Návod k použití
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Smart PRO
Smart COM

Bezpečnostní pokyny
Před použitím počítače Smart si pečlivě přečtěte a nastudujte celý návod k použití.

!


VAROVÁNÍ

S potápěním je spojeno mnoho nevyhnutelných rizik. I v případě, že budete pečlivě dodržovat pokyny obsažené v této příručce, můžete být vážně postiženi nebo
zemřít následkem dekompresní nemoci, toxicity kyslíku nebo jiného nevyhnutelného nebezpečí souvisejícího s potápěním s nitroxem či stlačeným vzduchem.
Nepoužívejte počítač Smart, jestliže s těmito nebezpečími nejste plně seznámeni
nebo nejste osobně rozhodnuti přijmout odpovědnost za tato nebezpečí!

Pokyny pro používání počítače Smart:
Následující pokyny pro používání počítače Smart vycházejí z nejnovějších poznatků lékařského výzkumu a z doporučení
American Academy of Underwater Sciences pro potápění s potápěčskými počítači. Dodržováním těchto pokynů podstatně zvýšíte svoji bezpečnost při potápění, ovšem výskyt dekompresní nemoci či toxicity kyslíku nelze zcela vyloučit.
• Počítač Smart je určen výhradně pro ponory s nitroxem (až do 100% O2) a stlačeným vzduchem (21 % O2).
Nepoužívejte Smart pro potápění s jinou směsí plynů.
• Před každým ponorem je nezbytně nutné zkontrolovat nastavení směsi plynů a ověřit, zda souhlasí s právě
použitou směsí. Pamatujte si: Nastavení nesprávné směsi plynů vede k nevyhnutelnému riziku dekompresní
nemoci či toxicity kyslíku! Maximální odchylka od změřeného poměru nesmí přesáhnout 1 % O2.
Nesprávně nastavená směs plynů může způsobit smrt!
• Používejte Smart pouze s potápěčskými přístroji s otevřeným okruhem. Počítač Smart musí být nastaven na
určitou směs plynů. U polootevřeného nebo uzavřeného okruhu se může poměr plynů podstatně měnit.
Výsledky výpočtů mohou být odlišné od výsledků správných pro skutečnou směs plynů.
• Používejte Smart pouze pro potápění s nezávislým dýchacím přístrojem.
• Stále sledujte optické a zvukové varovné signály počítače. Vyhněte se situacím spojeným se zvýšeným
nebezpečím, které jsou v této příručce označeny výstražnou značkou.
• Jakmile se objeví šipka pro výstup, začněte vystupovat.
• Jakmile se v dolní části displeje objeví blikající šipka pro výstup, začněte okamžitě vystupovat.
• Počítač Smart je vybaven varovným signálem pp O2 , jenž je standardně nastaven na hodnotu pp O2 max
1,4 baru. Tuto hodnotu lze pomocí SmartTrak upravit. Změna pp O2 max na hodnotu vyšší než 1,6 baru je
nebezpečná a nedoporučujeme ji.
• Často kontrolujte limitní hodnotu CNS O2, zvláště v rozsahu vyšším než 1,4 baru pp O2. Jakmile je překročen limit 75 % CNS O2, ukončete ponor.
• Vždy si ověřte limity potápění s ohledem na obsah kyslíku a standardní postupy sportovního potápění
(dekompresní nemoc, toxicita kyslíku).
• V souladu s maximálními limity pro potápění doporučenými všemi potápěčskými školami se nepotápějte
hlouběji než do 40 metrů.
• S ohledem na použitou směs plynů je třeba počítat s nebezpečím dusíkové narkózy. Počítač Smart na toto
nebezpečí neupozorňuje.
• Při všech ponorech s počítačem Smart proveďte v hloubce 5 metrů bezpečnostní zastávku alespoň na 3 minuty.
• Každý potápěč, který používá potápěčský počítač pro plánování ponorů a sledování či zjištění dekompresního stavu, musí používat svůj vlastní počítač a mít ho u sebe při všech ponorech.
• Pokud počítač Smart kdykoli v průběhu ponoru selže, ukončete ponor a okamžitě zahajte vhodný postup
pro dosažení hladiny (včetně pomalého výstupu a bezpečnostní zastávky na 3 až 5 minut).
• Dodržujte rychlost výstupu a proveďte všechny potřebné bezpečnostní zastávky. Pokud počítač z jakéhokoli
důvodu selže, vystupujte rychlostí nejvýše 10 metrů za minutu.
• Při jakémkoli ponoru se oba potápěči ve dvojici musí řídit podle počítače, který pro daný ponor ukazuje opatrnější (přísnější) údaje.
• Nikdy se nepotápějte bez partnera. Počítač Smart nenahrazuje při potápění partnera.
• Provádějte pouze ponory, které odpovídají vaší úrovni potápěčského výcviku. Počítač Smart nezvyšuje vaše
potápěčské znalosti.
• Vyhněte se opakovaným výstupům a sestupům (ponory jo-jo).
• Vyhněte se zvýšené zátěži v hloubce.
• Při potápění v chladné vodě plánujte kratší ponory.
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Bezpečnostní pokyny
• Po ukončení dekomprese nebo na konci ponoru bez zastávky musí být závěrečná fáze výstupu co nejpomalejší.
• Před použitím počítače Smart se MUSÍTE seznámit se všemi příznaky a projevy dekompresní nemoci. Pokud
se u vás po ponoru kterýkoli z těchto příznaků či projevů objeví, OKAMŽITĚ zajistěte léčbu dekompresní
nemoci. Existuje přímý vztah mezi účinností léčby a dobou, která uplyne od prvního projevu nemoci a zahájením léčby dekompresní nemoci.
• Ponory s nitroxem můžete uskutečnit pouze po absolvování důkladného výcviku pořádaného uznávanou
organizací.
• COM Použití vysokotlaké hadice je omezeno na nitrox do 40 % O2.
• Nepou.žívejte počítač Smart, aniž byste měli při každém ponoru u sebe sadu použitelných tabulek pro potápění s nitroxem jako záložní pomůcku pro dekompresi.
• Jestliže vypnete zvukové signály počítače Smart, musíte věnovat velkou pozornost vizuálním upozorněním
a výstrahám na počítači Smart. Nebudete-li se řídit všemi signály bez ohledu na jejich slyšitelnost, může to
vést k vážnému postižení nebo smrti následkem dekompresní nemoci či utonutí.
• Nechejte si dostatek vzduchu pro výstup. Nesnažte se plně využít zbývající čas na dně, lze-li předpokládat
prodloužený výstup nebo zvýšenou frekvenci dýchání (např. v proudu).
• Potápění ve vyšších nadmořských výškách může významně zvýšit nebezpečí dekompresní nemoci.
Nepodstupujte ponory ve vysokých nadmořských výškách, jestliže nejste zvlášť vycvičeni ve speciálních
postupech pro takové potápění.
• Nikdy se nepotápějte až k limitům stanoveným počítačem. Smart ani žádný jiný potápěčský počítač nebo
dekompresní tabulka nesmí být používány až po stanovené limity. Ponechte si bezpečnostní rezervu
a pokaždé začněte vystupovat, když na ukazateli času bez zastávky ještě zbývá nejméně několik minut.

Opakované ponory
• Nezačínejte další ponor, dokud hodnota vašeho CNS O2 % nepoklesne pod 40 %.
• Potápění s nitroxem: Ujistěte se, že váš povrchový interval je dostatečně dlouhý (stejně jako při potápění
se stlačeným vzduchem). Plánujte s povrchovým intervalem nejméně tři až čtyři hodiny. Také kyslík potřebuje dostatek času, aby se uvolnil z těla.
• Zvolte poměr směsi plynů odpovídající zamýšlenému ponoru.
• Nepokoušejte se o opakovaný ponor, jestliže se zobrazí varování o mikrobublinách
.
• Jednou za týden si naplánujte den bez potápění.
• Musíte-li vyměnit počítač, vyčkejte s dalším ponorem nejméně 24 hodin.
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Úvod
Blahopřejeme vám k zakoupení počítače Smart a vítáme vás mezi uživateli produktů UWATEC. Od tohoto okamžiku budete při potápění využívat podporu nejúžasnějšího potápěčského počítače, vybaveného nejmodernější
technologií UWATEC. Počítač Smart díky několika skvělým funkcím překonává své předchůdce i ostatní běžné
potápěčské počítače. Nejnovější vlastnost počítače Smart – individuálně nastavitelná úroveň mikrobublin –
vychází z posledních výsledků výzkumů DAN Europe. Nová technologie umožňuje potápěči, aby si zvolil „opatrnější“ profil ponoru, při němž se omezuje tvorba mikrobublin v těle v průběhu ponoru. Jde o nadstavbu známého modelu pro výpočet dekomprese ZH-L8 ADT používaného společností UWATEC. Potápění s nastavením
úrovní mikrobublin dává bezpečnosti jednotlivce při potápění nový rozměr. Další informace najdete na straně 22.
Tato příručka poskytuje kompletní informace pro používání a funkce potápěčských počítačů Smart společnosti
UWATEC. Povšimněte si prosím, že tato příručka obsahuje informace pro Smart PRO i pro Smart COM.
Doplňující údaje pro Smart COM jsou zvlášť označeny. Děkujeme, že jste se rozhodli pro počítač Smart, a doufáme, že si jej užijete při bezpečných ponorech! Další informace o potápěčských počítačích Smart společnosti
UWATEC a jiných produktech UWATEC najdete na internetových stránkách www.uwatec.com.
Pro lepší srozumitelnost příručky používáme v celé publikaci výraz „počítač Smart“ či „Smart“ ve smyslu „potápěčské počítače Smart společnosti UWATEC“.
Bezpečnostní pokyny
Potápěčské počítače poskytují potápěčům údaje; neposkytují však informace o tom, jak těmto údajům rozumět
a jak je využívat. Potápěčské počítače nenahrazují zdravý rozum! Proto si musíte před použitím potápěčského
počítače Smart společnosti UWATEC přečíst a nastudovat celou tuto příručku.

