwartego

Stop – głębokość przystanku dekompresyjnego.
Time – czas przebywania na danym przystanku.
Run – czas, jaki upłynął od rozpoczęcia procedury dekompresji, liczony do danego
przystanku.
Gas – informacja o gazie wybranym przez algorytm planera, na jaki należy się przełączyć
na danym przystanku. W przypadku obiegu zamkniętego dla każdego przystanku
używanym gazem jest diluent, a kolumna Gas zawiera informację „DIL”.
W przypadku wystąpienia dużej ilości przystanków dekompresyjnych, gdy nie mieszczą
się w tabeli, zostaje wyświetlona ich część. Aby zobaczyć kolejne przystanki (płytsze),
należy wcisnąć
.
Podczas uruchomienia planera, gdy w tabeli gazów nie istnieje odpowiednia mieszanka
dla któregokolwiek etapu nurkowania, planer przerwie obliczenia i wyświetlona zostanie
informacja:
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W takim przypadku należy zmienić informacje o nurkowaniu (głębokość i czas), lub
zmienić ustawienia aktywnego diluentu (tabela konfiguracji gazów) na właściwe dla tego
nurkowania.

7.1.3.5 Logbook.
Komputer wyposażony jest w pamięć
pozwalającą na zarejestrowanie przebiegu
500 ostatnich nurkowań. Użytkownik ma
możliwość przeglądania logów, wyświetlania
informacji szczegółowych o nurkowaniu,
podglądu wykresów nurkowania oraz
kasowania wybranych logów.
Pominięcie przystanku dekompresyjnego
zostaje zapisane w logu nurkowania. Podczas
podglądu nurkowań, wpis zaznaczony kolorem czerwonym, oznacza nurkowanie z
pominiętym przystankiem dekompresyjnym.

Podczas nurkowania zapisywane są następujące informacje:
• numer nurkowania
• data i godzina rozpoczęcia
nurkowania
• czas nurkowania
• maksymalna głębokość

•
•
•
•
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informacje o setpoincie
przerwa powierzchniowa
temperatura wody
temperatura powietrza

Przebieg nurkowania jest zapisywany po przekroczeniu głębokości 1m oraz czasu
nurkowania 5 sekund. Maksymalny czas rejestracji jednego nurkowania wynosi 8 godzin.
Ekran główny zawiera informacje o numerach i datach ostatnich nurkowań. Aby odczytać
szczegóły danego nurkowania, należy zaznaczyć odpowiedni wpis z listy, a następnie
zatwierdzić wybór (przycisk confirm). Do wyboru żądanego logu służą przyciski
nawigacyjne:
Przewijanie listy co 30 logów (co 3 ekrany).
Przewijanie listy co 10 logów (co 1 ekran).
Przejście do listy i przechodzenie co 1 log.

Aby wyświetlić szczegóły nurkowania, należy
zaznaczyć dany log i zatwierdzić przyciskiem
CONFIRM.
Informacja o pominiętym przystanku
dekompresyjnym sygnalizowana jest również w
informacjach o nurkowaniu, czerwonym
komunikatem „Lost deco” w nagłówku logu.

Ekran szczegółowy zawiera następujące informacje:
Dive Time – czas nurkowania
Max Depth – maksymalna głębokość bieżącego nurkowania
Average Depth – średnia głębokość bieżącego nurkowania
Surface Interval – przerwa powierzchniowa od poprzedniego nurkowania. Jeśli jest
to pierwsze nurkowanie i nie można określić odstępu czasowego,
parametr ten przyjmuje wartość „---”.
Water Temperature – temperatura wody, zapisana po upływie jednej minuty od
rozpoczęcia nurkowania. Zwłoka czasowa zastosowana jest w celu
osiągnięcia przez sensor temperatury otoczenia.
Air Temperature – temperatura powietrza – zapisana w momencie przejścia z trybu
powierzchniowego do nurkowania.
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Dostępne są 2 przyciski:
- kasowanie logu oraz
- wyświetlenie wykresów nurkowania.
Aby skasować log należy wybrać
oraz zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.

, następnie opcję YES:

Wykresy nurkowania:
Wykres głębokości

Wykres ciśnienia parcjalnego tlenu

Wykres temperatury

Wykres zbiorczy
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7.1.3.6 Ustawienia systemowe – SYSTEM SETUP.

Przejście do zmiany trybu pracy urządzenia.

Przejście do kalibracji kompasu.

Przejście do aktualizacji oprogramowania
urządzenia.
UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRIC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
TTS MODE – wybór trybu obliczania "czasu do powierzchni" (TTS). Dostępne tryby:
CURRENT GAS - TTS obliczany na podstawie bieżącego gazu; LIST OF
GASES - TTS obliczany na podstawie optymalnego gazu wybranego z listy
gazów (gazy zaznaczone jako aktywne).
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7.1.4 Kompas „powierzchniowy”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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7.2 Ekrany urządzenia podczas pracy pod wodą.
7.2.1 Ekran podwodny główny.
Układ ekranu głównego, podczas pracy pod
wodą, podobny jest do trybu powierzchniowego.
Jedyną różnicą jest zastąpienie informacji
o przerwie
powierzchniowej,
informacjami
o ewentualnych alarmach (pole zaznaczone na
ilustracji kolorem czerwonym), które wystąpiły
podczas nurkowania.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas
DEPTH – bieżąca głębokość, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
MAX DEPTH – głębokość maksymalna, zarejestrowana podczas nurkowana.
DIVE TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
– Sekcja GAS – informacja o używanym gazie:
podczas
oddychania gazem w obiegu zamkniętym,
gdy obieg otwarty.
Nazwa obecnie używanego gazu. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są
skonfigurowane, nazwa gazu zastąpiona jest przez:
.
SETPOINT – obecnie wybrany set point.
TTS – czas do powierzchni - czas, jaki zajmie bezpieczne wynurzenie z aktualnej
głębokości i przy aktualnym nasyceniu tkanek.
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Sekcja dekompresji:
NDL – czas (w minutach), przez jaki można przebywać na wybranym gazie, na obecnej
głębokości, bez konieczności stosowania procedury dekompresyjnej. Odliczany jest od
wartości 99 do 0. W przypadku nurkowania dekompresyjnego sekcja ta zamieniana jest
na bieżący przystanek dekompresyjny.

