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FIGYELMEZTETÉSEK

KORLÁTOZOTT KÉTÉVES JÓTÁLLÁS
Garanciális részletekért és a termék regisztrálásáért keresse fel az www.aqualung.com oldalt.

SZERZŐI JOGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS
A felhasználói kézikönyvet szerzői jogok védik - minden jog fenntartva. Nem lehet sem részben, sem egészben másolni, fénymásolni,
újra előállítani, lefordítani vagy lerövidíteni bármilyen elektronikus médium részére, vagy gépi olvashatóság céljából,
az Aqua Lung International Inc előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

i300 Dive Computer Owner's Manual, Doc. No. 12-7823
© 2015 Aqua Lung International, Inc.

Vista, CA  USA  92081

VÉDJEGYRE, MÁRKANÉVRE ÉS SZERVÍZJELZÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS
Aqua Lung, az Aqua Lung logó, i300, a i300 logó, Gas Time Remaining (GTR), Felhasználó Által Cserélhető Elem, Graphic Diver Interface, Pre-
Dive Planning Sequence (PDPS), SmartGlo, Set Point, Control Console,Turn Gas Alarm, és az Aqua Lung computer Interface (ALI) mind 

regisztrált és nem regisztrált védjegyei az Aqua Lung International, Inc. -nek.  Minden jog fenntartva.

SZABADALMAKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK
Az alábbi amerikai szabadalmi oltalmak érvényesek: GTR/Air Time Remaining (U.S. Patent no. 4,586,136 and 6,543,444) 
és Data Sensing és Processing Device (U.S. Patent no. 4,882,678).  Set N2 Bar Graph Alarm (NIBG Alarm) és egyéb függő szabadalmak
User Setable Display (U.S. Patent no. 5,845,235) a Suunto OY tulajdona (Finland).

DEKOMPRESSZIÓS MODELL

VESZÉLYEK, FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

!  VESZÉLYEK : ezen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása egészségkárosodáshoz vagy halálához vezet.

 !  FIGYELMEZTETÉSEK :  ezen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása egészségkárosodáshoz vagy halálához vezethet.

!   UTASÍTÁSOK :  ezen figyelmeztetések a hiányosságokra, illetve egyéb események betartására utalnak.

    INFORMÁCIÓK a jellemzőkre és segítség a készülék meghibásodásának megelőzésére.

BÚVÁR COMPUTERREL TÖRTÉNŐ MERÜLÉSNÉL IS BETARTANDÓ

• Mindig tervezz meg minden merülést!
• Mindig a képzettségednek és tapasztalatodnak megfelelően merülj!
• Mindig a legmélyebb merüléssel kezdj!
• Mindig a merülésed legmélyebb szakaszával kezdj!
• Folyamatosan figyeld a computeredet merülés közben!
• Minden merülésnél csinálj biztonsági megállót!
• Minden merülés között tarts elég felszíni időt!
• Minden merülési nap között tarts elég felszíni időt (12 óra, vagy amíg a computer ki nem tisztul)!
• Olvasd el és értsd meg a computered használatát, mielőtt merülsz! 

Responsible

Az i300-on belüli programok a nitrogén szervezetbe történő feloldódását szimulálják egy matematikai modell segítségével.

Az i300 búvár computer modell a dekompressziós elmélet legutóbbi kutatásain és tapasztalatain alapul. Semmilyen búvár computer
illetve semmilyen búvártáblázat nem nyújt garanciát a dekompressziós betegségek valamint a „keszonbetegség" elkerülésére.
Fontos figyelmeztetés: minden emberi szervezet máshogy regálhat egy adott merülési profilra, melyet a computerek nem képesek figyelembe venni.
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!  FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:
•  Az  i300 -as búvárcomputer nemzetközi minősítést megszerzett kedvtelési  búvárok számára lett

kifejlesztve; sűrített levegő, vagy nitrox felhasználására. Nem alkalmas hivatásos búvárok számára. 

• A búvárcomputereket  csak képzett búvárok használhatják. Amennyiben az i300-as computert nitrox
gázzal használod, kötelező a nitrox búvár minősítés megléte.

• Soha ne végezz dekompressziós merülést! A 39 méternél mélyebbre történő merülés megnöveli a 

dekompressziós betegségek kialakulásának esélyét.

•  Mint minden víz alatti tevékenység, veszélyes, a szabályok be nem tartása halálhoz vezethet.

• Folyamatosan figyeld és tartsd be a computered utasításait.

• Legyél biztos abban, hogy a computered valamennyi funkcióját, jelzéseit és határait megértetted.

Amennyiben mégsem, fordulj tanácsért búvároktatódhoz, vagy valamilyen Aqua Lung márkabolthoz.

• S ose hagyatkozz csak a búvárcomputeredre, mert működés közben bármikor kifogyhat az elem,
vagy történhet bármi. Mindig legyen nálad nyomásmérő, mélységmérő, vagy egy tartalék computer, óra stb.

betegség kialakulásának kockázatát.

a computer azonnal letilt. Figyelem! A magasan fekvő vizekben való merülés megnöveli a dekompressziós
• A z i300 computer nem alkalmas 4270 méter magasan fekvő vizekben való merülésre. Ha ezt megkísérli

merülési időt, a búvárcomputer információkat biztosít a merülés befejezéséhez, és a biztonságos felemelkedéshez.
•  Amennyiben a búvár figyelmetlenségből, vagy vészhelyzetben kénytelen túllépni a dekompresszió mentes

sértetlenségét, az oxigéntartalom helyes beállítását, személyes és magassági beállításokat.

• M inden használat előtt ellenőrizze le búvárcomputere hibátlan működését, az elem töltöttségét, a kijelző

• Mivel a computer személyes adatokat tárol, soha ne add kölcsön, vagy ne cseréld el használat közben.

Amennyiben az egyik merülés idejére computered a felszínen maradt, a következő merülésekre már nem érvényesek

az általa szolgáltatott adatok.

• A búvárcomputer nem helyettesítheti a hiányzó, vagy hiányos búvároktatást. A nem megfelelő képzettség
a búvár sérüléséhez, vagy akár halálához is vezethet.

• A búvárcomputer használata nem zárja ki egy lehetséges dekompressziós baleset lehetőségét. Az egyéni
adottságokat egyik búvárcomputer sem tudja számításba venni. Maradj mindig a computer által javasolt 
dekompresszió-mentes időn belül. Rendszeresen jelenj meg orvosi, búvárorvosi alkalmassági vizsgálaton.

•  Vészhelyzet esetén, a biztonságos felemelkedés szabályai:

I. Őrizze meg a nyugalmát és emelkedjen 18 méteres mélységbe.

III. Tartózkodjon addig ebben a mélységben, amíg a levegőtartaléka engedi, majd emelkedjen a felszínre.

II. 18 méteres mélységben csökkentse le az emelkedési sebességét 10 m/percre és folytassa az
emelkedést 6-3 méteres mélységbe.

A felszínre érést követően tartózkodjon a merüléstől legalább 24 óráig.
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ALAPOK
Örülünk, hogy a legújabb fejlesztésű Aqua Lung i300 computert választottad. Az i300 felhasználó által nagyon
könnyen kezelhető 2 nyomógombbal kezelhető búvárcomputer. 4 számítási funkcióval rendelkezik: Levegő (Air), 
Nitrox, mélységmérő (Gauge) és Szabad tüdős (Free Dive) mód. A könnyen leolvasható kijelző minden szükséges
információt képes egyszerre megjeleníteni. 

AKTIVÁLÁS
Az i300 aktiválásához nyomja meg és engedje el valamelyik gombot. Az i300 akkor is bekapcsol, ha nedvességet érez.
A H2O ACT (víz aktiválás) funkció kikapcsolható, amennyiben szeretnéd. Ennek leírása a Felszíni Üzemmód fejezetben.

• Az aktiválást követően az eszköz belép Diagnosztika Módba.. Az i300 ellenőrzi a kijelzőt és a töltöttséget, hogy 
megbizonyosodjon, minden a toleranciaértéken belül van.

• A  környezeti nyomást is ellenőrzi és kalibrálja a jelenlegi mélységet, mint 0 méter. Ha 916 méter, 
vagy magasabb, ehhez igazítja a legmagasabb mélységet.

• A Diagnosztikai ellenőrzés után az i300 belép Dive Módba.