Důležité poznámky k signálním slovům a symbolům
Tato příručka využívá k označení zvláště důležitých komentářů následující ikony:
Poznámka

☞

Informace a tipy důležité pro optimální využití funkcí počítače Smart.

Nebezpečí!

!


VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečné situace, které by v případě, že byste se jim
nevyhnuli, mohly vést ke smrti či vážnému postižení.

V této příručce se používají následující symboly:
Blikající zobrazení

4s

Zvukový signál upozornění

Pokyn k manuálním vstupům
Příklad: Propojte kontakty B a E

COM

COM Platí pouze pro Smart Com
Odkaz na stránku
Červenec 2001, Copyright© Uwatec Švýcarsko
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Zvukový varovný signál

Rychlý přehled
Ikona směsi O2 (Vstup)
Ikona potápěčského deníku
Ikona plánovače ponorů

Ikona úrovně mikrobublin (Vstup / Snížená úroveň MB)
Připravenost pro vstup (Směs O2, Úroveň MB)
Ikona servisu
Směs O2 / Úroveň mikrobublin /
Kapacita baterie
Bezodletová ikona
Doba ponoru / Doba bez odletu

Teplota
Ikona zákazu ponoru
/ Varování
o mikrobublinách
Současná
hloubka

Indikátor potápěčského deníku

Nutnost výstupu
Oblasti
nadmořské výšky
Příliš rychlý výstup

Celková doba výstupu / Číslo ponoru
Ikona celkové doby výstupu
Indikátor doby desaturace

Maximální hloubka

Povinná dekompresní zastávka
Vynechání dekompresní zastávky

Doba bez zastávky / Doba dekomprese
MB doba bez zastávky / Doba úrovňové zastávky
Trvání upozornění na mikrobubliny
Doba desaturace / Trvání povrchového intervalu

Indikátor úrovňové zastávky
Indikátor bez zastávky
Indikátor dekompresní zastávky

Hloubka dekomprese / Hloubka úrovňové zastávky
Kyslíková toxicita CNS O2 / Rychlost výstupu

Varování o tlaku v láhvi

Tlak v láhvi / Spotřebovaný plyn
Zbývající čas na dně RBT
Varování o RBT

Varování o zvýšeném
pracovním zatížení

COM
Schéma ovládání
Start / Vstup
+ / Procházení

Vypnutý
displej

- / Procházení

• Displej se automaticky zhasne po třech
minutách bez činnosti.
• Prosvícení může být zapnuto zatlačením na
místo nad displejem u Smart Pro a u Smart
Com ze strany vpravo od displeje.

Zapnutý displej
Plánovač ponorů

Potápěčský deník

COM tlak v láhvi
>8 barů

Úroveň mikrobublin

Směs O2

Procházení

Kapacita baterie

Číslo
ponoru
Konec

Konec

Potvrzení

Potvrzení
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II Systém a ovládání
1 Popis systému
Smart zobrazuje všechny důležité informace o ponoru a dekompresi.
Počítač Smart je opatřen pamětí, která uchovává informace o ponorech. Tato data mohou být pomocí standardního infračerveného rozhraní (IrDA) a softwaru SmartTrak přenesena do osobního počítače s operačním
systémem Windows®. CD se softwarem SmartTrak se dodává spolu se SmartTrak. Infračervené rozhraní je
k dostání v obchodech s osobními počítači. Seznam doporučených rozhraní je dostupný na internetových stránkách Uwatec (www.uwatec.com).

SmartTrak

Smart Com

Smart Pro

Infračervené rozhraní

2 Ovládání

☞

Na straně 5 najdete schéma ovládání.

2.1 Ovládací prvky
Počítač Smart má na svém pouzdře čtyři ovládací kontakty: B, E, +, -. Při manuálním ovládání se vlhkými prsty
dotkněte kontaktu B a kteréhokoli z dalších tří kontaktů umístěných nad displejem.
Kontakt B:
Základní (base) kontakt, kterého je nutné se dotknout před jakoukoli operací.
Aby byl následující text co nejjednodušší, nebudeme již nadále zdůrazňovat, že kontaktu B je nutné se dotknout pokaždé.
Kontakt E:
Vstupní (enter) kontakt. Slouží k zapínání počítače
Smart a potvrzení či zadávání zobrazené hodnoty.
Je tedy srovnatelný s klávesami ENTER a RETURN na
osobním počítači.
Kontakty + / -:
Nad hladinou můžete pomocí těchto kontaktů vybrat
plánovač ponorů, potápěčský deník a funkce k nastavení O2 % mix a úrovně mikrobublin. Viz strana 9.
V rámci zvolené funkce se potom pomocí + zobrazená hodnota zvyšuje a pomocí - snižuje.
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2 Ovládání
2.2 Zapnutí displeje
• automaticky po ponoření do vody nebo pokud je nutné přizpůsobení se atmosférickému tlaku
• manuální pomocí manipulačních kontaktů na pouzdře (B - E).
• COM při otevření ventilu láhve (pokud je připojena) - při tlaku v láhvi vyšším než 8 barů
• Pokud je Smart ve stavu klidu, nezobrazuje žádné informace,
ale průběžně monitoruje atmosférický tlak. Pokud zaznamená
vyšší nadmořskou výšku, na 3 minuty se automaticky zapne.
Viz strana 21.
• Smart se zapne propojením kontaktů B a E. Pro kontrolu displeje se na 5 sekund rozsvítí všechny znaky.
Směs O2
Teplota

Bezodletový symbol

Poté se na displeji zobrazí vybraná směs O2, teplota a za určitých okolností oblast nadmořské výšky (viz strana 21). Smart
COM zobrazuje také hodnotu tlaku v láhvi.
Pokud vzhledem k poslednímu ponoru či změně nadmořské
výšky zbývá nasycení, Smart zobrazí také zbývající dobu desaturace, kyslíkovou toxicitu a „dobu bez odletu“ (viz strana 20).

Doba bez odletu
Kyslíková toxicita
Doba desaturace

2.3 Kontrola kapacity baterie
Po zapnutí počítače Smart můžete pomocí kontaktu E zkontrolovat kapacitu baterie.
Po dobu 3 sekund se zobrazí zbývající kapacita v procentech. Pokud dosáhne hodnoty 0 %, aktivuje se varování o stavu baterie (viz strana 13) a baterii musíte nechat
vyměnit u autorizovaného prodejce Scubapro-Uwatec. Kapacita baterie od 2 do 5 %
je ještě dostatečná pro ponory v rámci obvyklé potápěčské dovolené (20 až 50 ponorů).

Kapacita baterie

2.4 Výběr a aktivace uživatelských funkcí
Pomocí kontaktů + a - můžete vybrat plánovač ponorů, potápěčský deník a funkce k zadání O2 % mix a úrovně mikrobublin.

Vložení úrovně mikrobublin (strana 24)
Vložení směsi O2 (strana 14)
Potápěčský deník (strana 29)
Plánovač ponorů (strana 27)

Po vybrání požadované funkce ji můžete pomocí kontaktu E aktivovat či zavřít.

☞

Podrobnosti o uživatelských funkcích najdete na výše zmiňovaných stranách.
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2 Ovládání
2.5 Aktivní prosvícení
Displej počítače Smart může být osvětlen nad hladinou i pod
vodou. Prosvícení se u Smart Pro zapne zatlačením na místo
nad displejem, u Smart Com ze strany vpravo od displeje. Světlo
se automaticky vypne po 8 sekundách nebo po uplynutí doby
vybrané v softwaru SmartTrak. Prosvětlení lze aktivovat pouze
v případě, že je displej počítače zapnut.

!


VAROVÁNÍ

Aktivní prosvícení nenahrazuje potápěčskou svítilnu. Při nočních ponorech
nebo ve větších hloubkách doporučujeme používat potápěčskou svítilnu.

2.6 Vypnutí displeje
• nad hladinou automaticky po uplynutí 3 minut bez činnosti
• COM nad hladinou: automaticky po 3 minutách bez snížení tlaku v láhvi. Po zahájení dýchání z láhve se displej opět zapne.