Stop – informacja o najbliższym przystanku dekompresyjnym: czas postoju (w minutach)
oraz głębokość (w metrach).
W momencie osiągnięcia głębokości przystanku, czas postoju odliczany jest od
wyznaczonej wartości, do zera. Przystanek można opuścić dopiero po odczekaniu
całkowitego czasu dla danej głębokości i pokazaniu się danych przystanku kolejnego
(płytszego).
Pominięcie bieżącego przystanku, lub skrócenie czasu postoju sygnalizowane jest
kolorem czerwonym w treści
danych przystanku:
W takiej sytuacji należy wrócić do wskazanej przez komputer głębokości i dokończyć etap
dekompresji. Bieżące wskazania mogą ulec zmianie, gdyż algorytm dekompresyjny
kontynuuje obliczenia również podczas pominięcia przystanku, uwzględniając ciągle
aktualne wartości nasycenia tkanek, wyliczane w czasie rzeczywistym.
Nieosiągnięcie przystanku w wymaganym czasie i przebywanie na głębokości większej od
wyznaczonej przez algorytm dekompresyjny, powoduje dalsze nasycanie tkanek
twardszych, powyżej wartości obliczonej w fazie planowania przystanku
dekompresyjnego. W takiej sytuacji, dzięki kalkulacji tkanek w czasie rzeczywistym,
algorytm zmieni dane kolejnych przystanków, przeliczając je na bieżąco dla ciągle
aktualnego stopnia nasycenia.

Podczas „przebywania” na ekranie głównym podwodnym, użytkownik ma możliwość
szybkiego przełączenia urządzenia na inny gaz. W tym celu należy nacisnąć przycisk
SELECT. Sposób wyboru „nowego” gazu opisany został w następnym punkcie instrukcji.
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7.2.1.1 Przełączenie gazu – GAS SWITCH.
Podczas „przebywania” na ekranie głównym
podwodnym, istnieje możliwość szybkiego
„przełączenia” na inny gaz, bez konieczności
przejścia do tabeli konfiguracji gazów. W tym
celu należy nacisnąć przycisk SELECT (funkcja
działa wyłącznie na ekranie głównym
podwodnym).
Oprócz podstawowych informacji dotyczących
nurkowania: głębokości i czasu, wyświetlona
zostaje przewijana lista dostępnych gazów
(opcja Active w tabeli gazów ustawiona na „act”). Lista zawiera również informację
o obecnie używanym gazie (GAS CHANGE FROM:).
W celu zmiany obecnie używanego gazu, należy wybrać gaz (przyciskiem SELECT)
i zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
Gaz oznaczony na liście kolorem niebieskim oznacza diluent, wybranie tego gazu ustawia
tryb pracy z obiegiem zamkniętym. Wybranie gazu oznaczonego kolorem białym (gaz OC)
ustawia tryb pracy z obiegiem otwartym.
Obok nazw dostępnych gazów pokazane są również informacje dodatkowe:
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na danym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
min – minimalna głębokość nurkowania na danym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 0.18Bar.
Gaz oznaczony kolorem czerwonym jest gazem
niewłaściwym dla danej głębokości. Na
powyższym przykładzie minimalna głębokość
użycia tego gazu to 8m, a komputer znajduje się
przy powierzchni.
Gaz oznaczony kolorem czerwonym jest możliwy do wybrania, jednak
jego użycie zagraża życiu!
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Przykładowo wybrany został gaz Tmx30/20, który
jest na liście gazem OC:

Po powrocie do ekranu głównego podwodnego, w sekcji
informacji o używanym gazie, widoczna jest informacja
o nazwie „nowego” gazu oraz o pracy z obiegiem otwartym:

7.2.1.2Zmiana wartości Gradient Factor
Podczas nurkowania na ekranie głównym
możliwa jest zmiana wartości Gradient Factor.
W tym celu należy nacisnąć jednocześnie
przyciski SELECT i CONFIRM. Domyślne
wartości na ekranie zmiany GF zostały przyjęte
jako: 99/99. W celu ich zatwierdzenia
wystarczy wybrać opcje „SET GF. TO:”
przyciskiem
SELECT
oraz
zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Nowe wartości zostaną
natychmiast ustawione, a urządzenie powróci do głównego ekranu podwodnego. Aby
ustawić inne wartości GF należy za pomocą przycisku SELECT zaznaczyć wybrany
parametr (GF LO lub GF HI), a następnie za pomocą przycisku CONFIRM ustawić żądaną
wartość. Zmiana wartości możliwa jest w przedziale od 10(%) do 99(%) z krokiem co 5(%).
7.2.2 Ekran konfiguracji setpointów.
Ekran zawiera podstawowe informacje
o ostatnim lub bieżącym nurkowaniu:
głębokość i czas oraz informacje dotyczące
setpointów.
CURRENT SETPOINT – obecnie ustawiony set
point.
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Trzy pola na dole ekranu zawierają ustawione wartości setpointów:
Gdy głębokość jest mniejsza niż 1m lub
urządzenie pracuje w trybie powierzchniowym,
możliwy wybór wyłącznie setpointu o wartości
mniejszej lub równej 1.0.
W celu wybrania innego setpointu, należy
przyciskiem SELECT wybrać właściwe pole:

a następnie zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.
W polu CURRENT SETPOINT pojawi się nowa
wartość:

W celu zmiany wartości któregoś z setpointów,
należy przyciskiem SELECT wybrać właściwe pole,
a następnie nacisnąć przycisk CONFIRM 3 razy –
urządzenie rozpocznie edycję wybranej wartości.
Kolejne naciśnięcia przycisku CONFIRM zmieniają
cyklicznie wartość od 0.5 do 1.5, z krokiem 0.1:
Zakończenie edycji poprzez naciśnięcie przycisku SELECT.

7.2.3 Ekran konfiguracyjny podwodny.
W trybie podwodnym, ekran konfiguracyjny
różni się paskiem informacyjnym (w górnej
części ekranu):
Dpt

– bieżąca głębokość, podana
w metrach [m] lub stopach [ft].

Time

– bieżący czas nurkowania, podany
w minutach.

Niedostępne są opcje MODE, COMPAS
CALIBRATION oraz FIRMWARE UPGRADE.
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UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu AUTO
powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia, w zależności od
oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie, tym większa
jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
TTS MODE – wybór trybu obliczania "czasu do powierzchni" (TTS). Dostępne tryby:
CURRENT GAS - TTS obliczany na podstawie bieżącego gazu; LIST OF
GASES - TTS obliczany na podstawie optymalnego gazu wybranego z listy
gazów (gazy zaznaczone jako aktywne).
7.2.4 Konfiguracja tabeli gazów – praca pod wodą.
Podczas pracy urządzenia w trybie z obiegiem
zamkniętym, do dyspozycji jest 7 gazów OC
oraz 3 diluenty (CC).

CHANGE GAS – zmiana aktualnie używanego
gazu.
GAS SETUP – zmiana parametrów tabeli
gazów.