     INFORMÁCIÓ: Az i300 nem rendelkezik kikapcsoló gombbal. Ha 2 órán belül nem érzékel merülést, vagy 
gombnyomást, az egység kikapcsolja magát. Viszont az i300 24 órán át a merülés utáni adatokból
számolja a teljes kiürülési (SAT) és a repülésig hátralévő időt (FLY).
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KIJELZŐ IKONOK

1 Mélység azonosító (m/láb)

2 Működési idő

3 Mélységi megálló

4 Biztonsági megálló

5 Deco Stop 

6 Alacsony elem töltöttség

7 Süllyedés, Emelkedés, vagy Stop

8 Maximum érték

9 Oxigén Szaturáció

10 Merülési idő vagy merülésszám

11 Felemelkedési idő

12 Hőmérséklet

13 Oxigén telítődés

14 Felszínen töltött idő

15 Oxigén parciális nyomás

6
7

1

8

1

2

3

4

5

1

8

9

10

11

12

13
14

15
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NYOMÓGOMBOK
Az i300 két nyomógombbal rendelkezik, az egyik az ADV (Advance) a másik a SEL (Select) gomb. Ezekkel
kiválaszthatóak a merülési módok és hozzáférhetőek a specifikus információk. Ezeket kell akkor is használni,
ha a beállításokba szeretnénk lépni, vagy aktiválni akarjuk a háttérvilágítást, vagy elfogadjuk a hangjelzést.

A két gomb különböző módon való nyomásával navigálhatunk a különböző menüpontok és opciók között.  
A szimbólumok a táblázatban láthatóak:

SZIMBÓLUM JELENTÉS

NYOMJA MEG A GOMBOT KEVESEBB,

TARTSA NYOMVA A GOMBOT TÖBB,

MINT 2 MÁSODPERCIG

MINT 2 MÁSODPERCIG

ADV SEL
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NYOMÓGOMB FUNKCIÓK

AKCIÓ GOMB FUNKCIÓ

Nyomd meg a gombot • az i300 aktiválása

ADV SEL

ADV

• hozzáférés a különböző képernyőkhöz

• előrelépés vagy belépés menükbe

• a kiválasztott menüpont megerősítése vagy változtatása

• háttérvilágítás aktiválása

ADV SEL

ADV

• gyorseléréshez, menüpont változtatáshoz

• gyorseléréshez  a menüpontokba lépéshez
(kiválasztások)

ADV SEL

SEL

• k iválasztás, hozzáférés, vagy beállítás mentése

•  aktiválja a háttérvilágítást, anélkül, hogy elhagyná a 
víz alatti fő képernyőt

ADV SEL

SEL

• visszalépés a kiválasztásban vagy menü nézet

ADV SEL

• k ilépés a menüből közvetlenül a főképernyőre
ADV

SEL

+

ADV

SEL

or
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DTR (DIVE TIME REMAINING - FENNMARADÓ MERÜLÉSI IDŐ)
Az i300 folyamatosan mutatja a dekompresszió nélküli állapotot és az oxigén felhalmozódást, és kijelzi a No Deco
főképernyőn azt a minimális időt, ami rendelkezésre áll a DTR-ből (fennmaradó merülési időből). A kijelzett időt 
a ’NO DECO’, vagy ’O2 MIN’ ikonok mutatják.

NO DECO
No Deco az a maximális időtartam, melyet a jelenlegi mélységen tartózkodhatsz, mielőtt átléped a dekompressziós
határokat. A számítást a szövetekben történő nitrogén-feldolgozás alapján végzi a program. Azokat a nitrogén arányokat,
amiket a szövetek feldolgoznak, és kibocsátanak, összehasonlítja a maximálisan megengedhető nitrogén szinttel.-

Azok a szövetek lesznek, a meghatározóak azon a mélységen, melyek értéke legközelebb áll a maximálisan
megengedhető szinthez, ezek az értékek (NO DECO)  DTR-ként jelennek meg. Grafikusan az N2 Bar Graph 
menüpont alatt található. (lásd alább a Bar Graphs fejezetben).

Ahogy emelkedsz, az N2 Bar Graph szegmensei csökkennek, ahogy amint az ellenőrzés a lassabb szegmensekhez ér.
Ez a dekompressziós modell egy jellemzője, ami az ismételt merülések alapja. Az ismételt merülések kiszámítása az
egyik legfontosabb pontja az Aqua Lung búvár computernek.

O2 MIN (OXYGEN TIME REMAINING - FENNMARADÓ OXIGÉN SZINT)
Amikor az eszköz nitrox módban van, a merülés alatti megengedett O2 SAT (Oxigén telítettséget) az ALT képernyőn
jeleníti meg százalékos formában az O2 SAT ikon alatt. Az O2 SAT határát a program 300 OTU (Oxygen 
Tolerance Units - Oxigén Tolerancia Szint) határozza meg merülésenként, vagy 24 óránként. Lásd az ábrát a Speciális 
időegységekért és alkalmazásokért a könyv hátulján.O2 SAT és O2 MIN értékei fordítottan arányosak; ha az O2 SAT 
értékei növekednek, az O2 MIN értékei csökkennek. 

Abban az esetben, ha a merülés során az O2 MIN értéke kevesebb lesz, mint a No Deco számításai, DTR-t
az O2 SAT és az O2 MIN értéke fogja meghatározni. Ezt a DTR a Merülési Fő képernyőn jelzi, egy O2 MIN
ikon segítségével.

DTR is NO DECO

Oxigén
Telítettség

DTR is O2 MIN

ALT 3 DIVE MAIN

BAR GRAFIKONOK
Az i300 két különböző bar grafikont tartalmaz.
1. A bal oldali felemelkedési értékeket mutat. Ezek az értékek a ASC Bar Graph alapján vannak feltüntetve.
2. A jobb oldali a nitrogén terhelést jelzi ki. Ezek az értékek az N2 Bar Graph alapján vannak feltüntetve.

Felemelkedési
Érték

Nitrogén Terhelés



Doc. 12-7823-r05  (11/19/15)11

                                  MERÜLÉSI JELLEMZŐK

© Aqua Lung International, Inc. (2015)

ASC BAR GRAPH - ASC BAR GRAFIKON
Az ASC Bar Graph vizuálisan ábrázolja az emelkedési sebességet. Ha az emelkedési sebesség gyorsabb,mint
az ajánlott 9 m/perc, minden szegmens és egy SLO (slow) felirat villog, amíg az emelkedési sebesség nem csökken.

SZEGMENSSZÁM EMELKEDÉSI ÉRTÉK
M/PERC

0 0 - 3

1 3.1 - 4.5

2 4.6 - 6

3 6.1 - 7.5

4 7.6 - 9

5 > 9

N2 BAR GRAPH - N2 BAR GRAFIKON
Az N2 Bar Graph a relatív No Deco, vagy Deco állapotot jeleníti meg. Az első négy szegmens a No Deco állapotot
mutatja, az ötödik a Deco állapotot jelzi. Ha a mélységed és az eltelt időd növekszik, szegmensek adódnak a
grafikonhoz. Az emelkedés során a szegmensek csökkennek, kijelezve az elérhető, megnövekedett No Deco időt. 
Az i300 egy időben, tizenkét különböző nitrogén szövetet jelenít meg. Az N2 Bar grafikon azt a szövetet jelzi ki,mely 
a merülés során, az adott időben meghatározó.

ALGORITMUS
Az i300 a nitrogénterhelés kiszámításához a  PZ+ algoritmust használja. A teljesítmény a Bühlmann ZHL-16C
algoritmuson alapszik. Ahhoz, hogy magasabb biztonsági határokat érjünk el a dekompresszióra vonatkozóan, 
biztonsági tényezők, mint a dekompresszió nélküli merülés és a biztonsági megállók állíthatóak be a No Deco
merülések alatt.

CF (CONSERVATIVE FACTOR - BIZTONSÁGI TÉNYEZŐK)
Amikor a CF be van kapcsolva, a fennmaradó merülési idő (No Deco/O2 MIN) csökken (mely az az N2/O2
számítására használatos algoritmuson alapszik, a tervező módnak (Plan Mode) megfelelően jelenik meg a kijelzőn).
A csökkenés utáni érték megegyezik a tengerszint feletti magasságon előforduló értékkel, mely 915 méterrel 
magasabb, mint az aktuális magasság aktiváláskor. Lásd alább a könyv hátulján az ábrákat a merülési időre
vonatkozóan.

DS (DEEP STOP - MÉLYSÉGI MEGÁLLÓ)
Amikor a DS beállítás aktív, a computer 24 méteres mélység alá való süllyedés esetén kijelez egy mélységi megállót.
Ezt a megállót a maximális mélység felénél kell tartani, melyet az eszköz folyamatosan frissít és kiszámol.

    MEGJEGYSZÉS:  A DS  funkció csak No Deco állapotban működik merülési módban.

>  A mikor 3 méterrel a kiszámított mélységi megálló alatt tartózkodsz, hozzáférhetsz a DS Preview (Mélységi
megálló előnézet) ablakhoz, mely az aktuálisan kiszámított mélységi megálló / időt mutatja.

 
>  3 méterrel a kiszámított mélységi megálló alatt a megkezdett felemelkedés során a DS ablak kijelzi a mélységi 

 megállót egy visszaszámlálóval, mely 2 perctől számol vissza 0-ig. Ha visszaszámlálás során 3 méterrel a kijelölt
megálló alá süllyedsz, vagy fölé emelkedsz, 10 másodperc után a No Deco beállítás kicseréli a DS főképernyőt
és kikapcsolja a DS funkciót a fennmaradó merülési időre. Ha a DS-t figyelmen kívül hagyod, a computer nem
ad büntetést.