3 Režim SOS
Doba ponoru Aktivace: automatická

Maximální hloubka

Pokud potápěč zůstane v hloubce nad 0,8 m déle než tři minuty bez dodržení předepsané dekomprese, počítač se po ponoru přepne do režimu SOS a namísto
hloubky zobrazí <SOS>. Počítač se zamkne a následujících 24 hodin jej nelze
použít. Displej zobrazí nejdůležitější informace o ponoru. Do výpočtu desaturace
se následně zahrnou mikrobubliny ve tkáních. Potápění je možné po uplynutí
24 hodin, ale režim SOS může kvůli možné přítomnosti mikrobublin ve tkáních
ovlivnit výpočty počítače Smart během následujících tří dnů po události.

Nedodržená dekomprese

☞

!


VAROVÁNÍ

Pokud potápěč používající Smart zažije při potápění nehodu, která vyústí v dekompresní nemoc, je možné pomocí infračerveného rozhraní a softwaru SmartTrak
ponor analyzovat.
Pokud potápěč v případě, že se po ponoru objeví jakékoli příznaky či projevy, ihned
nevyhledá odbornou péči, může si způsobit vážná postižení či smrt.

4 COM Sestavení Smart Com
4.1 Připevnění vysokotlaké hadice k prvnímu stupni
Adaptér

Vysokotlaká hadice se připevňuje k vysokotlakému výstupu
(HP-výstup) prvního stupně regulátoru.
1. Připevněte vysokotlakou hadici na HP-výstup. Pokud jsou
závity rozdílné, použijte adaptér, který je možné zakoupit
v obchodě s potápěčskými potřebami.
2. Utáhněte spoj pomocí klíče.

!


VAROVÁNÍ
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• Používejte vysokotlaké hadice na vzduch a nitrox v souladu se zákony příslušného státu.
• Vysokotlaká hadice je určena pro nitrox s maximálním obsahem O2 40 %!

III Potápění s počítačem Smart
1 Terminologie / Symboly
Údaje na displeji počítače Smart se mění v závislosti na typu ponoru a fázi ponoru.

☞

Informace o potápění s úrovněmi mikrobublin (úroveň MB) viz kapitola IV (strana 22).

1.1 Hlavní terminologie / Zobrazení při fázi bez zastávky
Kyslíková toxicita
CNS O2 %
Rychlost výstupu
(Pouze při
výstupu)
Hloubka

Současná hloubka
V metrech
Teplota

Dekompresní
fáze
Fáze ponoru během
níž je povolen výstup
pouze po splnění bezpečnostní zastávky.

Fáze bez zastávky
Fáze ponoru při níž je povoleno
vystupovat bez zastávky.

Čas

O2 % mix
Vybraný podíl
kyslíku
Doba ponoru
Trvání ponoru
(v minutách)

Maximální hloubka Doba bez zastávky
Maximální hloubka
Zbývající doba v dané
dosažená při ponoru hloubce (v minutách)

Současná hloubka

24 minut

26,2 m Maximální hloubka
Doba ponoru
Uplynulý čas na dně

Doba bez
zastávky

1.2 Zobrazení během dekompresní fáze / Zbývající čas na dně (RBT)
Celková doba výstupu
k hladině (7 minut)

Musí být dodrženy všechny
požadované dekompresní
zastávky.

Hloubka

Dekompresní zastávka
Čas

COM
3m
hloubka nejnižší
dekomprese

6m

2 min
Délka
dekomprese

RBT 21 min

Hloubka
dekomprese
Zobrazí se hloubka
nejnižší zastávky.

35,7 m
Oblast bez dekomprese

Doba dekomprese

Celková doba výstupu

Předepsané trvání
zobrazené dekompresní zastávky
(v minutách).

Včetně dekompresních
zastávek (v minutách).

Oblast dekomprese
Tlak v láhvi
Zbývající čas na dně, RBT

COM

S ohledem na dobu výstupu k hladině a všechny dekompresní zastávky,
pokud jsou nutné (v minutách).
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1 Terminologie / Symboly
1.3 Informace o nitroxu (O2 informace)
Pro ponory se stlačeným vzduchem při obvyklém rekreačním potápění je pro výpočet dekomprese určujícím
plynem dusík. Při potápění s nitroxem vzrůstá toxicita kyslíku se vzrůstajícím podílem kyslíku a vzrůstající hloubkou a může omezit dobu ponoru a maximální hloubku. Smart toto zahrnuje do výpočtů a zobrazuje nezbytné
informace:
<% O2 MIX>

Podíl kyslíku: Podíl kyslíku ve směsi nitroxu lze nastavit od 21 % (stlačený vzduch)
do 100 %. Směs, kterou vyberete, bude základem pro všechny výpočty.

pp O2 max

Maximální povolený parciální tlak kyslíku: Čím je vyšší podíl kyslíku v používané
směsi, tím menší bude hloubka ponoru, v níž je dosažen přípustný parciální tlak
kyslíku (pp O2 max). Výrobcem je nastavena hodnota 1,4 bary, kterou lze pomocí
SmartTrak změnit v rozsahu 1,2 až 1,95 baru. Smart nezobrazuje nastavený pp O2
limit, ale zvukově a opticky potápěče varuje, když dosáhne hloubky, v níž je dosažen pp O2 limit.

☞
<CNS O2 LIMIT>


!
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VAROVÁNÍ

Nastavená hodnota pp O2 max neovlivňuje hodnotu a varování CNS O2 %.

Kyslíková toxicita: Se vzrůstajícím
podílem kyslíku se stává důležitý
kyslík ve tkáních, zejména v centrální nervové soustavě (CNS). Pokud
parciální tlak kyslíku vzroste nad 0,5
baru, hodnota CNS O2 vzrůstá,
pokud parciální tlak kyslíku je nižší
než 0,5 baru, hodnota CNS O2
klesá. Čím více se hodnota CNS O2
přiblíží ke 100 %, tím blíže je hranice, kdy se mohou vyskytnout příznaky kyslíkové toxicity. Viz strana 17.

ppO2
0,21 baru
CNS O2 %
klesá
0,5 baru
CNS O2 %
vzrůstá

Potápění s nitroxem mohou provozovat pouze zkušení potápěči po řádném výcviku
u mezinárodně uznávané organizace.

2 Signály upozornění a varování
Smart v určitých situacích upoutává pozornost potápěče a upozorňuje jej v případě, kdy provádí nebezpečné
potápěčské činnosti. Signály upozornění a varování jsou pod vodou vždy optické a zvukové, nad hladinou pouze
optické, s výjimkou varování o dekompresi.

☞

Pomocí SmartTrak lze vypnout zvukové signály upozornění (nikoli však varování).


!

2.2 Signály varování

VAROVÁNÍ

Pokud nebudete okamžitě reagovat na varování
počítače Smart, můžete si způsobit vážné postižení
či smrt.

2.1 Signály upozornění
Signály upozornění jsou potápěči sdělovány prostřednictvím symbolů, znaků či blikajících číslic. Pod
vodou jsou dále slyšet dvě krátké zvukové sekvence
ve dvou různých frekvencích (v intervalu 4 sekund).

4s

Varovné signály se potápěči zobrazí pomocí blikajících symbolů, znaků nebo číslic a symbolů. Dále je
během celého trvání varování slyšet zvuková
sekvence v jedné frekvenci.

(lze vypnout)

(nelze vypnout)

Signály upozornění se aktivují v následujících situacích:
(Další informace lze najít na zmiňovaných stranách)

Signály varování se objeví v následujících situacích:

Strana
•
•
•
•
•
•
•

Konec doby bez zastávky
Dosažen nastavený maximální parciální tlak
Dosažena nastavená maximální hloubka
Kyslíková toxicita dosáhla 75 %
Varování o bublinách
COM Zbývající čas na dně < 3 minuty
COM Tlak v láhvi dosáhl nastaveného
varování o tlaku
• COM Zvýšené pracovní zatížení

18
16
15
17
20
18

• Zakázaná nadmořská výška*

21

Strana
•
•
•
•

Kyslíková toxicita dosáhla 100 %
Opomenutí dekomprese
COM Zbývající čas na dně je nulový
Překročení předepsané výstupové rychlosti
(Určitý způsob pípání, viz strana 16)

• Upozornění na nízkou kapacitu baterie*

17
19
18
16

viz níže

17
17

Potápění s úrovněmi mikrobublin (úroveň L1 - L5):
• Opomenutí úrovňové zastávky
25
• Snížení úrovně mikrobublin
25
• Začátek dekompresní zastávky
25

Upozornění na nízkou kapacitu baterie*
Pokud kapacita baterie
dosahuje 0 %, objeví se
symbol servisu. Zaneste
svůj přístroj do autorizované
prodejny Scubapro Uwatec.

*bez zvukového upozornění - pípání

*bez zvukového varování

13

3 Příprava na ponor
3.1 Nastavení směsi plynu

!