Przed pierwszym wprowadzeniem ustawień oraz po zmianie trybu pracy urządzenia,
tabela gazów jest skasowana (ustawione wartości „0”), a nazwy gazów „wykreskowane”.
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Przed użyciem urządzenia, należy wprowadzić właściwe dla stanu faktycznego mieszanki
używanych gazów. W tym celu należy:
1) Zaznaczyć opcję
(za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Urządzenie przejdzie do edycji tabeli gazów (podświetlony
pierwszy diluent na liście – DIL1).
2) Wybrać gaz do edycji: DIL1…GAS7 (za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Podświetlona zostanie pierwsza cyfra (setek) zawartości
procentowej tlenu w mieszance.
3) Ustawić żądaną zawartość tlenu:
a. przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
b. przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Nie jest możliwe ustawienie sumarycznej zawartości tlenu i helu na wartość
większą niż 100%.
Po ustawieniu zawartości tlenu, urządzenie przejdzie do ustawienia zawartości
helu.
4) Ustawić żądaną zawartość helu:
a. przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
b. przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Po ustawieniu zawartości helu, urządzenie przejdzie do opcji ACTIVE.
5) Zaznaczyć edytowany gaz jako aktywny
lub nieaktywny
.
Wyłącznie gazy aktywne mogą być wybierane przez użytkownika podczas
nurkowania oraz planowania nurkowania (przez Dive Planner).
Wyłącznie jeden diluent może być ustawiony jako aktywny, pozostałe zostaną
automatycznie zmienione na nieaktywne.
Powtórzyć czynności od punktu 2) dla wszystkich gazów.

Wiersz tabeli oznaczony kolorem niebieskim wskazuje na obecnie wybrany (używany)
gaz.
Zapis listy gazów następuje w momencie wyjścia z bieżącego ekranu (przycisk
).
Wyłączenie urządzenia w trybie edycji spowoduje odrzucenie wprowadzonych zmian.
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Przykładowy widok tabeli
wprowadzeniu parametrów:

gazów

po

Aby zmienić obecnie używany gaz, należy
przyciskiem
SELECT
wybrać
opcję
oraz zatwierdzić przyciskiem
CONFIRM. Wyświetlony zostanie ekran
szybkiego przełączania pomiędzy gazami (GAS
SWITCH). Należy postępować zgodnie z
opisem z punktu: 7.2.1.1 Przełączenie gazu – GAS SWITCH.

7.2.5 Kompas „podwodny”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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7.3 Układ menu.
Praca na powierzchni

Praca pod wodą
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8 Tryb Czysty Bühlmann
8.1 Ekrany urządzenia podczas pracy na powierzchni.
8.1.1 Ekran powierzchniowy główny.
Górna część ekranu (pasek informacyjny)
jest wspólna dla wszystkich trybów pracy
i zawiera informacje opisane poniżej.

Wskaźnik stanu baterii
Bieżący poziom naładowania baterii, podany procentowo.
Kolorystyka: >=60%, <60%, <30%.
Przerwa powierzchniowa
Czas, jaki upłynął
dni(d) godziny(h).

od

ostatniego

nurkowania,

w formacie:

Temperatura
Obecna temperatura powietrza / wody, wskazywana w oC, mierzona
za pomocą czujnika ciśnienia.
Aktualny czas
Główna część ekranu zawiera informacje o wybranym gazie, informacje dekompresyjne
oraz podstawowe informacje bieżące.
PRES. mBar – bieżące ciśnienie w mili barach [mBar].
DESAT h:min – informacja o pozostałym czasie desaturacji.
30.05.2018 – data w formacie dd.mm.rrrr:
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SOFT – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
GAS – nazwa obecnie używanego gazu. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są
skonfigurowane, nazwa gazu zastąpiona jest przez:
. Przy
przekroczeniu minimalnej głębokości operacyjnej "MIN" (obliczanej dla
PPO2=0.18Bar) nazwa gazu wyświetlana jest w kolorze czerwonym.
PPO2 – ???:

.

GRAD. FACTOR – ustawione wartości gradient faktorów, podane w procentach.
CNS % – bieżąca wartość obciążenia centralnego układu nerwowego, podana
w procentach.
OTU – bieżąca wartość zmiennej OTU (Oxygen Tolerance Unit)
8.1.2 Ekran konfiguracyjny powierzchniowy.

Przejście do ekranu informacji o urządzeniu i
zmiany nazwy użytkownika.

Przejście do ekranu konfiguracji tabeli gazów.

Przejście do ekranu konfiguracji parametrów
nurkowania oraz Dive Planner’a.
Przejście do podglądu logów nurkowań.
Przejście do ekranu zmiany ustawień systemowych.

104

8.1.2.1 Informacje o urządzeniu - UNIT SETUP.
Ekran zawiera informacje o sprzęcie
i oprogramowaniu oraz dane (nazwę)
użytkownika
urządzenia.
Informacja
sprzętowa przydatna jest podczas kontaktu z
serwisem
oraz
w
celu
uzyskania
spersonalizowanej wersji oprogramowania.

USER NAME – nazwa użytkownika urządzenia.
RESET TO DEFAULTS – przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.
PIEZO TIME – minimalny czas przyciśnięcia przycisku PIEZO w urządzeniu: od
10ms do 150ms. Ustawienie wyższej wartości powoduje
zmniejszenie „czułości” przycisków.
RUN TIME – czas pracy urządzenia.
SOFTWARE VERSION – wersja oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
HARDWARE VERSION – numer wersji sprzętowej urządzenia.
SERIAL NUMBER – numer seryjny urządzenia.

W celu zmiany nazwy użytkownika, należy przyciskiem SELECT wybrać pole USER NAME
oraz zatwierdzić zmianę przyciskiem CONFIRM.
Pole USER NAME zostanie wykasowane, a kursor ustawiony na pierwszym znaku:
. Przyciskiem SELECT zmienia się bieżący znak (cykliczne, zgodnie z
kolejnością alfabetyczną), a przyciskiem CONFIRM przechodzi do kolejnego znaku. Nazwa
użytkownika zostanie zapamiętana po ustawieniu wszystkich znaków. Możliwe jest
wstawienie znaku pustego (spacji) – jest to pierwszy znak podczas zmiany przyciskiem
SELECT.
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8.1.2.2 Konfiguracja tabeli gazów – GAS SETUP.
W trybie Czysty Bühlmann urządzenie
obsługuje 7 mieszanek gazowych Trimix.
Ekran konfiguracyjny gazów zawiera informacje
o ich zestawieniu oraz umożliwia zawartości
poszczególnych gazów w mieszankach.
Poniżej
przedstawione
są
niezbędne
informacje, dotyczące sposobu konfiguracji.