> A bban az esetben, ha becsúszol a dekompresszióba, túlléped az 57 métert, vagy a magassági O2 SAT 
(Ox igen Szaturáció) állapot ≥ 80%, kikapcsolódik a DS funkció a fennmaradó merülési időre.

> A DS nem engedélyezett magas PO  figyelmeztetés esetén, mely ≥ mint a beállított érték.
2

ASC ALARM TRIGGERED

villogás
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AZ ELEM ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE MERÜLÉS ALATT
Figyelmeztetési állapot

Riasztási állapot

• Az elem ikon 5 másodpercig villog Felszíni módba érkezés után, majd az eszköz kikapcsol.

AZ ELEM ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE A FELSZÍNEN

Figyelmeztetési állapot
• Az i300 változatlanul működik, de a háttérvilágítás kikapcsol.

• Az i300 változatlanul működik, de a háttérvilágítás kikapcsol.

• Az i300 változatlanul működik, de a háttérvilágítás kikapcsol.

• Az elem ikon tartósan megjelenik.

• Az elem ikon tartósan megjelenik felszínre érkezéskor.

Riasztási állapot
• Minden működés leáll.
• Az elem ikon 5 másodpercig villog, majd az eszköz kikapcsol.

!   FIGYELMEZTETÉS:  Cserélj elemet merülés előtt, ha az i300 alacsony töltöttségi szintet mutat, vagy riaszt.

alacsony töltöttség,
folyamatos = figyelmeztetés
villogó = riasztás

SS (SAFETY STOP - BIZTONSÁGI MEGÁLLÓ)
Felemelkedés során 1,5 méterrel az biztonsági megálló alatt, mely No Deco merülés esetén 1 másodpercre van
állítva, vagyis, ha 1 másodperc alatt több, mint 9 métert teszel meg, a készülék sípolni fog, valamint megjelenik a 
merülési képernyőn egy visszaszámlálás, mely a biztonsági megálló idejétől kezdődik és 0 percnél ér véget.

> Ha a biztonsági megálló ki van kapcsolva, nem jelenik meg az SS kijelző.

> Abban az esetben, ha 3 méterrel a mélységi megállónál mélyebbre süllyedsz a visszaszámlálás alatt 10  
másodpercig, vagy a visszaszámlálás eléri a nullát a No Deco főképernyő lecseréli az SS főképernyőt,
mely újra megjelenik, ha 1.5 méterrel a biztonsági megálló alá emelkedsz 1 másodpercig.

> A bban az esetben, ha dekompresszióba kerülsz a merülés során, teljesítsd a Deco elvárásait, majd süllyedj 
9 méterre, a biztonsági megálló főképernyője újra megjelenik felemelkedéskor 1,5 m éterrel a biztonsági megálló

alatt.

> H a 0,6 méterrel feljebb emelkedsz a biztonsági megállónál, 10 másodperccel a befejezés előtt, a biztonsági 
megálló eltörlődik a merülés maradék idejére.

> Nincs büntetés, ha felszínre érsza biztonsági megálló befejezése előtt, vagy figyelmen kívül hagyod azt.
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HANGOS RIASZTÁS
Merülési (DIVE), vagy Mérő (GAUGE) üzemmódban a hangos riasztás 1 jelzést bocsát ki másodpercenként, 
10 másodpercig, amikor is riasztások felerősödnek, amíg ki nem kapcsolod. Ez idő alatt a hangos riasztást a SEL
gombbal lehet elnémítani. Egy LED figyelmeztető fény a külső borítás alsó végén a hangfigyelmeztetésekkel
szinkronban villog. A LED kikapcsol, amikor a figyelmeztetés elnémul. A hang és LED figyelmeztetések nem
kapcsolnak be, ha a hangjelzések kikapcsolt állapotban vannak. (Set AL Menu setting).

FREE Dive Módnak (Szabadtüdős merülési módnak) saját figyelmeztetései vannak, melyek 3 rövid sipolást
bocsátanak ki, egy vagy három alkalommal, melyeknek lenémítása és kikapcsolása nem lehetséges.

Aktiválódik a Dive/Gauge 10 másodperces figyelmeztetése, ha:

** Csak Merülés (DIVE) módban aktiválódik

• mélyebbre süllyedsz, mint ahogyan a mélységi figyelmeztetést kiválasztottad.
• kiválasztottál egy általad megadott fennmaradó merülési időt (DTR)**.
• kiválasztottál egy általad megadott eltöltött merülési időt (EDT).
• kiválasztottál egy általad megadott PO -t

2

• magas O
2
 300 OTU-ból (100%)**.

• kiválasztottál egy általad megadott N2 Bar grafikont**.
• felemelkedési érték 9 m/percnél magasabb 8 vagy több másodpercig.
• beléptél dekompressziós módba (Deco)**.
• feltételes hiba lép életbe (kevesebb, mint 5 percig az előírt dekó mélységi megállón való tartózkodás esetén)**.
• késleltetett hiba (több,  mint 5 percig az előírt dekó mélységi megállón való tartózkodás esetén)**.
• késleltetett hiba (18 méternél nagyobb dekó mélységi megálló szükséges)**.
• késleltetett hiba (maximális működési mélység esetén 100 méter, Dive vagy Free módban, vagy 120 méter

mérő üzemmódban (Gauge mode).

Egyszeri rövid sípolás (melyet nem lehet kikapcsolni), ha:
• hibás merülés után a búvár 10 percet a felszínen töltött.

3 rövid sípolás (melyeket nem lehet kikapcsolni), ha:
• FREE Dive Elapsed Dive Time Alarm (FREE Dive eltöltött merülési idő figyelmeztetés) (3 sípolás 30

másodpercenként, ha be van kapcsolva).
• FREE Dive Depth Alarms (FREE Dive merülési mélység figyelmeztetés) 1, 2, 3 (egymást követő mélységek) - 

3x3 sípolás.
• FREE Dive N2 Bar Graph Alarm (Figyelmeztetési zóna, 4 szegmens) - 3 sípolás 3 alkalommal.
• FREE Dive mód alatt Dekóba lépés (Hibás merülés) 3 sípolás 3 alkalommal.
• Free Dive Mode visszaszámlálás eléri a 0:00-t - 3 sípolás 3 alkalommal.

Az alábbi merülési szituációkban a 10 másodperces rendszeres hangot egy 5 másodperces folyamatos sípolás
követ tudomásul vétel esetén sem kapcsol ki:
• Ha Dekó mélységi megálló fölé emelkedsz több, mint 5 percen keresztül.
• 18 vagy több méter dekó mélységi megálló esetén.
• Feltételes hiba esetén a felszínen.
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MERÜLÉS ELŐTT A FELSZÍNEN
A merülés főképernyő kijelzi a felszíni időt (SURFT TIME) és a kiválasztott FO  gázt. A felszíni idő az aktiválástól

2

számított idő, vagy a felszínen eltöltött idő egy merülés után.

hr:min

32% O
2

FELSZÍNI FŐMENÜ
A bejegyzések megtekintéséhez a beállítások megváltoztatása szükséges vagy módot váltunk, melyet az ADV gomb
lenyomásával tehetünk meg. Mikor elérted a menü végét, az i300 visszatér a felszíni főképernyőre.
Az ADV gomb nyomvatartásával gyorsan átléphetünk a választásokon. Néhány képernyő csak adatokat tartalmaz,
míg más képernyők almenükhöz és beállításokhoz vezetnek.  Nyomd meg a SEL gombot a menü választáshoz, vagy-
vagy a főmenü lehetőségeinek megjelenítéséhez, ha elérhető. Minden főmenü képernyő és beállítás a következőkben
bemutatásra kerül, ahogy a lenti ábrán találhatóak:

MAIN MENU 
ALT 1
ALT 2
ALT 3
FLY/SAT
PLAN
LOG
SET GAS
SET AL
SET UTIL
SET TIME
SET MODE
TOT diVES
SN

ADV SEL

ADV

SEL

to Select 
an option

ALT 1 (LAST)
Az ALT 1 képernyő a legfontosabb adatokat tartalmazza a legutóbbi merülésről. Ha nem volt merülés a jelenlegi 
aktiválás óta, a merülés szám nullát, a maximális mélység kötőjelet  és  az eltöltött merülési időt jelez ki.

2 PREVIOUS DIVES NO PREVIOUS DIVES

maximális mélység

eltöltött merülési idő

merülés száma
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ALT 2
Az ALT 2 képernyő a jelenlegi magassági beállítást, az időt és a hőmérsékletet mutatja.

magasság
(El2 - EL7, üres, ha tengerszintblank if sea level)

idő

hőmérséklet

ALT 3
Az ALT 3 képernyő csak nitrox merülés után működik. A jelenlegi oxigén telítettségi szintet mutatja a beállított
PO

2
 figyelmeztetést és a jelenlegi gázkeveréket.