VAROVÁNÍ

Před každým ponorem a po výměně láhve zkontrolujte, zda nastavení směsi plynu
souhlasí se skutečně používanou směsí. Nesprávné nastavení způsobí, že Smart tento
určitý ponor špatně spočítá. Pokud je podíl kyslíku nastaven příliš nízko, může bez varování dojít k otravě kyslíkem. Pokud je hodnota nastavena příliš vysoko, může se vzhledem k nasycení dusíkem objevit bez varování počítače Smart dekompresní postižení.
Pro nastavení směsi plynu musí být Smart nastaven na uživatelský režim.
1. Propojte kontakty B a + či - do té doby, dokud se neobjeví symbol pro nastavení směsi O2.
2. Propojením kontaktů B a E potvrďte, že si přejete změnit zobrazený podíl kyslíku.
3. Propojením kontaktů B a + zvyšte podíl kyslíku nebo kontakty B a - podíl snižte
(21 - 100 %).
4. Kontakty B a E potvrďte vybraný podíl.
Bez potvrzení po třech minutách zobrazení zmizí a vaše zadání nebude vzato v úvahu.

!


VAROVÁNÍ

Pokud funkci % O2 mix opustíte automaticky bez potvrzení, nové nastavení nebude
vzato v úvahu a Smart se navrátí k předchozímu nastavení.
Dobu, za kterou se % O2 mix vymaže a změní na vzduch (21 % O2), lze pomocí
SmartTrak nastavit na 1 hodinu až na „bez vymazání“ (nastavení výrobcem).

3.2 Nastavení úrovně mikrobublin
3.3

Viz kapitola IV, strana 24.

COM Příprava na ponor se Smart Com

Následující popis přípravy na ponor vychází z předpokladu, že vysokotlaká (HP) hadice je správně namontována
na HP výstup a Smart Com je spojen s HP hadicí (viz strana 10).

!


VAROVÁNÍ

Pokud vysokotlaká hadice není správně namontována, nebude Smart správně pracovat a mohlo by dojít k vážným postižením či smrti.

1. Přimontujte regulátor s vysokotlakou hadicí na láhev.

!


VAROVÁNÍ

2. Zkontrolujte rezervní ventil tlakové láhve (je-li jím láhev vybavena), rezervní ventil musí být otevřen.
3. Otevřte ventil a zkontrolujte tlak v láhvi (přibližně po 10 sekundách). Pokud tlak
není dostatečný, vyměňte láhev.

3.4 Kontrola
Před každým ponorem proveďte kontrolu:
1. Zapněte Smart (B - E).
2. Zkontrolujte displej - objevily se na displeji všechny prvky? Smart používejte
pouze v případě, že se objeví všechny prvky.
3. COM Zkontrolujte připojení a zda všechny součásti těsní. Nikdy se nepotápějte,
pokud vybavení netěsní.
COM
14

4 Funkce během ponoru
4.1 Ponoření
Po ponoření do hloubky přibližně 0,8 m začne počítač Smart sledovat všechny potápěčské funkce, tj. zobrazuje hloubku a dobu ponoru, ukládá maximální hloubku, vypočítává sycení tkání, určuje dobu bez zastávky
a předpovídá dekompresi, kontroluje a zobrazuje rychlost výstupu a dohlíží na správné dekompresní postupy. Smart Com navíc zobrazuje tlak v láhvi a zbývající čas na dně (RBT).

4.2 Doba ponoru
Celková doba strávená hlouběji než 0,8 m se zobrazuje jako doba ponoru
(v minutách). Doba strávená nad hloubkou 0,8 m se započítává jako doba ponoru
pouze v případě, že potápěč během pěti minut sestoupí níže než 0,8 m.
V průběhu ponoru bliká v sekundových intervalech dvojtečka vpravo od číslic.
Maximální zobrazitelná doba ponoru je 199 minut.

☞

Pokud ponor trvá déle než 199 minut, doba ponoru se začne zobrazovat opět od 0 minut.

4.3 Současná hloubka
Současná hloubka se zobrazuje v krocích po 10 cm. Při zapnutí či
v hloubce ponoru menší než 0,8 m se na displeji zobrazí <– – –>.

☞

Měření hloubky vychází z podmínek ve sladkých
vodách. Smart proto při ponorech ve slané vodě v závislosti na salinitě vody ukazuje o trochu větší hloubku, než
jaká odpovídá skutečnosti.

4.4 Maximální hloubka
Maximální hloubka se zobrazí pouze v případě, že překročí současnou hloubku
o více než 1 m (funkce indikátoru maxima).

maximální hloubka

!


VAROVÁNÍ

Dosažení nastavené maximální hloubky
Byla dosažená maximální hloubka nastavená pomocí
SmartTrak (výrobcem nastavena na 40 m). Vystupujte,
dokud nezmizí výstupová šipka.

4.5 Rychlost výstupu
Optimální rychlost výstupu se v závislosti na hloubce pohybuje mezi 7 a 20 m/min.
Zobrazuje se jako procento referenční proměnlivé rychlosti výstupu. Pokud je
rychlost výstupu vyšší než 100 % určené hodnoty, objeví se černá šipka
<SLOW>.
Pokud rychlost výstupu překročí 140 %, šipka začne blikat. Při rychlosti výstupu 110 %
a vyšší Smart vydává zvukové varování. Hlasitost varování se zvyšuje přímo úměrně
podle toho, o kolik byla předepsaná výstupová rychlost překročena.
rychlost výstupu v %
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4 Funkce během ponoru

!


VAROVÁNÍ

Předepsaná rychlost výstupu musí být vždy dodržena! Překročení předepsané rychlosti výstupu může vést k tvorbě mikrobublin v žilním oběhu s následným vážným
postižením či smrtí v důsledku dekompresní nemoci.

• Smart může při nevhodném výstupu vyžadovat vykonání bezpečnostní zastávky dokonce i ve fázi bez zastávky
kvůli nebezpečí tvorby mikrobublin.
• Pokud je překročena rychlost výstupu, může značně vzrůst doba dekomprese nezbytná k zamezení tvorby mikrobublin.
• Pomalý výstup z velkých hloubek může způsobit zvýšené sycení tkání a prodloužení doby dekomprese i celkové doby výstupu.
V nižších hloubkách může pomalý výstup vést ke zkrácení doby dekomprese.
• Zobrazení rychlosti výstupu má přednost před <CNS O2 LIMIT>.
Sdělení:
Rychlost výstupu

!


VAROVÁNÍ

Odpověď:

Optické
varování

Zvukové varování

Snižte rychlost výstupu

Překročení rychlostí výstupu na delší dobu se zaznamená do potápěčského deníku.

4.6 Parciální tlak kyslíku (ppO2)
4s

!


VAROVÁNÍ

Přípustný parciální tlak kyslíku může být prostřednictvím softwaru SmartTrak nastaven v intervalu 1,2 - 1,95 baru (výrobcem nastaven na 1,4 baru). Nastavená hodnota a informace o skutečném ppO2 se nezobrazí.

Sdělení:

V závislosti na použité směsi a nastaveném maximálním parciálním tlaku kyslíku
(pp O2) je limit pro varovný signál dosažen v různých hloubkách. Pokud je
dosažen maximální nastavený parciální tlak, Smart vydá zvukový varovný signál, objeví se výstupová šipka a zobrazená současná hloubka začne blikat.

Odpověď: Vystupte do menší hloubky, abyste zamezili nebezpečí otravy kyslíkem.

!


VAROVÁNÍ
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• Povolená maximální hloubka by neměla být překročena. Ignorování varování může
vést k otravě kyslíkem.
• pp O2 max by neměl být nastaven výše než 1,6 baru.

4 Funkce během ponoru
4.7 Kyslíková toxicita (CNS O2 %)
Kyslíková toxicita se vypočítává z hodnot hloubky, doby a směsi plynu pomocí vzorce
pro výpočet a zobrazuje se na místě rychlosti výstupu v procentech maximální přípustné hodnoty (kyslíkové hodiny). Toxicita je vyjadřována v přírůstcích po 1 %.
Spolu s údajem v procentech se zobrazí symbol <CNS O2 LIMIT>.

kyslíková toxicita
4s

!


VAROVÁNÍ

Sdělení: Pokud kyslíková toxicita dosáhne 75 %, Smart
vydává zvukový signál. Bliká symbol <CNS O2 LIMIT>
a objeví se výstupová šipka.
Odpověď: Vystupte do menší hloubky, abyste snížili
zatížení kyslíkem.

!


VAROVÁNÍ

Sdělení: Po dosažení 100 %, kyslíkové toxicity vydává
Smart každé 4 sekundy zvukové varování. <CNS O2 LIMIT>,
procentuální hodnota a výstupová šipka blikají.
Nebezpečí kyslíkové toxicity!
Odpověď: Ihned začněte vystupovat.

☞
4.8

• Během výstupu a pokud již hodnota CNS O2 % nadále nevzrůstá (díky nižšímu
parciálnímu tlaku kyslíku), ukončí se zvukové varování.
• Při výstupu zmizí zobrazení kyslíkové toxicity a zobrazí se rychlost výstupu. Pokud
je výstup zastaven, zobrazení se vrátí zpět ke zobrazení hodnoty CNS.