CHANGE GAS – zmiana aktualnie używanego gazu.
GAS SETUP – zmiana parametrów tabeli gazów.
Przed pierwszym wprowadzeniem ustawień oraz po zmianie trybu pracy urządzenia,
tabela gazów jest skasowana (ustawione wartości „0”), a nazwy gazów „wykreskowane”.
Przed użyciem urządzenia, należy wprowadzić właściwe dla stanu faktycznego mieszanki
używanych gazów. W tym celu należy:
1) Zaznaczyć opcję
(za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Urządzenie przejdzie do edycji tabeli gazów (podświetlony
pierwszy gaz na liście – OC GAS1).
2) Wybrać gaz do edycji: GAS1…GAS7 (za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Podświetlona zostanie pierwsza cyfra (setek) zawartości
procentowej tlenu w mieszance.
3) Ustawić żądaną zawartość tlenu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Nie jest możliwe ustawienie sumarycznej zawartości tlenu i helu ponad 100%.
Po ustawieniu zawartości tlenu, urządzenie przejdzie do ustawienia helu.
4) Ustawić żądaną zawartość helu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Po ustawieniu zawartości helu, urządzenie przejdzie do opcji ACTIVE.
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5) Zaznaczyć edytowany gaz jako aktywny
lub nieaktywny
.
Wyłącznie gazy aktywne mogą być wybierane przez użytkownika podczas
nurkowania oraz planowania nurkowania (przez Dive Planner).
Powtórzyć czynności od punktu 2) dla wszystkich gazów.
Zapis listy gazów następuje w momencie wyjścia z bieżącego ekranu (przycisk
).
Wyłączenie urządzenia w trybie edycji spowoduje odrzucenie bieżących ustawień.
Przykładowy widok tabeli gazów
wprowadzeniu parametrów:

po

Po każdej edycji tabeli gazów, urządzenie automatycznie przejdzie do opcji
wymuszając konieczność ponownego ustawienia obecnie używanego gazu. Za pomocą
przycisku CONFIRM należy wybrać właściwą mieszankę spośród gazów zaznaczonych jako
aktywne (przełączane cyklicznie). Bieżący wybór przedstawiony jest w sekcji:

SELECTED – nazwa obecnie wybranego gazu
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na wybranym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
8.1.2.3 Konfiguracja parametrów nurkowania – DIVE SETUP.
Wszystkie, ustawione w tym miejscu
parametry, używane są w planowaniu
nurkowania (Dive Planner).
Wprowadzone wartości mają również wpływ
na obliczenia przystanków dekompresyjnych,
NDL, TTS, CNS oraz OTU.
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NTX DIVE PLAN – przejście do planera nurkowania.
ppO2 SETUP – ???.
SALINITY – wybór nurkowania w wodzie słonej (SALT) lub słodkiej (FRESH). Opcja
ta ma wpływ na obliczanie głębokości, poprzez uwzględnienie innej
gęstości wody słonej i słodkiej.
LAST STOP –

głębokość (w metrach lub stopach) ostatniego przystanku
dekompresyjnego. Możliwe wartości to: 3m/10ft oraz 6m/20ft.

ALTITUDE – wybór wartości ciśnienia powierzchniowego: SURFACE / SEA. Wartość
SURFACE przyjmuje ciśnienie graniczne, uznane za wartość
powierzchniową, obliczone jako średnia wartość ciśnienia przed
rozpoczęciem nurkowania. Wartość SEA przyjmuje ciśnienie
powierzchniowe stałe, wynoszące 1013mBar. Podczas aktywnej opcji
SEA wskazania głębokości mogą się różnić od innych urządzeń ze
względu na przyjęte ciśnienie powierzchniowe równe 1013mBar, które
może różnić się od aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
GF. LO/HI – wartości procentowe gradient faktorów (odstępu od wartości
granicznej na prostej „M”).
END OF DIVE – czas (w minutach) od wynurzenia, po jakim urządzenie przerwie
nurkowanie i przejdzie do trybu powierzchniowego: 0 – 10 minut.
Na ekranie przedstawione są również informacje (bez możliwości edycji) dotyczące
obecnie wybranego gazu:
MOD OF DIVE – maksymalna głębokość nurkowania, liczona dla ciśnienia parcjalnego
1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
NDL TIME – czas (w minutach), przez jaki można przebywać na wybranym gazie,
na maksymalnej głębokości operacyjnej (MOD), bez konieczności stosowania
procedury dekompresyjnej.
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8.1.2.4 Planer nurkowania – NTX DIVE PLAN.
Planner jest modułem obliczającym przystanki dekompresyjne, bazując na algorytmie
dekompresyjnym, z wykorzystaniem danych z tabeli gazów. Przed użyciem planera
konieczne jest poprawne skonfigurowanie tabeli gazów, wykorzystywanej przez algorytm
w doborze optymalnego gazu na danej głębokości, w danym momencie procesu
dekompresji. Wybór gazu następuje automatycznie (tylko gazy aktywne w tabeli - „act”).
Przed rozpoczęciem planowania konieczne
jest ustawienie parametrów:
Depth – głębokość nurkowania
Time – czas denny

W celach informacyjnych
dekompresyjnego:

pokazane

są

parametry

wejściowe

algorytmu

Start CNS – początkowa wartość obciążenia centralnego układu nerwowego.
Last stop – głębokość ostatniego przystanku dekompresyjnego.
Low GF – wartość gradient faktora „niskiego” (na maksymalnej głębokości).
High GF – wartość gradient faktora „wysokiego” (przy powierzchni). Wartości „gradient
factor” dla głębokości pośrednich obliczane są na bieżąco przez komputer.
Gas – nazwa aktualnie wybranego gazu. W celu zmiany gazu, należy zaznaczyć jego
nazwę (za pomocą przycisku SELECT), a następnie wybrać nowy gaz
(przyciskiem CONFIRM). Gaz jest wybierany cyklicznie z listy aktywnych
gazów (tabela konfiguracji gazów).
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Po ustawieniu parametrów nurkowania należy
uruchomić planer, wybierając opcję
i potwierdzając przyciskiem CONFIRM. Po kilku
sekundach, w głównej ramce wyświetlone
zostają
informacje
o
przystankach
dekompresyjnych oraz bieżącym czasie
wynurzania i używanym gazie, a ekran planera
będzie
wyglądał
podobnie
do
przedstawionego na ilustracji:

Stop – głębokość przystanku dekompresyjnego.
Time – czas przebywania na danym przystanku.
Run – czas, jaki upłynął od rozpoczęcia procedury dekompresjii, liczony do danego
przystanku.
Gas – informacja o gazie wybranym przez algorytm planera, na jaki należy się przełączyć
na danym przystanku.
W przypadku wystąpienia dużej ilości przystanków dekompresyjnych, gdy nie mieszczą
się w tabeli, zostaje wyświetlona ich część. Aby zobaczyć kolejne przystanki (płytsze),
należy wcisnąć
.
Podczas uruchomienia planera, gdy w tabeli gazów nie istnieje odpowiednia mieszanka
dla któregokolwiek etapu nurkowania, planer przerwie obliczenia i wyświetlona zostanie
informacja:

W takim przypadku należy zmienić informacje o nurkowaniu (głębokość i czas), lub
zmienić ustawienia gazów (tabela konfiguracji gazów) na właściwe dla tego nurkowania.
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8.1.2.5 ??? – PPO2 SETUP.
???