% O
2 
Telítettség

32% O
2

PO
2
 Figyelmeztetés

beállított érték

FLY/SAT (DESAT) - REPÜLÉSI/DESSZATURÁCIÓS IDŐ

NINCS MERÜLÉSI ELŐZMÉNY MERÜLÉS UTÁN 10 PERCCEL

óra:perc

9:- - jelenik meg
ha az idő > 9:59

FLY/SAT képernyő megmutatja a repülésig fennmaradó időt és a visszaszámlálást a desszaturációig.
A fennmaradó idő a repülésig (Time to fly) visszaszámlálás 23:50-től 00:00ig számol vissza, 10 perccel egy
merülés befejezése után. SAT (DESAT) számláló a szövetek desszaturációig fennmaradó időt számolja ki
tenger szinten, figyelembe véve a biztonsági tényezőket (CF) ha azok be vannak kapcsolva. Merülésből való
(DIVE vagy FREE mode) felszínre emelkedést követően 10 percre kezd el számolni a program, maximum
23-tól 10 óráig, majd 9:59-től 00:00ig. Amikor a SAT visszaszámláló eléri a 00:00-át, amely általában a FLY
visszaszámláló lejárta előtt történik, a SAT idő a képernyőn marad 00:00-ként, amíg a FLY visszaszámláló
kikapcsolja az I300-at (24 órával az utolsó merülés után).
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PLAN - TERVEZÉS

2

     

ADV SEL

üres, ha a CF 
ki van kapcsolva

2

2

 riasztásibeállítótt PO
érték üres, ha az FO 
levegő

O  százalék
2

beállított 
FO

2
 érték

ADV SEL

mélység
növelése

vagy O2 MIN

maximáis
működési mélység

kilépés
a Főmenübe

a főmenü 
következő eleme

LOG-NAPLÓ
A SEL gombbal hozzáférhetünk a napló üzemmódba. A napló a legutolsó 24 DIVE vagy GAUGE mód
merüléseit tartalmazza. 
> Ha nincs tárolt merülés, a NONE YET 0 DIVE feliratot írja ki.
> 24 merülés túllépése esetén, a legutóbbi merülés tárolódik, míg a legrégebbi kitörlődik.
>  

> Abban az esetben, ha a merülési idő (DIVE MIN) túllépi a 999 percet, a 999-en belüli adatot rögzíti az 
egység a naplóban felszínre érést követően.

     MEGJEGYZÉS:

ADV SEL
ADV SEL

merülés 
dátuma

a merülés kezdetének 
ideje

következő
rögzített merülés

rögzített merülés
megtekintése

tervezési mód
hozzáférés

főmenü
következő eleme

hozzáférés
a naplóhoz

Merülés szám

üres, ha DIVE módban van, 
GAU ha GAUGE módban van, 
VIO ha hibás

NAPLÓ ELŐNÉZETLOG BEVEZETŐ

A SEL gomb megnyomásával hozzáférhetünk a merülési tervezési üzemmódjába.
Ez a mode a merülés mélységét és az időhatárokat számolja ki. A program a fennmaradó nitrogén, oxigén,
felszíni intervallumok a bealított gázkeverék és a PO  figyelmeztető beállítás alapján működik. NO DECO MIN
vagy O2 MIN határait jelzi ki attól függően, hogy a nitrogén vagy az oxigén szint a behatároló tényező. Az
időhatárokat 1-99 percig mutatja a computer, 99-nél nagyobb számot is 99-el jelzi.

MEGJEGYZÉS: Nitrox esetén, ha a merülés MOD (Maximum operating depth-maximális működési
mélység) túllépi vagy kevesebb, mint 1 perc van hátra, a megengedett merülési időt nem jelzi ki. 

A merülések 1-24-ig vannak számozva. A számolás a DIVE vagy GAUGE mode aktiválásakor
kezdődik. 24 órával a merülést követően az egység kikapcsol és az első merülés a következő
aktiválási időszakban #1 merülésként lesz tárolva

az új adat automatikusan felülírja a régit,a mint a memória megtelik. Ha
elfelejted vezetni vagy letölteni a merülési adatokat a memória felülírásakor ezek elvesznek.
Lásd a Számítógép letöltési részét a könyvnek a merülések letöltéséhez.
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ADV SEL

vissza a napló 
előnézethez

az adatok 2 
megjelenítéséhez

max felemelkedési
 érték

kiírt mélység
megálló, 
egyébként üres

max mélység

merülés előtti felszíni idő 
óra:perc, - : - - ha az aktiválási szakasz 
első merülése

a szövetek maximális töltöttsége
GAUGE módban üres

Merülési idő, 
maximum 999 perc

ADV SEL

vissza a napló 
előnézetbe

az adatok 3 mutatásához
vagy napló előnézet

legalacsonyabb 
hőmérséklet

 a merülési hely szintje
dive location,tengerszint( 
SEA) (vagy EL 2 - EL7)

NAPLÓ ADATOK 1 NAPLÓ ADATOK 2

ADV SEL

NAPLÓ ADATK 3

visszatérés
Napló előnézetbe

visszatérés a
Főmenübe

legmagasabb elért

2
 PO  érték 

a merülés során

Oxigén telítettség %
a merülés végén, - - ha a 
merülés hibás 
Gauge módba került

Gázkeverék
FO

2 
(Oxigén %)

    MEGJEGYZÉS:

GÁZ BEÁLLÍTÁS - SET GAS

    M EGJEGYZÉS:

ADV SEL
ADV SEL

ADV SEL

GÁZBEÁLLÍTÁS FO  BEÁLLÍTÁS
2 PO  RIASZTÁS2

a főmenü
következő
eleme

beállítás

FO
2

FO
2

beállítás
beállítások
mentése

PO2

beállítás
beállítás 
mentése

maximális működési
mélységMOD

beállított PO
2

 riasztási
érték

FO
2
 (Oxigén)

beállítás

PO
2
 riasztás

beállítás

A napló adatok 3 csak Nitrox
merülések esetén elérhető,
levegővel való merüléskor nem.

A SEL gombbal hozzáférhetünk a SET FO2 képernyőhöz. Ennek segítségével átállíthatod a
gázkeveréket levegőből bármilyen Nitrox keverékre 21-50 FO2 (Oxigén %) között. A Nitrox
keverékekhez megjelenítődnek a hozzátartozó MOD (maximális működési mélység értékek) és a
beállított PO2 figyelmeztetési beállított érték. A PO2 figyelmeztetési érték megváltoztatására a Nitrox
gáz keverék elmentése után van lehetőség. 

Nitrox merülés után a levegő opció nem lesz feltüntetve a SET GAS menüben 24 óráig
az utolsó merülést követően. Ha ebben az intervallumban levegős merüléseket folytatsz az FO2 értékre
21-et kell kiválasztani.
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RIASZTÁSOK BEÁLLÍTÁSA - SET AL (ALARMS)
A SEL gombbal hozzáférhetünk a SET AL almenühöz. a menün belül a következő 5 figyelmeztetéseket 
állíthatod be. 

ADV SEL

SET AL BEVEZETÉS

elem a  
következő 

főmenüben
hozzáférés a
Set AL
menühöz

1.    A Ud AL ( Hangos  Riasztás)
A hangos riasztások jellemző a hangos riasztás ki vagy bekapcsolására szolgál.

ADV SEL

HANGOS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

beállítások 
elmentése

minimum
beállítás

Be vagy Ki

2.  dEPTH AL (Mélységi Hangos Riasztás)
Ez a jellemző egy előre meghatározott merülési idő riasztásra szolgál. 

ADV SEL

MÉLYSÉGI HANGOS FSET DEPTH AL

beállítás
elmentése

beállítás
módosítása

Ki 
vagy    10 - 100 m
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3. Edt AL (Eltelt Merülési Idő Riasztás)
Ez a jellemző egy előre meghatározott merülési idő figyelmeztetésére szolgál.

ADV SEL

EDT AL BEÁLLÍTÁS

beállítások

beállítások

beállítások

mentése

mentése

mentése

beállítások

beállítások

beállítások

módosítása

módosítása

módosítása

beállított érték 10 - 180 perc
 vagy üres, ha Ki

4. N2 AL (Nitrogén Riasztás)
Ez a jellemző egy előre meghatározott N2 bar grafikon szegmensének elérésekor figyelmeztet.

ADV SEL

N2 AL

Ki 
ha üres, akkor Be

Ki
vagy üres, ha Be

szegmens szám,
ha Be 

5. dtr AL (FENNMARADÓ MERÜLÉSI IDŐ RIASZTÁSA)
Ez a jellemző egy megnevezett fennmaradó merülési idő tartalékának figyelmeztetésére szolgál. 