COM Tlak v láhvi
Tlak v láhvi se zobrazuje na spodním displeji.

☞
4s

Hodnota tlaku v láhvi se používá také pro výpočet zbývajícího času na
dně (RBT) a pracovního zatížení.

!


VAROVÁNÍ

Sdělení: Pokud se tlak v láhvi sníží pod nastavené
varování o tlaku (SmartTrak), vydává se zvukové varování a objeví se symbol láhve.
Výrobcem nastavená hodnota varování o tlaku: 100 barů.
Odpověď: Ihned začněte vystupovat.

4s

!


VAROVÁNÍ

Sdělení: V případě zvýšeného pracovního zatížení
Smart Com na spodním displeji zobrazí symbol plic
a objeví se zvukové varování.
Odpověď: Abyste zamezili dalšímu sycení, snižte
námahu, odpočívejte a dýchejte pomaleji.
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4 Funkce během ponoru
4.9 COM Zbývající čas na dně (RBT)
RBT je čas, který v dané hloubce zbývá do doby, kdy musí být zahájen výstup. RBT
se zobrazuje na spodním displeji. RBT se vypočítává na základě současného tlaku
v láhvi, teploty a dosud zaznamenaných údajů o ponoru. RBT je založen na předpokladu, že na konci ponoru může tlak v láhvi dosáhnout nastavené hodnoty tlaku
(výrobcem nastavené na 40 barů). Pomocí SmartTrak lze tuto hodnotu upravit.
Grafické znázornění RBT viz strana 11.

!


VAROVÁNÍ

4s

Nikdy nedopusťte, aby RBT klesl pod tři minuty. Pokud RBT klesne pod tři minuty,
vzniká nebezpečí, že zásoba směsi plynu nebude stačit pro výstup, navíc vzrůstá riziko
dekompresní nemoci s následným vážným postižením či smrtí!
Správný výpočet RBT při použití záložního ventilu či ventilu typu „J“ je možný pouze
pokud rezervní funkce ventilu je při ponoru otevřená - je v poloze dolů.

!


Sdělení: Pokud RBT klesne pod tři minuty, aktivuje se
zvukový signál upozornění, zobrazí se výstupová šipka
a ikona láhve a RBT začne blikat.
Odpověď: Ihned začněte vystupovat.

!


Sdělení: Hodnota RBT by nikdy neměla dosáhnout <0:>.
Pokud je RBT = 0, zbývající zásoba plynu již nebude po
výstupu zajištěna. Je možné, že zásoba vzduchu nebude
pro výstup dostatečná.
Když uplyne poslední minuta (RBT = 0), každé čtyři
sekundy se aktivuje zvukové varování. RBT, výstupová
šipka a ikona láhve začne blikat. Zvukové varování
o překročeném RBT se, pokud je Smart Com ve fázi
bez zastávky, v hloubce menší než 6,5 m přeruší.
Odpověď: Okamžitě začněte vystupovat.

VAROVÁNÍ

RBT <_ 3 minuty

VAROVÁNÍ

RBT = 0 minut

4.10 Informace o dekompresi
Pokud nejsou nutné dekompresní zastávky, zobrazí se doba bez zastávky. Pokud nejsou nutné dekompresní
zastávky, objeví se šipka NO STOP . Číslice ukazují dobu bez zastávky v minutách.

☞
Doba bez zastávky
4s

• Zobrazení <99:> bez zastávky znamená zbývající čas na dně
99 minut nebo více.
• Doba bez zastávky se vypočítává průběžně a ovlivňuje ji skutečné
pracovní zatížení a současná teplota vody.

!


VAROVÁNÍ

Sdělení: Pokud je doba bez zastávky kratší než 1 minutu,
objeví se zvukový signál. V této poslední minutě ukazuje
zobrazení bez zastávky blikající hodnotu <0>.
Odpověď: Abyste se vyhnuli dekompresnímu ponoru,
musíte po tomto sdělení o několik metrů
vystoupit.

!


VAROVÁNÍ
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Nepoužívejte Smart pro plánované dekompresní ponory!

4 Funkce během ponoru
NO STOP
Hodnoty o dekompresi Po vstupu do dekompresní fáze zmizí šipka
. Objeví se šipka
DECOSTOP
. Vpravo od šipky se zobrazí nejhlubší dekompresní zastávka (v metrech). Vedle hloubky dekomprese se zobrazí doba dekomprese ve zobrazené
zastávce (v minutách). Zobrazení <3m 7:> znamená, že v hloubce 3 m musíte
vykonat bezpečnostní zastávku na 7 minut. Po ukončení dekompresní zastávky se
zobrazí následující vyšší dekompresní zastávka. Po vykonání všech dekompresních
zastávek zmizí šipka DECOSTOP
a znovu se objeví šipka NO STOP . Zobrazený
čas vpravo dole opět ukazuje dobu bez zastávky.

Hloubka dekomprese
Doba dekomprese

!


VAROVÁNÍ

Varování o vynechané
dekompresi

Sdělení: Po vynechání dekompresní zastávky se aktivuje
varování o dekompresi. Šipka DECOSTOP , doba
dekomprese a hloubka dekomprese začnou blikat
a zahájí se zvukové varování. Pokud vynecháte dekompresní zastávku, dekomprese se může kvůli tvorbě mikrobublin značně prodloužit. Pokud během varování
o dekompresi dosáhnete hladiny, šipka DECOSTOP ,
doba dekomprese a hloubka dekomprese nadále blikají, Smart tím upozorňuje na riziko dekompresní nehody.
Pokud neuskutečníte nápravná opatření, po 3 minutách
po ponoru se aktivuje režim SOS (viz strana 10).
Pokud celkové (kumulativní) trvání varování o dekompresi je delší než minutu, zaznamená se do potápěčského deníku.
Odpověď: Ihned sestupte do předepsané dekompresní
hloubky!

Celková doba výstupu

Jakmile jsou nezbytné dekompresní zastávky, Smart ukáže celkovou dobu výstupu.
Ta zahrnuje celkovou dobu výstupu ze současné hloubky k hladině i všechny povinné
dekompresní zastávky.

☞

Doba výstupu se počítá na základě předepsané rychlosti výstupu
a obvyklého pracovního zatížení. Celková doba výstupu může být
změněna, pokud rychlost výstupu není ideální (100 %) nebo pokud
Smart zjistí vyšší pracovní zatížení.

Celková doba výstupu

!


VAROVÁNÍ

Při všech ponorech s počítačem Smart vykonejte bezpečnostní zastávku dlouhou nejméně tři minuty
v hloubce 5 m.
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5 Funkce nad hladinou
5.1 Ukončení ponoru
Po dosažení hladiny (<0,8 m) zůstane Smart na 5 minut po ukončení ponoru
zapnut. Prodleva umožňuje krátké vynoření na hladinu kvůli orientaci.
Když je ponor ukončen, po 5 minutách se zapíše do potápěčského deníku.

!


VAROVÁNÍ

Pro výpočet desaturace a doby bez odletu se předpokládá, že potápěč dýchá
vzduch!

5.2 Doba desaturace

Kyslíková toxicita
Doba desaturace

Po ukončení ponoru se zobrazí doba desaturace
DESAT v hodinách a minutách a - pokud je dostupná - kyslíková toxicita. Dobu desaturace určuje buď kyslíková toxicita, nasycení dusíkem, nebo pokles mikrobublin, v závislosti na nichž se
vyžaduje delší doba. Zobrazí se sycení kyslíkem (<CNS O2 LIMIT>) a upravuje se,
dokud hodnota neklesne na 0 %. Doba desaturace je zobrazena do příštího ponoru nebo dokud nedosáhne nuly.
Displej se kvůli šetření energií vypne tři minuty po poslední manipulaci. Smart nicméně pokračuje ve výpočtech na pozadí.

5.3 Doba bez odletu
Doba bez odletu
Ikona neodlétejte

Vedle ikony <neodlétejte> se zobrazí <doba bez odletu>. <Doba bez odletu> je
doba v hodinách, která by měla uplynout před odletem, a zobrazuje se a upravuje
do té doby, dokud nedosáhne 0 hodin.

!


VAROVÁNÍ

Let v době, kdy Smart zobrazuje <neodlétejte>, může
vyústit ve vážná postižení či smrt v důsledku dekompresní nemoci.

5.4 Varování o mikrobublinách

Varování
o mikrobublinách
Doba desaturace

☞
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Pokud při opakovaných ponorech není povrchový interval dostatečně dlouhý, v plicích se shromažďují mikrobubliny. Vynechání dekompresní zastávky či nepřiměřená rychlost výstupu mohou také vést k tvorbě mikrobublin ve tkáních. Aby se při
budoucích opakovaných ponorech snížilo riziko dekompresní nemoci, měl by být
povrchový interval naplánován na dostatečně dlouhou dobu. Pokud Smart spočítá,
že se během povrchového intervalu vyskytne tvorba mikrobublin, doporučí potápěči prodloužit povrchový interval.Trvání varování o mikrobublinách: viz strana 27.