SHOW VALUE – ???.
MIN PPO2 – a???.
MAXPPO2 – ???.
8.1.2.6 Logbook.
Komputer wyposażony jest w pamięć
pozwalającą na zarejestrowanie przebiegu
500 ostatnich nurkowań. Użytkownik ma
możliwość przeglądania logów, wyświetlania
informacji szczegółowych o nurkowaniu,
podglądu wykresów nurkowania oraz
kasowania wybranych logów.
Pominięcie przystanku dekompresyjnego
zostaje zapisane w logu nurkowania. Podczas
podglądu nurkowań, wpis zaznaczony kolorem czerwonym, oznacza nurkowanie z
pominiętym przystankiem dekompresyjnym.
Podczas nurkowania zapisywane są następujące informacje:
• numer nurkowania
• data i godzina rozpoczęcia
nurkowania
• czas nurkowania
• maksymalna głębokość

•
•
•
•
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informacje o setpoincie
przerwa powierzchniowa
temperatura wody
temperatura powietrza

Przebieg nurkowania jest zapisywany po przekroczeniu głębokości 1m oraz czasu
nurkowania 5 sekund. Maksymalny czas rejestracji jednego nurkowania wynosi 8 godzin.
Ekran główny zawiera informacje o numerach i datach ostatnich nurkowań. Aby odczytać
szczegóły danego nurkowania, należy zaznaczyć odpowiedni wpis z listy, a następnie
zatwierdzić wybór (przycisk confirm). Do wyboru żądanego logu służą przyciski
nawigacyjne:
Przewijanie listy co 30 logów (co 3 ekrany).
Przewijanie listy co 10 logów (co 1 ekran).
Przejście do listy i przechodzenie co 1 log.

Aby wyświetlić szczegóły nurkowania, należy
zaznaczyć dany log i zatwierdzić przyciskiem
CONFIRM.
Informacja
o
pominiętym
przystanku
dekompresyjnym sygnalizowana jest również w
informacjach o nurkowaniu, czerwonym
komunikatem „Lost deco” w nagłówku logu.

Ekran szczegółowy zawiera następujące informacje:
Dive Time – czas nurkowania
Max Depth – maksymalna głębokość bieżącego nurkowania
Average Depth – średnia głębokość bieżącego nurkowania
Surface Interval – przerwa powierzchniowa od poprzedniego nurkowania. Jeśli jest
to pierwsze nurkowanie i nie można określić odstępu czasowego,
parametr ten przyjmuje wartość „---”.
Water Temperature – temperatura wody, zapisana po upływie jednej minuty od
rozpoczęcia nurkowania. Zwłoka czasowa zastosowana jest w celu
osiągnięcia przez sensor temperatury otoczenia.
Air Temperature – temperatura powietrza – zapisana w momencie przejścia z trybu
powierzchniowego do nurkowania.
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Dostępne są 2 przyciski:
- kasowanie logu oraz
- wyświetlenie wykresów nurkowania.
Aby skasować log należy wybrać ,
oraz zatwierdzić przyciskiem CONFIRM.

następnie

opcję

YES:

Wykresy nurkowania:
Wykres głębokości

Wykres ciśnienia parcjalnego tlenu

Wykres temperatury

Wykres zbiorczy
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8.1.2.7 Ustawienia systemowe – SYSTEM SETUP.

Przejście do zmiany trybu pracy urządzenia.

Przejście do kalibracji kompasu.

Przejście do aktualizacji oprogramowania
urządzenia.
UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: CAVE / LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu
AUTO powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenia,
w zależności od oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie,
tym większa jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
TTS MODE – wybór trybu obliczania "czasu do powierzchni" (TTS). Dostępne tryby:
CURRENT GAS - TTS obliczany na podstawie bieżącego gazu; LIST OF
GASES - TTS obliczany na podstawie optymalnego gazu wybranego z listy
gazów (gazy zaznaczone jako aktywne).
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8.1.3 Kompas „powierzchniowy”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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8.2 Ekrany urządzenia podczas pracy pod wodą.
8.2.1 Ekran podwodny główny.
???

DEPTH – bieżąca głębokość, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
TIME – czas nurkowania, podany w formacie: minuty ‘sekundy.
GAS – nazwa obecnie używanego gazu. Gdy ustawienia w tabeli gazów nie są
skonfigurowane, nazwa gazu zastąpiona jest przez:
. Przy
przekroczeniu minimalnej głębokości operacyjnej "MIN" (obliczanej dla
PPO2=0.18Bar) nazwa gazu wyświetlana jest w kolorze czerwonym.
CEIL – ???
PPO2 – ???
TTS – ???
8.2.2 Ekran konfiguracyjny podwodny.
W trybie podwodnym, ekran konfiguracyjny
różni się paskiem informacyjnym (w górnej
części ekranu):
Dpt – bieżąca głębokość, podana w metrach
[m] lub stopach [ft].
Time – bieżący czas nurkowania, podany
w minutach.
Niedostępne
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są opcje

MODE, COMPAS

CALIBRATION oraz FIRMWARE UPGRADE.
UNITS – wybór jednostek miar: IMPERIAL (imperialne) lub METRC (metryczne).
BRIGHTNESS – jasność ekranu: CAVE / LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO. Wybranie trybu
AUTO powoduje sterowanie jasnością ekranu przez urządzenie,
w zależności od oświetlenia zewnętrznego – im silniejsze oświetlenie,
tym większa jasność ekranu.
DATE – ustawienie bieżącej daty w formacie: dzień.miesiąc.rok.
TIME – ustawienie bieżącego czasu w formacie godzina:minuta.
UW MODE – wykrywanie trybu podwodnego: SENSOR / PERMANENT. Wybranie opcji
SENSOR powoduje wykrywanie trybu podwodnego/powierzchniowego za
pomocą czujnika głębokości. Wybranie opcji PERMANENT, na stałe
utrzymuje urządzenie w trybie podwodnym. Ma to zastosowanie
w momencie uszkodzenia czujnika głębokości (aby nie nastąpiło przejście
do trybu powierzchniowego i przerwanie nurkowania) oraz podczas
testowania na powierzchni funkcji urządzenia właściwych dla trybu
podwodnego.
TTS MODE – wybór trybu obliczania "czasu do powierzchni" (TTS). Dostępne tryby:
CURRENT GAS - TTS obliczany na podstawie bieżącego gazu; LIST OF
GASES - TTS obliczany na podstawie optymalnego gazu wybranego z listy
gazów (gazy zaznaczone jako aktywne).