ADV SEL

DTR AL

Ki, vagy üres
ha Be

beállított érték 5 - 20 perc
üres, ha Ki

EDT AL TRIGGERED

N2 AL TRIGGERED

DTR AL TRIGGERED

villogás

villogás

villogás
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SET UTIL (SEGÉDPROGRAMOK BEÁLLÍTÁSA)
A SEL gombbal hozzáférhetünk a SET UTIL almenühöz.
A menün belül a következő 7 működési funkciót lehet testreszabni.

ADV SEL

SET UTIL BEVEZETŐ

következő
elem a
főmenüben

hozáférés a
Set UTIL
menühöz

1.      H2O TYPE (VÍZ T ÍPUS)
Víz típus funkció segítségével a sós vagy édesvízi környezetet állíthatod be a megfelelő 
mélységi kalkulációk érdekében.

ADV SEL

VÍZ TÍPUS BEÁLLÍTÁSA

beállítások 

beállítások 

elmentése

elmentése

alapértelmezett

alapértelmezett

beállítás

beállítás

vagy Édes

2.  H2O ACT (VÍZ AKTIVÁLÁS)
A H2O ACT funkcióval kikapcsolhatod az aktivációt vízzel érintkezéskor.

!   FIGYELMEZTETÉS : ha a H2O ACT ki van kapcsolva manuálisan aktiválni kell az I300-at 
 bármilyen merülés előtt.

ADV SEL

VÍZAKTIVÁLÁS BEÁLLÍTÁSA

Be vagy Ki
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3.    MÉRTÉKEGYSÉGEK  (UNITS (IMP/MET)
a mértékegységek funkcióval kiválaszthatod, hogy a computer angolszász vagy metrikus 
rendszerben mutassa az adatokat.

ADV SEL

SET UNITS

or M, MET; °C

4.    dEEP STOP - MÉLYSÉGI MEGÁLLÓ
A mélységi megálló be, vagy kikapcsolása.

ADV SEL

MÉLYSÉGI MEGÁLLÓ BEÁLLÍTÁSA

5.    SS (SAFETY STOP - BIZTONSÁGI MEGÁLLÓ)
Biztonsági megálló ki- vagy bekapcsolása:
Ha be van kapcsolva választhatsz 3 vagy 5 perc biztonsági megállót, 3,4,5 vagy 6 méteren.

ADV SEL

BIZTONSÁGI MEGÁLLÓ 

Be vagy ki

Be vagy ki

ADV SEL

VÁRAKOZÁSI IDŐ

3 vagy 5 perc

ADV SEL

VÁRAKOZÁSI MÉLYSÉG

4, 4, 5; 6 m

beállítások 

beállítások 

beállítások 

beállítások 

beállítások 

elmentése

elmentése

elmentése

elmentése

elmentése

alapértelmezett

alapértelmezett

további

alapértelmezett

alapértelmezett

beállítás

beállítás

beállítások

beállítás

beállítás
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6.    CF (Conservative Factor - Biztonsági T ényezők)
A biztonsági tényezők ki vagy bekapcsolása.

ADV SEL

CF BEÁLLÍTÁS

Be vagy Ki

7.    LIGHt (BACKLIGHT - HÁTTÉRVILÁGÍTÁS)  IDŐTARTAMA
Ezzel a funkcióval beállíthatjuk a háttérvilágítás idejét a gombok elengedését követően.
Az opciók a következők: ki 5 sec vagy 10 sec.

     MEGJEGYZÉS:a háttérvilágítás környezeti fényérzékelőket használ, elegendő fény esetén -
a háttérvilágítás a beállítástól függetlenül sem kapcsol be.

ADV SEL

VILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

további  
beállítások

Ki, 5 sec; 10 sec

beállítások 

beállítások 

elmentése

elmentése

alapértelmezett
beállítás
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8.    SR (SAMPLE RATE  -  MINTAVÉTEL  ÜTEMÉNEK  BEÁLLÍTÁSA)
A mintavétel üteme megmutatja, hogy az I300 milyen gyakran készít adat felvételeket egy merülés
alatt a számítógépes letöltés érdekében. Beállítási opciók: 2,15,30 vagy 60 másodperces 
intervallumok. Minél rövidebb az intervallum annál precízebb a merülés rögzítése.

MEGJEGYZÉS:

ADV SEL

MINTAVÉTELEZÉS BEÁLLÍTÁSA

2, 15, 30, or 60 sec

IdŐ BEÁLLÍTÁS
A SEL gombbal hozzáférhetünk a SET TIME almenühöz. A menü segítségével beállíthatod az időformátumot, a 
dátumot és a napszakot. 

ADV SEL

IDŐBEÁLLÍTÁS BEVEZETŐ

következő ele
a főmenüben

hozzáférés
Set TIME
menühöz

ADV SEL

DÁTUMFORMÁTUM BEÁLLÍTÁS

(M - D) or (D - M)
M = hónap
D = nap

ADV SEL

ÓRA FORMÁTUM BEÁLLÍTÁS

12 vagy 24 

további  

alapértelmezett

alapértelmezett

beállítások

beállítások

beállítások

beállítások 

beállítások 

beállítások 

elmentése

elmentése

elmentése

Az új adat automatikusan felülírja az új adatokat, amikor a memória megtelik.
Az I300 napló és számítógépes letöltés a memória különböző részein van tárolva. A napló csak
kis összefoglalót tárol minden merülésről. A számítógépes letöltés funkció nagyobb fájlokat
tárol merülésenként. A kiválasztott beállítások és a merülési időtartamok befolyásolják,
azonban az I300 napló funkciójában is megtekinthetőek a merülések, melyeket a computer a
számítógépes letöltésre partícionált. Hosszabb intervallum kiválasztása esetén kevesebb
memóriát használ merülésenként. Figyelj arra, hogy sűrűbben töltsd le merüléseidet, ha
rövidebb a mintavétel üteme.
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ADV SEL

SET TIME

advance 
setpoint

save
setting

ADV SEL

SET DATE

advance
setpoint

save
setting

Choose and save 
the hours. Then 
repeat for minutes.

or D - M depending 
on selected format
 

Choose and save the 
year. Then repeat for 
the month and day.

MÓD BEÁLLÍTÁS
A  mód beállítás funkcióval kiválaszthatod, hogy a computer DIVE (általános rekreációs merülés), GAUGE 
(mérő üzemmód) vagy FREE (free diving) módot használja.

     MEGJEGYZÉS: A bármilyen GAUGE vagy hibás merülés után az I300 GUAGE módban 24  óráig letilt.
Máskülönben szabadon választhatsz módot bármilyen felszíni üzemmód esetén.

ADV SEL

MÓD BEÁLLÍTÁS BEVEZETŐ

a főmenü

a főmenü

köevtkező eleme

köevtkező eleme

hozzáférés a
beállítás módhoz

ADV SEL

MÓD BEÁLLÍTÁS

további
beállítás

beálítások
mentése

Choose between
diVE, GAUGE, or FrEE.

TÖRTÉNET MÓD
A történet üzemmód az általános adatok összefoglalója melyeket a készülék DIVE és GAUGE módban rögzített..

     MEGJEGYZÉS:FREE módban a merüléseket nem megtalálhatóak a történet vagy a Napló üzemmódban.-
A szabadtüdős merülések adatai csak a számítógépes letöltési szoftverrel érhetőek el.

ADV SEL

ÖSSZES MERÜLÉS

hozzáférés
az összes
órához

ADV SEL

ÖSSZES ÓRA

az
Extremes
képernyőhöz

ADV SEL

EXTREMES

vissza a
főmenübe

0 - 9999

legnagyobb magasság
a merülés során

legalacsonyabb
rögzített
víz
hőmérséklet

maximális
mélység
a merülés során

leghosszabb
rögzített
merülés
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SN (SERIAL NUMBER/CLEAR DATA - SOROZATSZÁM/ADATOK TÖRLÉSE)

!   FIGYELMEZTETÉS: az adatok törlése funkció kölcsönzési vagy képzési tevékenységekre szolgál nem a 
búvárok általános használatára. Egy búvár, ismétlő merülési esetén az adatok törlése súlyos 
sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

ADV SEL
ADV

SZÉRIASZÁM

vissza a
felszíni
főmenühöz

hozzáférés
az adatok
törléséhez

ADV SEL

ADATOK TÖRLÉSE BEVEZETŐ

adatok
törlése

revision #

ADV SEL
ADV

ADATTÖRLÉS MENTÉSE

kód
beírás

szám
törlése

serial #

üsd be a 
helyes kódot
1943

A sorozatszám kijelzőn található adatokat őrizd meg és tartsd együtt a bizonylattal. Szükség lehet rá, ha az 
300 javításra szorul. A sorozatszám kijelzőn hozzáférhetsz az adatok törlése kijelzőhöz, melyekkel 
kitörölheted a nitrogén/oxigén számolásokat és a naplóbejegyzéseket. A funkció használatához 4 jegyű kód 
szükséges. Amennyiben a kód helytelen az I300 visszatér a merülés főképernyőjéhez az adatok törlésének 
mellőzésével. Amennyiben a kód helyes az I300 kikapcsol. Újraindításkor az adatok törlésre kerülnek.
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INITIATING A DIVE - MERÜLÉS ELKEZDÉSE
A merülés elkezdődik 1,5 méteres és min. 5 másodperces süllyedés esetén. A következőkben egy diagram segít 
neked a merülési módok közötti váltásokban.