!


VAROVÁNÍ

Pokud se v průběhu povrchového intervalu objeví
<varování o mikrobublinách (NO DIVE)>, potápěč by
neměl uskutečnit další ponor.

Pokud potápěč ponor uskuteční bez ohledu na varování o mikrobublinách, musí
počítat se značně kratší dobou bez dekomprese či prodloužením dekomprese.
Trvání varování o mikrobublinách po ukončení ponoru značně vzroste.

6 Potápění v horských jezerech
6.1 Oblasti nadmořských výšek
Smart každých 60 sekund měří atmosférický tlak, dokonce i v době, kdy je displej
vypnut. Pokud počítač zaznamená zvýšení nadmořské výšky, automaticky se zapne
a zobrazí novou oblast nadmořské výšky (1 - 4) a dobu desaturace. Doba desaturace, která se v tento moment zobrazí, vychází z doby přizpůsobování v této
nadmořské výšce. Pokud je v této době přizpůsobování zahájen ponor, Smart jej
považuje za opakovaný ponor, protože tělo je dosud nadměrně nasyceno.
Celá škála nadmořských výšek je rozdělena na čtyři oblasti, které ovlivňuje barometrický tlak. Proto se vymezené oblasti nadmořských výšek ve svých okrajových
částech překrývají. Pokud dosáhnete nadmořské výšky horských jezer, oblast
nadmořské výšky se nad hladinou zobrazí na displeji, v potápěčském deníku a plánovači ponorů jako stylizované hory vyplněné 4 dílky zastupujícími 4 oblasti. Oblast
od hladiny moře do nadmořské výšky přibližně 1000 m se nezobrazuje. V následujícím diagramu najdete přibližné rozsahy nadmořských výšek ve čtyřech oblastech:

Nadmořská výška
Doba desaturace
Doba přizpůsobení

Žádné údaje o dekompresi
Režim měřicího přístroje
(Gauge Mode)

Oblasti nadmořských výšek

rozsvítí se v nadmořské
výšce přibližně

6.2 Zakázaná nadmořská výška

!


VAROVÁNÍ

Aby se předešlo tvorbě mikrobublin, ukazuje Smart nad
hladinou pomocí blikajících dílků, do jaké nadmořské
výšky nesmí potápěč vystoupit. Toto upozornění je závislé
na nastavení úrovně mikrobublin.

Výstup do nadmořské
výšky oblasti 3 a 4
je zakázaný.
Max. nadmořská výška:
Maximální povolená
nadmořská výška: 2650 m.

☞

Zakázaná nadmořská výška se může zobrazit také společně s oblastí
nadmořské výšky:
Jste v nadmořské výšce 1200 metrů (oblast nadmořské
výšky 1) a můžete vystoupit pouze do oblasti 2 (2650 m).
Nesmíte vystoupit do oblasti 3 nebo 4.

6.3 Dekompresní ponory v horských jezerech
Aby byla zajištěna optimální dekomprese i ve vyšších nadmořských výškách, rozděluje se dekompresní zastávka ve třech metrech na zastávku ve 4 m a zastávku ve 2 m.
Předepsané hloubky dekomprese potom jsou postupně 2 m, 4 m, 6 m, 9 m…
Při atmosférickém tlaku pod 620 milibarů (v nadmořské výšce vyšší než 4100 m nad
hladinou moře) se nezobrazují žádné údaje o dekompresi (režim měřicího přístroje).
Oblast nadmořské výšky 4: V důsledku toho již není dostupný RBT (COM) ani plánovač ponorů. Kyslíková toxi• žádné údaje o dekompresi
cita a tlak v láhvi (COM) se nadále zobrazuje.
• COM bez RBT

COM
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IV Potápění s úrovněmi mikrobublin (MB)

☞

Následující kapitola se bude zabývat charakteristikami potápění s úrovněmi mikrobublin (úroveň
MB). Obecné informace o zobrazení a charakteristikách potápění s počítačem Smart viz kapitola III.

Mikrobubliny jsou drobné bublinky, které se během ponoru mohou vytvářet v těle potápěče a obyčejně se
během výstupu a nad hladinou po ponoru přirozeně rozptýlí. Potápění v rámci doby bez zastávky a dodržování
bezpečnostních zastávek nezamezí tvorbě mikrobublin v žilním krevním oběhu.
Nebezpečné mikrobubliny jsou ty, které se přesunou do tepenného oběhu. Důvodem takového přesunu ze žilního
krevního oběhu do tepenného oběhu může být nashromáždění velkého množství bublin v plicích, nebo k němu může
dojít v případě, že potápěč trpí PFO (patent foramen ovale) - otevřeným propojením mezi pravou a levou srdeční síní.
S novou technologií vyvinutou Smart Uwatec lze tvorbu mikrobublin držet v šachu. Potápěč si - v závislosti na
svých potřebách - vybere úroveň MB a tím ovlivní potlačení mikrobublin.
Potápění s úrovněmi MB vyžaduje další zastávky při výstupu (úrovňové zastávky), výstup je pomalejší a tělo má
více času k desaturaci. Tím se zabraňuje tvorbě mikrobublin a zvyšuje se bezpečnost.
Smart se vyznačuje šesti úrovněmi mikrobublin (L0 - L5). Úroveň 0 odpovídá dobře známému dekompresnímu modelu Uwatec ZH-L8 ADT a kvůli tvorbě mikrobublin nevyžaduje úrovňové zastávky. Úrovně L1 až
L5 nabízejí zvýšenou ochranu před tvorbou mikrobublin, přičemž úroveň 5 poskytuje nejvyšší ochranu a měli
by si ji vybrat například potápěči trpící vadou PFO.
Podobně jako Smart zobrazuje informace během dekompresních ponorů či ponorů bez dekompresní zastávky,
zobrazuje i hloubku a trvání první úrovňové zastávky, stejně jako celkovou dobu výstupu, dokud neuplyne MB
doba bez zastávky. Protože MB doba bez zastávky je kratší než obvyklá doba bez zastávky, po potápěči bude
požadováno vykonání zastávky (úrovňové zastávky) dříve než po potápěči používajícím úroveň 0.
Pokud potápěč vynechá úrovňovou zastávku, Smart přeskočí na nižší úroveň MB a ponor nelze s původně vybranou
úrovní MB dokončit.To znamená, že pokud si potápěč na počítači Smart před ponorem nastaví úroveň 4 a během
ponoru vynechá doporučovanou úrovňovou zastávku, Smart automaticky upraví nastavení na úroveň 3 či nižší.

1 Porovnání ponorů s úrovní MB 0 a úrovní MB 5
Současně se použijí dva počítače Smart, přičemž jedna jednotka bude nastavena na úroveň MB L5 a druhá na L0.
Při potápění s úrovněmi MB L1 až L5 se doba bez zastávky zkracuje a před povinnou bezpečnostní zastávkou budou
po potápěči požadovány úrovňové zastávky. Tyto doplňkové úrovňové zastávky pomáhají rozptýlit mikrobubliny.

Čas

Úroveň
mikrobublin

Hloubka zastávky

Hloubka

Shromažďování mikrobublin
na konci ponoru

Hodnoty dekomprese
Hodnoty úrovňové zastávky
Povinná dekomprese, viz strana 25
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2 Terminologie
Tato kapitola se bude zabývat výhradně terminologií a zobrazenými znaky používanými při potápění s úrovněmi MB. Všechny ostatní znaky jsou popsány v kapitole III (strana 11).

2.1 Zobrazení během fáze bez zastávky s mikrobublinami (MB)
MB fáze bez zastávky
Fáze ponoru, během níž je povolen
výstup bez MB úrovňové zastávky.

Hloubka

Vybraná úroveň MB
mezi L1 a L5.

Fáze úrovňové zastávky

Čas

doba ponoru

MB doba
bez zastávky
Zbývající doba v příslušné
hloubce dovolující výstup
bez úrovňové zastávky.

12 min.

MB doba
bez zastávky

současná hloubka

maximální hloubka

26,2 m/86ft

2.2 Zobrazení během fáze úrovňové zastávky
Celková doba výstupu
včetně úrovňových
zastávek
Hloubka

Celková doba výstupu (14 min.)
Čas
3 m/10ft
6 m/20ft
nejnižší
9 m/30ft
úrovňová zastávka
3minutová
úrovňová zastávka

Hloubka
úrovňové zastávky
Zobrazí se v daném
okamžiku nejhlubší
úrovňová zastávka.
35,7 m
Doba úrovňové
117 ft
zastávky
Zobrazí se trvání úrovňové
zastávky v dané hloubce
úrovňové zastávky.

MB fáze bez zastávky

Fáze úrovňové zastávky
Aby byl ponor dokončen bez snížení
úrovně MB, musí být dodrženy
všechny úrovňové zastávky.
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3 Příprava na ponor s úrovněmi mikrobublin (úrovně MB)
3.1 Nastavení úrovně mikrobublin
Aby bylo možné změnit úroveň MB, musí být Smart v uživatelském režimu.
1. Propojujte kontakty B a +, dokud se neobjeví symbol úrovně MB.
??????