8.2.3 Konfiguracja tabeli gazów – praca pod wodą.
W trybie podwodnym, ekran konfiguracji
tabeli
gazów
różni
się
paskiem
informacyjnym (w górnej części ekranu):
Dpt – bieżąca głębokość, podana w metrach
[m] lub stopach [ft].
Time – bieżący czas nurkowania, podany
w minutach.
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W trybie Czysty Bühlmann urządzenie obsługuje 7 mieszanek gazowych Trimix.
Ekran konfiguracyjny gazów zawiera informacje o ich zestawieniu oraz umożliwia zmianę
zawartości poszczególnych gazów.
Poniżej przedstawione są niezbędne informacje, dotyczące sposobu konfiguracji.
CHANGE GAS – zmiana aktualnie używanego gazu.
GAS SETUP – zmiana parametrów tabeli gazów.
Przed pierwszym wprowadzeniem ustawień oraz po zmianie trybu pracy urządzenia,
tabela gazów jest skasowana (ustawione wartości „0”), a nazwy gazów „wykreskowane”.
Przed użyciem urządzenia, należy wprowadzić właściwe dla stanu faktycznego mieszanki
używanych gazów. W tym celu należy:
1) Zaznaczyć opcję
(za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Urządzenie przejdzie do edycji tabeli gazów (podświetlony
pierwszy gaz na liście – OC GAS1).
2) Wybrać gaz do edycji: GAS1…GAS7 (za pomocą przycisku SELECT) oraz zatwierdzić
przyciskiem CONFIRM. Podświetlona zostanie pierwsza cyfra (setek) zawartości
procentowej tlenu w mieszance.
3) Ustawić żądaną zawartość tlenu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Nie jest możliwe ustawienie sumarycznej zawartości tlenu i helu ponad 100%.
Po ustawieniu zawartości tlenu, urządzenie przejdzie do ustawienia helu.
4) Ustawić żądaną zawartość helu:
przyciskiem CONFIRM ustawić wartość zaznaczonej cyfry,
przyciskiem SELECT przejść do następnej cyfry.
Po ustawieniu zawartości helu, urządzenie przejdzie do opcji ACTIVE.
5) Zaznaczyć edytowany gaz jako aktywny
lub nieaktywny
.
Wyłącznie gazy aktywne mogą być wybierane przez użytkownika podczas
nurkowania oraz planowania nurkowania (przez Dive Planner).
Powtórzyć czynności od punktu 2) dla wszystkich gazów.
Zapis listy gazów następuje w momencie wyjścia z bieżącego ekranu (przycisk
).
Wyłączenie urządzenia w trybie edycji spowoduje odrzucenie bieżących ustawień.
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Przykładowy widok tabeli gazów po
wprowadzeniu parametrów:

Po każdej edycji tabeli gazów, urządzenie automatycznie przejdzie do opcji
wymuszając konieczność ponownego ustawienia obecnie używanego gazu. Za pomocą
przycisku CONFIRM należy wybrać właściwą mieszankę spośród gazów zaznaczonych jako
aktywne (przełączane cyklicznie). Bieżący wybór przedstawiony jest w sekcji:

SELECTED – nazwa obecnie wybranego gazu
MOD – maksymalna głębokość nurkowania na wybranym gazie, liczona dla ciśnienia
parcjalnego 1.6Bar, podana w metrach [m] lub stopach [ft].
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8.2.4 Kompas „podwodny”.
Na ekranie kompasu, oprócz bieżących
wskazań kierunku (COURSE), zawarte są
podstawowe informacje o nurkowaniu:
DEPTH (głębokość) oraz DIVE TIME (czas
nurkowania). W trybie powierzchniowym
wartości te wynoszą „0”.

Kompas umożliwia „zablokowanie” żądanego kursu (tzw. LOCK), poprzez naciśnięcie
przycisku SELECT.
Zapisana wartość kierunku wskazywana jest w
polu LOCK oraz za pomocą żółtego znacznika
(widocznego na ilustracji). Tarcza kompasu
obrócona zostaje o kąt równy zapisanej
wartości kierunku.
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9 Zagadnienia techniczne
9.1 Czujnik głębokości
Pomiar głębokości realizowany jest za pomocą czujnika ciśnienia o zakresie pomiarowym
0...30Bar. Czujnik ten, w celu zmniejszenia nieliniowości wskazań i uzyskania
maksymalnej precyzji, kalibrowany jest przez
producenta. Dokładność procesu pomiarowego
zdeterminowana jest dokładnością wskazań
czujnika. Błąd mierzonej wartości wynosi od 50mBar do +50mBar, przy temperaturze pracy
0...+40oC i zakresie ciśnienia 0...2Bar.

Czujnik ciśnienia umieszczony jest w bocznej
części obudowy komputera, zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi metalową osłoną:
Zabronione jest zakrywanie obudowy czujnika oraz jej otworów
w jakikolwiek sposób, uniemożliwiający dopływ wody!
Osłona ta zapewnia również wysoką przewodność cieplną, niezbędną do precyzyjnego
pomiaru temperatury otoczenia. Dokładność wskazań temperatury wynosi +-1oC.
Opisany czujnik ciśnienia jest jedynym elementem urządzenia, służącym do pomiaru
głębokości. Uszkodzenie czujnika uniemożliwia odczyt aktualnej głębokości oraz wyklucza
możliwość stosowania wbudowanego algorytmu obliczającego proces dekompresyjny.

9.2 Aktywowanie podwodnego trybu pracy
Podczas poprawnej pracy wszystkich układów pomiarowych komputera, elementem
decydującym o aktywnym trybie podwodnym lub powierzchniowym jest czujnik ciśnienia
(pośrednio głębokości).
Urządzenie przechodzi w tryb pracy podwodny, gdy spełniony jest przynajmniej jeden
z warunków:
• wartość mierzonego ciśnienia gwałtownie wzrośnie o 50mBar
• ustawiona jest wartość „PERMANENT” opcji „UNDERWATER”
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Ostatni z powyższych warunków umożliwia ręczne wymuszenie przez użytkownika pracy
w trybie podwodnym, gdy stwierdzone zostanie niewłaściwe działanie czujnika
głębokości. Zapobiega to przejściu urządzenia w tryb powierzchniowy i automatycznym
wyłączeniu po 15 minutach bezczynności.