ALT 1
ALT 2 (only if NX)
back to Main ADV SEL

ADV

NO DECO MERÜLÉS FŐKÉPERNYŐ

Mélységi megálló előnézet

ADV vissza a főmenübe

háttérvilágítás aktiválása
vagy figyelmeztetés elfogadása

NO DECO DIVE MAIN - NO DECO MERÜLÉSI FŐKÉPERNYŐ 

 
!   FIGYELMEZTETÉS:  merülés előtt az I300 időt hagy, hogy felismerd a normál vagy riasztási működést.

mélység

mélységi
megálló

Fennmaradó Merülési Idő
0 - 99 perc

-

N2 bar gráf

eltöltött merülési idő
0 - 999 perc

ASC bar gráf

A főképernyőn minden kritikus paramétert megtalálsz. Merülés során hangjelzés esetén az információk sorrendje
megváltozhat. Ennek oka, a biztonsági ajánlások, figyelmeztetések vagy riasztásokra való figyelemfelhívás. A
fejezet következő részében figyelmeztetésmentes merülést mutatunk be. A riasztásokat a komplikációk résznél 
találod. 
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DIVE ALT 1
A képernyő az időt és a környezet hőmérsékletét mutatja.

DIVE ALT 2
A képernyő a Nitroxra vonatkozó információkat mutatja.

% O
2
 szaturáció

0 - 100

jelenlegi
PO

2
 érték FO

2
 beállítás

MÉLYSÉGI MEGÁLLÓ ELŐNÉZET
Mélységi megálló bekapcsolása esetén (UTIL MENÜ) a mélységi megálló előnézet, képernyő 24 méteres mélység 
túllépésekor jelenik meg. 

Mélységi megálló
mélysége

megálló ideje

MÉLYSÉGI MEGÁLLÓ FŐKÉPERNYŐ

     MEGJEGYZÉS: Az I300 nem büntet kihagyott mélységi megálló esetén.

hátralévő
idő a megállóból

megálló mélység

Ha be van kapcsolva a mélységi megálló 3 méterrel a kiszámított mélység alatt bekapcsol.Látható a várakozási
idő, valamint 0-ig történő visszaszámlálás, amíg 3 méterrel a megálló felett vagy alatt tartózkodsz. Amíg a DEEP
STOP főmenü látható 3 ALT képernyőhöz férhetsz hozzá az ADV gomb megnyomásával. Lásd DEEP STOP 
részt a merülési funkciók fejezetnél további részletekért.
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BIZTONSÁGI MEGÁLLÓ FŐKÉPERNYŐ

     MEGJEGYZÉS: Az I300 nem büntet kihagyott biztonsági megálló esetén.

fennmaradó
idő a megálló végéig

megálló
mélység

FELSZÍNRE ÉRÉS

     MEGJEGYZÉS: Az I300 10 perc felszíni időt igényel a következő merülés rögzítéséhez, máskülönben 
a merüléseket összevonja és a memóriában egyetlen merülésként tárolja.

felszíni idő
óra:perc

max mélység

merülés száma

< 10 MIN ON SURFACE ≥�10 MIN ON SURFACE

FO
2
 (% O

2
)

A korábbi információ stresszmentes merülés esetén érvényesek. Az új I300 azonban segít neked a kevésbé

 ideális szituációk esetén való felszínre jutásban is.

DEKOMPRESSZIÓ

> Abban az esetben, ha a kiírt várakozási mélységbe kerülsz (vagy 3 méterrel lejjebb= várakozási zóna)
mindkettő nyíl a STOP BAR-al folyamatosan világít.

KOMPLIKÁCIÓK

Ha be van kapcsolva a biztonsági megálló 15, méterrel a biztonsági megálló mélységénél kapcsol be NO
DECO merülés esetén. A visszaszámlálás 0-ig megy. Amíg a SAFETY STPO főmenü látható 3 ALT 
Képernyőhöz férhetsz hozzá az ADV gomb megnyomásával. Lásd a SAFETY részt a merülési funkciók 
fejezetnél további részeltekért.

0.9 méter felett az I300 felszíni üzemmódba kapcsol. A merülés után 10 percig az I300 kijelzi a maximális
mélységet és az eltöltött merülési időt. 10 perc letelte után a computer az általános felszíni képernyőt mutatja.

A dekompresszió mód bekapcsol, az elméleti, NO DECO idő és mélység túllépése esetén. Dekóba lépéskor
bekapcsol a hangos riasztás és a fényjelzések villogni kezdenek. A teljes NY2 bar grafikon és egy felfelé mutató 
nyíl ikon villog, amíg a hangos riasztás elnémítod. 

A dekompressziós kötelezettségek teljesítése érdekében kontrollált felemelkedést kell végrehajtanod, melyet
kissé mélyebben vagy pontosan a kiírt várakozási mélységnél megszakítasz és kidekózol a kiírt várakozási időn 
keresztül. Tartózkodj kissé mélyebben kiírt várakozási megállónál, amíg a következő sekélyebben fekvő 
várakozási mélység megjelenik. Ezután lassan emelkedj ennek szintjére, de ne feljebb, mint a kiírt várakozási 
mélység.
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DECO BELÉPÉS

TTS 0 - 99,  - - ha 

TTS 0 - 99,  - - ha 

több mint 99 perc

több mint 99 perc

megálló
mélysége

megálló ideje

KIDEKÓZÁSI FŐKÉPERNYŐ

megálló mélysége

megálló ideje

CV (CONDITIONAL VIOLATION - FELTÉTELES HIBA)

>  A lefelé mutató nyíl addig villog, amíg a kiírt várakozási zónába nem érsz, ezután a FULL STOP ikon (stop 
kötőjel mind2 nyíllal) folyamatosan látható lesz.

> H a 5 perc eltelte előbb mélyebbre süllyedsz, mint a kiírt dekó megálló, a működés nem ad dekózási
 kötelezettséget, amíg a megálló fölé nem érsz. Minden percért a dekó 1-0,5 perc büntetést ad a kiírt várakozási 
időhöz.

>    A hozzáadott büntetési (dekó) időt teljesíteni kell mielőtt kidekózási kötelezettségeinknek eleget tennénk.
> Amint a büntetési idő letelt és a kidekózás megkezdődik, a kiírt dekómélységi megálló és idő csökkenni kezd. 

Az N2 bar grafikon  NO DECO zónába kerül és a működés visszaáll NO DECO módba.

lefelé nyíl
villog N2 Bar Gráf

villog

Dekompresszióba való lépéskor bekapcsol a hangos riasztás és egy led villogni kezd, amíg a hangos riasztást 
el nem némítod. Egy „UP” felirat, egy felfelé mutató nyíl és a teljes N2 BAR grafikon villogni fog. Továbbá kijelzi 
a várakozási mélységet, időt és a TTS-t (Time To Surface- idő a felszínre érésig). A TTS-be beletartoznak a 
várakozási idők a dekómegállókor, valamint a függőleges felemelkedési idő a maximális megengedett érték szerint. 

A kidekózási főképernyő 3 méterrel a dekó megálló alatt jelenik meg. Folyamatosan világít egy STOP felirat,
valamint a FULL STOP ikon(mind2 nyíl a STOP kötőjellel).

Ha feljebb emelkedsz, mint a kiírt dekó megálló, a rendszer CV-be kerül mely alatt nem mutat kidekózási
kötelezettséget. A hangos riasztás bekapcsol és a led villogni kezd., a teljes N2 bar grafikon, elfelé mutató nyíl
ikon és egy „DOWN” felirat villog, amíg a hangos riasztás el nem némítod. Ezt követően az N2 bar grafikon
folyamatosan világítani fog.
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DV 1 (DELAYED VIOLATION 1- KÉSLELTETETT HIBA 1)
Ha feljebb maradsz, mint a kiírt dekó megálló több mint 5 percig a működés DV1-be vált*, mely a CV folytatása 
plusz büntető időkkel. Hangos ismét bekapcsol és a teljes N2 bar grafikon villog, amíg el nem némítod. Az ALT 

képernyőkhöz hozzáférsz és hasonlóan jelennek meg a DECO ALT képernyőkhöz.

*A különbség az, hogy felszínre érés után 5 perccel a működés hibás GAUGE módba lép.