2. Propojením kontaktů B a E potvrďte, že si přejete změnit zobrazenou úroveň MB.
3. Propojením kontaktů B a + nebo B a - změňte úroveň MB.
4. Potvrďte pomocí B a E vybranou úroveň MB.
Bez potvrzení po třech minutách zobrazení zmizí a vaše zadání nebude vzato
v úvahu.
Smart zobrazí symbol [L ], čímž potvrdí, že byla vybrána úroveň MB vyšší než L0
(L1 - L5). Během ponoru se úroveň MB zobrazí pouze v případě, že bude ignorována úrovňová zastávka (viz strana 28).

☞

Úrovně MB neovlivňují plánovač ponorů, vaši desaturaci ani dobu bez odletu.
Mohou také změnit rozsah nadmořských výšek, ve kterých může být bezpečně
uskutečněn ponor.

4 Funkce během ponoru s úrovněmi mikrobublin
4.1 Informace o úrovňové zastávce
MB doba bez zastávky
Pokud se potápíte s úrovněmi MB L1 až L5, Smart zobrazí MB dobu bez zastávky namísto obvyklé doby bez
zastávky. V rámci MB doby bez zastávky nejsou vyžadovány žádné úrovňové zastávky.
Zobrazí se šipka NO STOP
a symbol úrovně MB [L ]. Ukáže se zbývající MB doba bez zastávky (v minutách).

☞

• Informace a varování o MB době bez zastávky a obvyklé době bez
zastávky jsou shodné (viz strana 18).
• Bez ohledu na program úrovní MB obecně doporučujeme vystupovat v posledních několika metrech pomalu.

MB doba bez zastávky

Úrovňová zastávka

NO STOP
Po zahájení fáze úrovňové zastávky zmizí šipka
a objeví se šipka
LEVEL STOP
. Šipka LEVEL STOP bliká po dobu 8 minut a aktivuje se zvukové varování. Abyste ponor dokončili bez snížení na nižší úroveň MB, musíte provést všechny požadované úrovňové zastávky.
Vpravo od šipky LEVEL STOP se zobrazí nejhlubší úrovňová zastávka (v metrech).
Zobrazení <3m 2:> znamená, že v hloubce 3 metry musí být vykonána 2minutová
úrovňová zastávka.

Po dokončení úrovňové zastávky se zobrazí další vyšší úrovňová zastávka - pokud
je nutná. Po vykonání všech úrovňových zastávek zmizí šipka LEVEL STOP a opět se
objeví šipka NO STOP . Údaj času vpravo dole opět ukazuje MB dobu bez zastávky.
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4 Funkce během ponoru s úrovněmi mikrobublin
4s

!


VAROVÁNÍ

Odpověď: Abyste ponor dokončili bez snížení úrovně
mikrobublin, musíte ihned sestoupit do předepsané hloubky!

Vynechání úrovňové zastávky
Snížení úrovně mikrobublin
4s

Sdělení: Pokud je ignorována požadovaná úrovňová zastávka,
aktivuje se upozornění „vynechání úrovňové zastávky“.
Aktivuje se varovné pípání* a začne blikat šipka LEVEL STOP ,
hloubka a doba vynechané úrovňové zastávky.

!


VAROVÁNÍ

Sdělení: Pokud je hloubka požadované úrovňové zastávky překročena o více než 1,5 m, aktivuje se varování
„snížení úrovně mikrobublin“. Smart poté sníží úroveň MB, vypne upozorňující pípání*, a dokud nebude
ukončen ponor, rozsvítí se nová úroveň MB. Zobrazí se
nová MB úrovňová zastávka.
Odpověď: Abyste ponor dokončili bez dalšího snížení
úrovně mikrobublin, musíte splnit novou
úrovňovou zastávku.

☞

*Upozorňující pípání lze pomocí softwaru SmartTrak odstranit.

4.2 Celková doba výstupu
Smart zobrazuje informace o úrovňové zastávce a celkovou dobu výstupu. Ta zahrnuje dobu pro výstup i úrovňové zastávky.

☞

Doba výstupu se vypočítává na základě předepsané rychlosti výstupu.
Pokud není rychlost výstupu ideální (100 %), celková doba výstupu
se může měnit.

Celková doba výstupu

4.3 Vynechání dekomprese
Požadovaná
dekompresní zastávka

Informace o úrovňové zastávce

Smart počítá a zobrazuje úrovňové zastávky, aby se snížila tvorba mikrobublin, ale
také počítá potápěčovy údaje o dekompresi. Pokud začnou být nutné dekompresní
zastávky, zobrazí se symbol DECO . Celková rychlost výstupu nyní zahrnuje také
dekompresní zastávku.

☞

Pokud udaná hloubka odpovídá skutečné hloubce potápěčovy první
dekompresní zastávky, objeví se symbol DECOSTOP
.
Viz také strana 26.

4s

!


VAROVÁNÍ

Sdělení: Na začátku dekompresní fáze se vypne upozorňující pípání a na 8 sekund bliká symbol DECO .
Odpověď: Abyste se vyhnuli ponoru s dlouhými dekompresními zastávkami, doporučuje se, abyste
při zobrazení tohoto sdělení o několik metrů
vystoupili.
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4 Funkce během ponoru s úrovněmi mikrobublin
Hloubka

4.4 Úrovňová zastávka a dekompresní zastávka
Pokud je hloubka úrovňové zastávky shodná s hloubkou první závazné dekompresní
zastávky, zobrazí se symboly DECOSTOP
a LEVEL STOP . Udaný čas je doba úrovňové
zastávky.

Čas

3 m/10 ft

Dekompresní
zastávka

Jakmile je dekompresní zastávka dokončeLEVEL STOP
na, namísto DECOSTOP
se
zobrazí pouze LEVEL STOP .

Úroveň
mikrobublin

Úrovňová zastávka

hloubka dekomprese =
hloubka úrovňové zastávky

doba úrovňové zastávky

5 Funkce nad hladinou
5.1 Zakončení ponoru s úrovněmi MB
Dokončení ponoru je s úrovněmi MB stejné jako bez úrovní MB (L0) (viz strana
20), kromě těchto výjimek:
Pokud byla úroveň MB během ponoru snížena, zobrazená úroveň MB bude blikat ještě 5 minut po dosažení hladiny. Ponor je poté ukončen a Smart se přepne
do uživatelského režimu a úroveň MB se změní zpátky na původní nastavení.

5.2 Opakované ponory a úrovně MB
Jestliže byla během ponoru vynechána úrovňová zastávka a potápěč krátce po
něm zahájí další ponor, Smart může ihned vyžadovat úrovňové zastávky. Abyste
mohli ponor dokončit s původně nastavenou úrovní MB, musíte splnit všechny
úrovňové zastávky.
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V Plánovač ponorů
Smart je vybaven plánovačem ponorů, který umožňuje plánovat ponory bez zastávky s volně nastavitelnými povrchovými intervaly.
Základy plánování:
•
•
•
•
•

!


VAROVÁNÍ

vybraný podíl kyslíku (O2 % mix)
vybraná úroveň mikrobublin
teplota vody při posledním ponoru
oblast nadmořské výšky, pokud připadá v úvahu
předpoklad obvyklého výkonu

Pokud dva či více potápěčů plánují ponor s použitím počítačů, plánování všech potápěčů musí vycházet z toho počítače, který ukazuje nejkratší doby bez zastávky.
Opomenutí tohoto upozornění by mohlo vyústit ve vážné postižení či smrt v důsledku
dekompresní nemoci.

1 Plánování ponoru bez zastávky
Pomocí kontaktů B a - vyberte nad hladinou plánovač ponorů.

Varování
o mikrobublinách
(Nepotápějte se)

Varování o mikrobublinách
a jeho trvání se zobrazí poté, co
Smart zaznamená zvýšené riziko
kvůli shromažďování mikrobublin.

Trvání varování

Kontakty B a E otevřete plánovač ponorů.
Pokud před vybráním plánovače ponorů zbývala doba
desaturace (DESAT), zobrazí se vstupní okno pro časový
interval. Tuto čekací dobu mezi současností a začátkem
ponoru můžete změnit pomocí kontaktů + a -, v krocích
po 15 minutách.
Vložte dobu čekání

Ikona pro úroveň
mikrobublin 1 - 5

Pokud se zobrazilo varování o mikrobublinách
(nepotápějte se) a jeho trvání, Smart tento čas - zaokrouhlený na následujících 15 minut - navrhuje jako
povrchový interval. Pokud je tento navrhovaný čas zkrácen, objeví se varování o mikrobublinách.