9.3 Czas pracy urządzenia
Urządzenie zasilane jest baterią alkaliczną 1,5V (zalecane jest stosowanie baterii o
pojemności minimum 2000mAh). W stanie uśpienia urządzenie pobiera prąd elektryczny
rzędu pojedynczych miliamperów – czas rozładowania baterii jest w tym stanie wynosi do
400h. Pobór prądu w stanie uśpienia (przy wyłączonym urządzeniu z zainstalowaną
baterią) związany jest z koniecznością pomiaru ciśnienia, w celu wykrycia zanurzenia.
Pomiar wykonywany jest co 9 sekund.
Podczas użytkowania czas rozładowania baterii zależny jest od kilku czynników:
• ustawionej jasności ekranu
• temperatury otoczenia (niższa temperatura – niższa sprawność baterii i krótszy
czas działania)
• wiek baterii (wraz z upływem czasu, elektrody ogniw ulegają częściowej degradacji,
co zmniejsza sprawność baterii i czas pracy po naładowaniu; zaleca się używanie
„świeżych” ogniw).
Czas pracy urządzenia:
• jasność ekranu „LOW”: do 20 godzin
• jasność ekranu „MEDIUM”: do 15 godzin
• jasność ekranu „HIGH”: do 9 godzin
W przypadku całkowitego rozładowania (napięcie baterii mniejsze niż 0,9V), układ
zasilania przerywa pracę. W takiej sytuacji następuje natychmiastowe wyłączenie się
urządzenia. Jeśli sytuacja wystąpiła podczas nurkowania, poza zatrzymaniem
podstawowej funkcjonalności urządzenia, kasowane są dane dekompresyjne, z powodu
braku możliwości kontynuacji obliczeń i ochrony przed ich fałszywymi wartościami.
W przypadku nieużywania komputera przez dłuższy czas zaleca się wyjęcie baterii z
urządzenia.
Zegar czasu rzeczywistego działa nadal, zasilany ze źródła rezerwowego, przez czas do
24 godzin.
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Po każdej wymianie baterii należy skontrolować ustawienia
bieżącej daty i godziny.
Po wymianie baterii (po jej wyjęciu z urządzenia
na czas dłuższy niż 2 sekundy), urządzenie
włączy się automatycznie i wyświetlony zostanie
ekran informacyjny z bieżącą datą i godziną.
Należ potwierdzić poprawność wskazań lub
wprowadzić poprawne ustawienia (przycisk
SELECT przełącza pomiędzy ustawieniami,
przycisk CONFIRM zmienia wartości).

W następnym kroku urządzenie przejdzie do
ekranu wyboru typu baterii. Należy wybrać
właściwy typ użytej baterii poprzez wybranie
opcji CHANGE i przyciskanie przycisku CONFIRM.
Dostępne są 2 typy baterii: Alkaline 1.5V oraz
ładowalna Ni-MH 1.2V.

Wszystkie parametry konfiguracyjne urządzenia (ustawienia opcji
przechowywane są w pamięci nieulotnej i są niewrażliwe na zanik zasilania.
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9.4 Parametry techniczne
Nazwa

Tryby pracy

Model dekompresyjny
Wyświetlacz
Typ czujnika ciśnienia
Zakres pracy
Dokładność wskazań przy zakresie 0°C do
+40°C, 0 do 10Bar
Dokładność wskazań przy zakresie -20°C
do +85°C, 0 do 10Bar
Długoterminowa dokładność wskazań
Zakres pomiaru ciśnienia
powierzchniowego
Głębokość rozpoczęcia nurkowania
Głębokość zakończenia nurkowania
Temperatura pracy
Temperatura pracy – krótkotrwale (przez
kilka godzin)
Temperatura przechowywania
Bateria
Czas pracy na baterii
Komunikacja
Rozdzielczość kompasu
Dokładność kompasu
Pojemność logów nurkowań
Masa
Wymiary
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Wartość
APNEA
Ext Gauge
OC REC
OC TECH
CCR Fixed SP
Czysty Bühlmann
Bühlmann ZHL-16C GF
65k kolorów 2,4’’ QVGA TFT
z podświetleniem LED
Piezo-rezystancyjny
0Bar do 30Bar
-50mBar do +50mBar
-100mBar do +250mBar
50mBar / 6miesięcy
600mBar do 1040mBar
1m
1m
0oC do 35oC
-15oC do 60oC
2oC do 30oC
Rozmiar AA, 1,0V do 4,5V
(alkaliczna)
Do 9 godzin (Alkaliczna 1,5V AA)
Do 20 godzin (SAFT LS14500)
Bezprzewodowa
1o
30o
500 logów
251g
90x80x46mm
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Obliczanie dekompresji

Funkcja obliczająca przebieg dekompresji wykorzystuje metodę Bühlmanna
z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa gradient factor (ZHL16+GF).
Po włączeniu urządzenia wczytywane są (z pamięci nieulotnej) dane dekompresyjne.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku danych dekompresyjnych, są one
zastępowane wartościami domyślnymi - stan całkowitego wysycenia tkanek do ciśnienia
1Bar, w atmosferze powietrza.
Z chwilą rozpoczęcia nurkowania, inicjowany jest model dekompresyjny oraz
uruchomiona zostaje procedura kalkulacji nasycenia tkanek. Funkcja ta działa w czasie
rzeczywistym, w sposób ciągły, co umożliwia włączanie/wyłączanie wyświetlania
informacji dekompresyjnych w dowolnym momencie, bez obawy o utratę wyników
obliczeń i poprawność podawanych danych. Poziomy nasycenia poszczególnych tkanek
modelu dekompresyjnego aktualizowane (przeliczane) są w stałych przedziałach czasu,
wynoszących 2 sekundy. Do obliczeń wykorzystywane są dane o bieżącej głębokości oraz
używanym gazie.
Uszkodzenie czujnika ciśnienia uniemożliwia korzystanie z funkcji
dekompresyjnych, a ich wskazania mogą być niebezpieczne dla życia.
Oprócz bieżącego nasycenia tkanek, w sposób ciągły (co 6 sekund) obliczane są wszystkie
przystanki dekompresyjne (głębokości i czasy postoju), TTS, CNS oraz OTU, dlatego też
wartości tych parametrów mogą się zmieniać w czasie nurkowania.
Czas pozostały do całkowitego wynurzenia (TTS) uwzględnia sumę czasów postoju na
wszystkich przystankach dekompresyjnych oraz szybkość wynurzania, wynoszącą 7m/min (-0.7Bar/min). Szybkość zanurzania przyjęta jest na poziomie 15m/min
(1.5Bar/min).
Algorytm dekompresyjny jest jednakowy dla planera i obliczeń bieżących modelu
dekompresyjnego, co daje zgodność wskazań komputera podczas nurkowania z wynikami
obliczeń planera.
Po zakończeniu nurkowania i przejściu do trybu powierzchniowego, algorytm
dekompresyjny pracuje nadal, obliczając dekompresję tkanek dla ciśnienia
atmosferycznego i gazu: powietrza. Powietrze jest przyjmowane za gaz aktywny przez
cały czas pracy urządzenia na powierzchni.
W chwili wyłączania urządzenia, komputer zapisuje w pamięci nieulotnej dane używane
przez algorytm dekompresyjny: poziom nasycenia poszczególnych tkanek, CNS, datę
i godzinę nurkowania.