> Lefelé mutató nyíl és „DOWN” üzenet villog, amíg a kiírt várakozási mélység alá merülsz, ezután FULL STOP 
ikon folyamatosan világít.

missed stop
depth

time required
at missed stop

VIO (Violation),
flashing

Dv1 < 5 PERC A FELSZÍNENDv1 MERÜLÉSI FŐKÉPERNYŐ

surface interval
showing 2 min

DV 2 (DELAYED VIOLATION 2 - KÉSLELTETETT HIBA 2)

>  Ha 3 méterrel a kiírt várakozási mélység alatt tartózkodsz, a felfelé mutató nyíl világít.
>  Amint 3 méterrel a kiírt várakozási mélység alá kerülsz a STOP felirat és STOP ikon (nyilak+ikon) folyamatosan

világít.

> A  DV1 állapot figyelmen kívül hagyása esetén az I300 DV1 felszíni módba kapcsol 5 perccel a felszínre érést
követően. VIO, lefelé mutató nyíl és SURF ikon villog. A felszínen eltöltött 5 percet követően DV1 módba az
egység VGM(Violation Gauge Mode) hibás GAUGE módba kerül.

Ha a kiszámolt dekó kötelezettség 18 és 21 méter közötti várakozási mélységet ír ki, a működés DV2-be kerül.
A hangos riasztás bekapcsol és a led villogni kezd. A teljes N2 bar grafikon villog, amíg a hangos rizsarást le
nem némítod.
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VGM (VIOLATION GAUGE MODE - HIBÁS MÉRŐ ÜZEMMÓD) MERÜLÉS ALATT

VGM (VIOLATION GAUGE MODE) A FELSZÍNEN

> A működés visszaállítása érdekében 24 órás felszínen való tartózkodás szükséges.
> A 24 óra alatt, a VGM nem enged gázkeveréket, tervet, repülési/szaturációs (deszaturációs) beállítást FREE

módot módosítani, megjeleníteni.
> A FLY visszaszámlálás megmutatja, a fennmaradó időt a normális működés eléréséig.

VGM HANGOS RIASZTÁS ALATT VGM HANGOS RIASZTÁS UTÁN

VGM FELSZÍNEN < 10 PERC VGM FELSZÍNEN> 10 PERC

DV 3 (DELAYED VIOLATION 3 - KÉSLELTETETTT HIBA 3)

* Azt hívjuk m aximális működési mélységnek (Dive/Free Mód 100M, Gauge Mód 120 M) ahol az i300 megfelelően tudja végezni
számításait és megjeleníteni a kívánt adatokat. 

villogás

villogás villogás

villogás

villogás

villogás

Dv3 DIVE LOG, DV3 DIVE

hiba

Ha a maximális működési mélység* alá süllyedsz, a hangos riasztás bekapcsol, és a LED villogni kezd.
Villogni kezd egy UP felirat, valamint egy felfelé mutató nyíl és a Current Depth/Max Depth/DTR helyén
kötőjelek láthatóak, melyeknek jelentése a túlzott mélységen való tartózkodás.

Amint a maximális működési mélység felé emelkedsz, az aktuális mélységedet helyreállítja a computer, azonban a 
maximális mélységet változatlanul kötőjellel fogja megjeleníteni a merülés hátralévő részén. A napló szintén kötőjelet
fog írni a maximális mélységnél.

Dekózás során 21 méternél mélyebb várakozási mélység esetén Dive módban a működés VGM-be lép. VGM
szintén előfordulhat Free mód esetében. A működés a merülés hátralevő részében VGM-ként funkcionál, valamint
a felszínre érést követő 24 órában. Az i300 ekkor nem mutat dekompressziót, vagy oxigénhez kapcsolódó
beállításokat. A VGM aktiválódását követően a hangos riasztás bekapcsol, és a LED villogni kezd. VIO felirat és 
egy felfelé mutató nyil villog. A hangos rasztás elnémítását követően a NO DECO és az N2 Bár Grafikon eltűnik
a kijelzőről.

Felszínre érést követően a VGM merülési képernyőt 10 percig mutatja, valamint a felszínen eltöltött időt a SURF
ikon villogásával. A VIO grafikon is villogva látszik. A működés késleltetett hiba esetén is VGM-be kapcsol 5 perccel
a merülés befejezése után.



Doc. 12-7823-r05  (11/19/15)32

MERÜLÉSI ÜZEMMÓD

© Aqua Lung International, Inc. (2015)

HANGOS RIASZTÁS ALATT

Riasztás

2
 Amennyiben a PO  növekedése eléri a beállított riasztási értéket, a hangos riasztás ismét 
bekapcsol, a PO2 érték UP felirat és egy felfelé mutató nyíl villog amíg a PO2 a beállított 
érték alá csökken. A hangos riasztás lenémítását követően a PO2-t felváltja a maximális mélység.

2
HANGOS RIASZTÁS UTÁN

váltakozik
a PO -vel

2

PO
2
 Dekózás Során    

A PO2  beállítások dekóban nem működnek, ha dekó-megálló során a Po2 eléri az 1,60-at
a PO2 érték percenként váltakozik a STOP üzenettel*.

*PO
2
 -t mutat 10 másodpercig, Deco Várakozási Mélység/Időt 50 másodpercig. Amennyiben a Po2 1,60 alá csökken,

a program ezt nem mutatja.

váltakozik
STOP felirattal

MAGAS PO
2

Figyelmeztetés >> beállított riasztási érték alatt 20-al.
Riasztás >> beállított értékkor, kivéve Dekó módban, ott 1,60-nál.

Figyelmeztetés  
Amikor a PO  (az oxigén parciális nyomása) a figyelmeztetési szintre emelkedik, a hangos riasztás 

2

bekapcsol a PO
2

érték villog amíg a hangos riasztást el nem némítod.

villogás

villogás

villogás
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Figyelmeztetés Dekó Alatt

közepén az O2 SAT érték villog. A mélységi megálló és az idő a képernyő alsó részébe kerül.  

közepén az O2 SAT érték villog. A mélységi megálló és az idő a képernyő alsó részébe kerül.  

Amikor a hangos riasztást elnémítod, az általános Dekó merülési képernyő áll vissza a maximális 

Amikor a hangos riasztást elnémítod, MAX O2 SAT (100% O2 SAT) felirat villog a max mélység 

mélységgel és a TTS-el (Felszínig Fennmaradó Idő) együtt.

% O2 SAT
villog

kiírt várakozási

kiírt várakozási

kiírt várakozási

kiírt várakozási

kiírt várakozási

kiírt várakozási

mélység

mélység

mélység

idő

idő

idő

Riasztás Dekó Alatt

és a TTS helyén a felszín eléréséig.

% O2 SAT
villog

villog

HANGOS RIASZTÁS ALATT HANGOS RIASZTÁS UTÁN

Riasztás
Ha az oxigén szaturáció eléri a riasztási szintet, a hangos riasztás bekapcsol, UP felirat és az O2 SAT 

Ha az oxigén szaturáció eléri a figyelmeztetési szintet, a hangos riasztás bekapcsol, a képernyő 

Ha az oxigén szaturáció eléri a riasztási szintet, a hangos riasztás bekapcsol, a képernyő 

érték villog DTR helyén felszínre érésig.

villog

MAGAS OXIGÉN SZATURÁCIÓ 
Figyelmeztetés >> 80 - 99% (240 OTU(Oxigén Tolerancia Egység))
Riasztás >> 100% (300 OTU)

Figyelmeztetés
Amikor az oxigén eléri a figyelmeztetési szintet, a hangos riasztás bekapcsol, és az
O2 szaturációs érték villog a DTR helyén. A DTR visszaáll a hangos riasztás lenémításakor.

% O2 SAT
villog
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Riasztás a Felszínen
Felszínre érést követően a merülési főképernyő 10 percig látható, mellyel hozzáférhetünk a merülési
ALT almenükhöz.
• H a az O2 SAT 100%, az érték a felszíni idővel váltakozik a főképernyőn, amíg  < 100%, majd

hiba esetén kicserélődik a VGM-el, vagy a felszíni idővel.
• I f you surface due to 100% O2 SAT without completing the Deco obligation, the full N2 Bar Graph 

and O2 SAT value (100) will flash with O2 SAT icons for the first 10 minutes, then operation will 
enter VGM (Violation Gauge Mode).

•  Access to Dive ALT screens is allowed during the first 10 minutes, then access to the Dive Surface 
Menu is allowed.

SURFACE < 10 MIN, 
100% O2 SAT

SURFACE > 10 MIN, 
VGM TRIGGERED

% O2 SAT
flashing

alternating with 
% O2 SAT
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GAUGE DIVE ALT 1
Ez a képernyő az időt mutatja és a környező hőmérsékletet.