Pomocí B a E potvrďte zobrazený interval (pokud se zobrazil) a začněte procházet
doby bez zastávky. Doby bez zastávky jsou zobrazeny po třímetrových krocích a pro
každý krok se zobrazí na 3 sekundy. První začíná ve 3 metrech.
[L ] Pokud jste vybrali úroveň mikrobublin (L1 až L5), Smart namísto doby bez
zastávky ukáže MB dobu bez zastávky.
Hloubka

Doba bez zastávky
nebo MB doba
bez zastávky

☞

Doby bez zastávky se zobrazují pouze do té hloubky, do které parciální tlak
kyslíku (ppO2) nedosáhne maximální hodnoty nebo dokud velikost
CNS O2 nedosáhne 100 %.

Na straně 20 najdete další informace a bezpečnostní doporučení související
s varováním o mikrobublinách.
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V Plánovač ponorů
2 Plánování ponoru s nitroxem
Smart je schopen spočítat...
• maximální hloubku (MOD, Max. Operation Depth), která může být dosažena
s danou směsí nebo
• nezbytnou směs (best mix) pro daný ponor a danou hloubku nebo
• maximální dobu ponoru pro danou směs nebo
• hodnotu CNS O2 % v určité hloubce.

2.1 Výpočet maximální provozní hloubky (MOD)
1. Nastavte požadovaný podíl kyslíku (viz strana 14).
2. Dle popisu na straně 27 aktivujte plánovač ponorů.
3. Prohlédněte si ukazatele hloubky a všimněte si zobrazené nejvyšší hloubky.
To je vaše maximální hloubka pro ponor s danou směsí a daným maximálním
parciálním tlakem kyslíku.

2.2 Výpočet směsi pro danou hloubku (nejvhodnější směs)
1. Aktivujte plánovač ponorů a všimněte si zobrazené maximální hloubky.
2. Pokud nebyla dosažena či překročena požadovaná hloubka, opusťte plánovač
ponorů (B - E), změňte podíl kyslíku a vraťte se do prohlížení dob bez zastávky.
Tento postup opakujte, dokud se požadovaná hloubka neobjeví na místě maximální hloubky.
3. Zobrazený podíl kyslíku je nyní ideální pro danou hloubku.

Po zadání požadovaného podílu kyslíku (viz strana 14) a aktivaci plánovače ponorů dle popisu na straně 27
můžete vypočítat maximální dobu ponoru pro danou směs či hodnotu CNS O2 %.

2.3 Výpočet maximální doby ponoru
pro danou směs
Když hodnota CNS O2
dosáhne 100 %, zobrazená
doba bez ponoru odpovídá
maximální době ponoru.

2.4 Výpočet hodnoty CNS O2 %
Smart spolu s hloubkou
zobrazí odpovídající hodnotu
CNS O2 %.

3 Opuštění plánovače ponorů
Prostřednictvím kontaktů B a E opusťte plánovač ponorů. K opuštění dojde také po třech minutách bez činnosti.
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VI Potápěčský deník
1 Prohlížení
Smart Pro zaznamená profily přibližně 100 hodin potápění a Smart Com přibližně 50 hodin. Tyto údaje je
možné pomocí standardního infračerveného rozhraní (IrDA) a softwaru SmartTrak přenést do osobního počítače
s operačním systémem Windows®. Na potápěčském počítači lze přímo zobrazit až 99 ponorů. Ponor se zaznamená do potápěčského deníku pouze v případě, že doba ponoru je delší než 2 minuty. Zobrazené informace
o ponoru:

ikona potápěčského deníku

nejnižší teplota

snížená úroveň MB*

podíl kyslíku

varování o zvýšeném pracovním
zatížení během ponoru

hodnota CNS
ke konci ponoru
oblast nadmořské výšky,
pokud připadá v úvahu

doba ponoru

maximální hloubka

trvání povrchového
intervalu (pouze
plyn spotřebovaný
u opakovaných ponorů) během ponoru
dP = diferenciální
tlak (v barech)

varovní
o RBT*

číslo ponoru

vynechání dekompresní zastávky*
příliš rychlý výstup*

COM

*varování během ponoru

☞

Pokud je ponor zahájen v době přizpůsobování (po změně nadmořské výšky),
namísto povrchového intervalu se zobrazí doba přizpůsobování.

2 Ovládání
Pomocí kontaktů + a - můžete nad hladinou vybrat a kontakty B a E otevřít potápěčský deník.

Pokud před vybráním potápěčského deníku zbývala doba desaturace (DESAT),
zobrazí se doba od posledního ponoru do současnosti (povrchový interval).
Kontakty B a E si zobrazíte poslední ponor (LOG 1).

Každým dotykem kontaktů + či - přeskočíte do následujícího staršího či novějšího
ponoru. Trvalým propojením těchto kontaktů zobrazíte všechny ponory postupně
za sebou.

Pomocí kontaktů B a E můžete potápěčský deník opustit.
Potápěčský deník se zavře automaticky po třech minutách bez činnosti.
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VII Příloha
1 Technické informace
Provozní nadmořská výška:

Maximální zobrazitelná hloubka:

!


VAROVÁNÍ

S informacemi o dekompresi: od hladiny moře do přibližně 4000 m
Bez informací o dekompresi a RBT: použitelný v režimu měřicího
přístroje (v jakékoli nadmořské výšce)
120 m, rozlišení mezi 0,8 a 99,9 m: 0,1 m, >99,9 m: 1 m

• Nepotápějte se hlouběji než v rámci limitů daných vybraným podílem kyslíku
(dekompresní nemoc, kyslíková toxicita)
• Nikdy se nepotápějte hlouběji, než vám dovoluje vaše kvalifikace (a zkušenosti)
získané výcvikem.
• Vždy vezměte na vědomí místní omezení hloubky ponoru.

Oblast výpočtu hloubky dekomprese:
Maximální tlak okolí:
Připojení vysokotlaké hadice:
Hodiny:
O2 % mix:
Provozní teplota:
Zdroj energie:
Životnost baterie:

0,8 až 120 m
13 barů
COM Maximální pracovní tlak: 300 barů
Quartz, zobrazuje se až do 199 minut
Nastavitelný od 21 % O2 (stlačený vzduch) do 100 % O2
- 10 až + 50 °C
Speciální baterie Uwatec LR07
500 až 1000 ponorů, v závislosti na počtu ponorů za rok a používání prosvícení.

2 Údržba
Smart nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Jediné, co musíte udělat, je pečlivě jej po každém použití opláchnout
ve sladké vodě a v případě potřeby nechat vyměnit baterie. Abyste se vyhnuli možným problémům s počítačem
Smart, dodržujete následující doporučení. To vám zajistí, že Smart bude roky pracovat bez nutnosti opravy.

!


•
•
•
•
•

!


Baterie nechejte vyměnit u autorizovaného prodejce Uwatec. Vlastní výměnu baterií
provádí Uwatec či pobočka Scubapro Uwatec. Současně je prověřena technická
funkčnost počítače Smart. Nenechejte baterie vyměňovat nikým jiným než autorizovaným prodejcem Scubapro Uwatec.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Smart není odolný vůči pádu či nárazu.
Nevystavujte Smart přímému silnému slunečnímu svitu.
Po každém ponoru Smart pečlivě opláchněte ve sladké vodě.
Neuskladňujte Smart v uzavřené krabici; ujistěte se, že kolem něj volně proudí vzduch.
Pokud nastanou problémy s funkčností kontaktů, umyjte Smart v mýdlové vodě
a pečlivě jej osušte. Povrch přístroje je možné ošetřit silikonovým mazadlem.
• Nečistěte Smart kapalinami s obsahem rozpouštědel (kromě vody).

3 COM Přepočet tlaku v láhvi

Zobrazení tlaku

Tlak v láhvi, který se zobrazuje na dolním displeji, se
může rozcházet s údajem získaným manometrem / tlakoměrem. Smart Com vždy zobrazuje tlak přepočítaný
na teplotu 20° C, zatímco mechanický tlakoměr zobrazuje skutečný tlak bez ohledu na teplotu.
Na obrázku vlevo můžete porovnat údaje konvenčního
tlakoměru a počítače Smart Com v šesti různých teplotách.

Zobrazení Smart Com
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VII Příloha
4 Záruka
Záruka se vztahuje pouze na ty potápěčské počítače, které byly prokazatelně zakoupeny u autorizovaných prodejců Scubapro Uwatec.
Záruka platí po dobu 12 měsíců.
Opravy nebo výměny v průběhu záruční doby neprodlužují záruční dobu.
Záruku (reklamaci) lze uplatnit zasláním potápěčského počítače společně s datovaným dokladem o zakoupení autorizovanému prodejci nebo autorizovanému
servisnímu středisku.
UWATEC si vyhrazuje právo rozhodnout o povaze reklamace a rozhodnout, zda
bude počítač opraven či vyměněn.
Ze záruky jsou vyjmuty závady nebo poruchy způsobené:
• nadměrným opotřebením ,
• vnějšími vlivy, jako je poškození při přepravě, poškození způsobené pádem či
úderem, vlivy počasí nebo jiných přírodních jevů,
• seřizováním, opravami nebo otevřením potápěčského počítače jakoukoli osobou
bez autorizace od výrobce. To se zvlášť týká výměny baterie,
• tlakovými zkouškami prováděnými mimo vodu,
• potápěčskými nehodami.
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