125

11 Aktualizacja oprogramowania
Zaleca się zmianę oprogramowania wyłącznie na wersję nowszą.
Praca urządzenia kontrolowana jest za pomocą oprogramowania sterującego.
Oprogramowanie to może być aktualizowane do nowszych wersji, dostarczanych przez
producenta urządzenia, bezpośrednio z poziomu użytkownika. Za proces aktualizacji
(zastąpienia wersji bieżącej nowszą wersją) odpowiada wydzielony blok kodu
sterującego, tak zwany bootloader. Program ten jest wywoływany za pomocą opcji
menu konfiguracyjnego. Obsługuje warstwę sprzętową, odpowiada za nawiązanie
połączenia z komputerem, wykasowanie bieżącego oprogramowania urządzenia, wgranie
nowej wersji oprogramowania oraz weryfikację poprawności wczytanego kodu.
W celu przejścia do trybu bootloadera, należy wybrać
w menu konfiguracyjnym, a następnie potwierdzić wyborem „YES”:
Urządzenie przełączy się w tryb bootloader oraz uruchomi i skonfiguruje moduł
połączenia bezprzewodowego do komunikacji z komputerem.
Aby wyjść z trybu bootloadera bez
wprowadzania zmian w oprogramowaniu,
należy jednocześnie nacisnąć oba przyciski
(CONFIRM i SELECT), a następnie potwierdzić
wybierając opcję „YES”:

Opuszczenie bootloadera nie jest możliwe po
rozpoczęciu
procesu
aktualizacji
oprogramowania.
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Po każdym uruchomieniu urządzenie sprawdza zainstalowane oprogramowanie (suma
kontrolna CRC) w celu zapewnienia bezbłędnej pracy. W przypadku powstania błędu w
oprogramowaniu (niezgodna suma kontrolna CRC) jest ono kasowane w celu
niedopuszczenia do załadowania uszkodzonego firmawere-u, a urządzenie przechodzi do
trybu UPGRADE. W takiej sytuacji konieczne jest wgranie nowego oprogramowania.
Po piątej nieudanej próbie uruchomienia urządzenia, załądowany zostaje tryb
BOOTLOADER, w celu umożliwienia wgrania sprawnej wersji oprogramowania.
Dalszy proces aktualizacji oprogramowania przebiega od strony komputera, za pomocą
dołączonego oprogramowania PC/MAC:
1) Otworzyć program RDT

2) Nacisnąć Scan w celu wyszukania urządzenia. Skanowanie
trwa do 30 sekund. Jeśli urządzenie pracuje w trybie
BOOTLOADER, jego nazwa (Dive computer) znajdzie się na
liście:

3) Zaznaczyć urządzenie i nacisnąć
Jeśli jest to pierwsze połączenie urządzenia z komputerem, system operacyjny
wyświetli komunikat o konieczności „sparowania”:
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Po kliknięciu wyświetlone
zostanie okno na wpisanie
hasła urządzenia. Należy
wpisać „1234”.

Informacje o urządzeniu zostaną wyświetlone w oknie aplikacji:

Device name – nazwa urządzenia.
Firmware version – wersja oprogramowania obecnie zainstalowanego
w urządzeniu.
Device ID – numer identyfikacyjny urządzenia.

4) Wczytać plik z nowym oprogramowaniem.
a. Kliknąć
b. Wskazać lokalizację pliku z oprogramowaniem
wczytać można jedynie plik.ocf, zawierający oprogramowanie urządzenia.
c. Kliknąć Open (w oknie listy plików).
Plik zostanie wczytany, a informacje o oprogramowaniu wyświetlone w oknie
aplikacji:
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File name – nazwa wczytanego pliku.
Device name – nazwa urządzenia, dla którego przeznaczone jest
oprogramowanie.
Software version – wersja oproramowania wczytanego z pliku.
Target device ID – numer identyfikacyjny urządzenia, dla którego przeznaczone
jest plik z oprogramowaniem. W przypadku kresek „---” dla wszystkich urządzeń o nazwie z pola „Device name”.
Jeśli informacje zawarte w pliku są zgodne z informacjami wczytanymi
z połączonego urządzenia, przycisk Upgrade staje się aktywny, a okno aplikacji
wygląda następująco:
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5) Kliknąć
. Proces aktualizacji zostanie rozpoczęty, a jego
przebieg będzie widoczny na pasku postępu:
a. Kasowanie obecnej wersji oprogramowania

b. Zapisywanie nowej wersji oprogramowania

Zakończenie procesu sygnalizowane jest komunikatem „Upgrade finished” w polu Status:

W przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji oprogramowania, cały proces należy
powtórzyć od początku.
Zabroniona jest zmiana oprogramowania (firmware) urządzenia na
nieoryginalne, modyfikowane lub pochodzące z nieautoryzowanych źródeł!
Zagraża to bezpośrednio życiu Użytkownika!
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11.1 Aktualizacja zbiorcza – bootloader i firmware urządzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Załadować do komputera nurkowego nowa baterie o dużej energii (Duracel, Varta).
Włączyć komputer w trybie “upgrade software”.
Uruchomić aplikację RDT na komputerze PC pobraną ze strony
www.divecomputer.eu/firmware.
Kliknąć przycisk scan i poczekać aż na liście pojawi się “Divecomputer”.
Kliknąć przycisk “Connect“ i poczekać aż system Windows wyświetli okno
dialogowe o nawiązaniu nowego połączenia.
Zatwierdzić to połączenie i zamknąć okno informacyjne Windows.
W aplikacji RDT wybrać „Software” i wskazać plik zawierający w nazwie słowo
“bootloader”.
Nacisnąć przycisk “Upgrade”.
Po załadowaniu pliku z aktualnym oprogramowaniem nacisnąć prawy przycisk
„CONFIRM” na komputerze nurkowym.
Komputer nurkowy wykona aktualizację bootloadera z wersji 2 do wersji 3 i
przejdzie w stan oczekiwania na plik z aktualną wersją oprogramowania głównego.
Wejść w połączenia radiowe na komputerze PC i usunąć urządzenie
“Divecomputer”.
Powtórnie wykonać czynności od punktu 3 do 6.
W aplikacji RDT wybrać „Software” i wskazać plik zawierający w nazwie słowo
“software 3_2C”.
Nacisnąć przycisk “Upgrade”.
Komputer nurkowy wykona aktualizację i zrestartuje się ładując najnowszą wersję
oprogramowania.
Wejść w zakładkę PPO2 setup i ustawić:
• show ppo2
• min ppo2 = 0.18
• max ppo2= 1.6
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