MERÜLÉS KEZDETEKOR
Gauge merülés minimum 5 mp-en keresztül tartó 1,5 méterre való süllyedés esetén kezdődik. -

ALT 1
back to Main

ADV SEL

ADV

GAUGE FŐ MENÜ

GAUGE DIVE FŐMENÜ
Általános információkat tartalmaz a merülésről, beleértve a mélységet, merülési időt, és a felemelkedési értékeket.

mélység

eltöltött merülési idő
0 - 999 perc

ASC bar grafikon

háttérvilágítás, vagy
riasztás
tudomásul vétele

max mélység

DV 3 (KÉSLELTETETT HIBA  3)
Ha a maximális mélység alá süllyedsz, a hangos riasztás bekapcsol, és a LED villogni kezd. Felfelé mutató nyíl 
UP felirat villog, és az aktuális mélységet/maximális mélységet a működés csak kötőjellel jelzi, ezzel mutatva, hogy 
túl mélyen vagy.

DV3 GAUGE LOG, DV3 GAUGE

villog

hiba
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FREE DIVE MÓD RÉSZLETEK
•  Habár légzőkészüléket nem használunk szabadtüdős merüléskor a szövetek nitrogén töltöttsége fontos tényező

marad. A nitrogén telítettséget egy állandó FO  érték alapján számolják ki.
2

•  Mivel a felhasználünak 24 órán belül lehetősége van SCUBA mód és a FREE mód  között variálni, a nitrogén
számításokat és a No Deco DTR értékeket a program átviszi egyik módból a másikba. 

•  Az i300 a NO DECO/DECO többszintű ismétléses matematikai modellek alapján számol.

•  Ezek az algoritmusok nem veszik figyelembe a pszichológiai változásokat, a magas nyomás miatt, melyek
fontosak lehetnek a FREE Diving módban merülőknek.

!  FIGYELMEZTETÉSEK:
• F ontos, hogy meggyőződj arról, merülés kezdetekor, hogy melyik működési mód van kiválasztva  
(DIVE, GAUGE, vagy FREE) .

• 24 órán belül a SCUBA merülések és a FREE merülések kombinálása megnöveli dekompressziós  
betegség kialakulásának esélyét. 

•  24 órán belül a versenyzéses FREE merülések és a SCUBA merülések kombinálása nem ajánlott .
Jelenleg ilyen tevékenységekről adataink nincsenek. 
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CDT FREE (COUNTDOWN TIMER - VISSZASZÁMLÁLÓ)
A CDT a felszínen beállítható, elindítható és leállítható. Beállítást és elindítást követően a visszaszámláló a 
merülés kezdete után a háttérben fut és az ALT képernyővel hozzáférhető. Amint a visszaszámláló eléri a 0:00-t
a hangos riasztás bekapcsol. Ez alatt az idő alatt a CDT megjelenik a felszíni, vagy a merülés főképernyőn, amíg
a hangos riasztás elnémul.

ADV SEL

CDT BEVEZETŐ

következő
eleme

a főmenü hozzáférés a
CDT Statushoz

ADV SEL

CDT STATUS

toggle
setpoint
OFF, SET

Set to:
- OFF > return to Main Menu
- SET > go to Set CDT

ADV SEL

CDT SET MINUTES

perc
beállítás

beállítás
mentése

ADV SEL

CDT SET SECONDS

további
másodperc
beállítás

mentés
& vissza a
CDT Statushoz
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ADV SEL

toggle
setpoint
OFF, ON, or 
SET

Set to:
- OFF > return to Main menu 
- ON > return to Main menu
- SET > go to CDT Set

CDT STATUS

FREE MÓD RIASZTÁSAI
A SEL gomb megnyomásával hozzáférhetünk a SET FREE AL almenühöz. A menün belül a következő két 
riasztást szabhatod testre.

ADV SEL

SET FREE AL LEAD-IN

Next item in 
Main Menu

access
Set Free AL
menu

1.    EDT (Eltelt  Merülési  Idő)  R iasztás
A hangos riasztás 30 másodpercenként kapcsol be víz alatt FREE DIVE módban

ADV SEL

SET EDT AL

save 
setting

toggle 
setting

ON or OFF
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2.    dEPtH AL (MÉLYSÉGI  RIASZTÁS) 1-3
3 Free DA-t (Depth Alarms) lehet beállítani különböző mélységekben, 1 méterenként.

     MEGJEGYZÉS: Minden egymást követő DA-t mélyebbre lehet állítani, mint az azt követő
DA-t. Például ha a DA1 10 méter, akkor a DA2 12 méter.

ADV SEL

SET DEPTH AL

save 
setting

advance 
setting

OFF or 
30 - 330 ft 
(10.0 - 100 m)

depth alarm #

MEGOSZTOTT ELEMEK BEÁLLÍTÁSA
Az elemek módosításához, melyeket a FREE mód megoszt a Dive móddal a DIVE főmenüből érhetjük el, majd

> H2O ACT

SET UTIL, utána:

> Units
> CF (Conservative Factor)
> LIGHt

MERÜLÉS ELKEZDÉSE
A merülés 1,5 méterre való, minimum 5 másodpercig tartó süllyedéskor kezdődik 

ALT 1
ALT 2
back to Main

ADV SEL

ADV

FREE DIVE MAIN

activate backlight
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aktuális mélység

FREE DIVE FŐMENÜ
A Free Dive Főmenü általános információkat tartalmaz, beleértve a mélységet, merülési időt, felemelkedési értéket.

Fennmaradó Merülési Idő - Dive Time Remaining
0 - 99 perc ennél nagyobbakat is 99-el jelöli

N2 Bar Grafikon

eltelt merülési idő
perc:másodperc

ALT 1
Ez a képernyő a CDT (Visszaszámláló) jelenlegi állapotát mutatja, valamint a külső hőmérsékletet. A SEL gomb
megnyomásával indíthatjuk el (ON) majd állíthatjuk meg (OFF) a visszaszámlálót.

Visszaszámláló 
perc:másodperc

hőmérséklet

ALT 2
A képernyő az időt és a maximális merülési mélységet mutatja.

idő

max mélység

FREE DIVE RIASZTÁSOK
A Free mód riasztásai, melyek különállóak a többi riasztástól (Dive vagy Gauge) egyszer vagy háromszor sípolnak
három hangjelzést, melyeket nem lehet manuálisan lenémítani.

FREE CDT (VISSZASZÁMLÁLÓ) RIASZTÁS
Amikor a visszaszámláló eléri a 0:00-t a hangos riasztás bekapcsol. Ezalatt a CDT grafikon villog a Free Dive
főképernyőn.

villogás

ON/OFF

ADV SEL

toggle CDT
OFF/ON

go to
ALT 2
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FREE EDT (ELTELT MERÜLÉSI IDŐ) RIASZTÁS
Beállítását követően a riasztás 30 másodpercenként bekapcsol. Ekkor az EDT grafikon és a 
számjegyek villognak a főképernyőn.

villog
villog

MAGAS NITROGÉN SZINT RIASZTÁS
Amikor a nitrogén szint a figyelmeztetési szintre ér (4 N2 Bar Graph szegmens), az N2 riasztás bekapcsol. Ezalatt
az N2 Bar Grafikon szegmensei villognak a Free Dive főképernyőn.

Abban az esetben, ha a nitrogén tovább növekszik, és eléri a Dekó szintet a VIO (hiba) hangos riasztás bekapcsol.
Ezalatt az N2 Bar Grafikon szegmensei egy UP felirat, felfelé mutató nyíl és a VIO grafikon villog.

Ha a hangos riasztás elnémul, az N2 Bar Grafikon és a NO DECO felirat eltűnik. A VIO grafikon, UP felirat és egy
felfelé mutató nyíl villog a felszín eléréséig. Ezután az UP felirat és a felfelé mutató nyíl eltűnik.

A felszínen 1 perc eltetle után a VIO grafikon villog. Ezután felváltja a FREE mód és a működés hibás gauge 
módba kerül 24 órán keresztül.

villog

villog

villog

villog villog

villog

villog

N2 RIASZTÁS
VIO RIASZTÁS

(hangos riasztás alatt)
VIO ALARM 

(hangos riasztás után)

VIO < 1 PERC A FELSZÍNEN

váltakozik
FREE-vel

VIO > 1 PERC A FELSZÍNEN

FREE EDT (ELTELT MERÜLÉSI IDŐ) RIASZTÁS
Az EDT 30 másodpercenként bekapcsol. Ezalatt az EDT grafikon és a számjegyek villognak a Free Dive  
főképernyőn.
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PC ADAPTER
Az i300-at egy adapter csatlakozóval látták el, mely a készülék oldalán található. Ennek segítségével a computer 
egy USB porton keresztül a számítógéphez kapcsolható a kábellel, mely opcionális kiegészítő. A működéshez 
szükséges USB drivert a  honlapról lehet letölteni.www.aqualung.com

A programon belül a Settings Upload szekció alatt beállítható a Set AL csoport (Alarms), Set UTIL csoport (Utilities)
és a Set TIME csoport (Time/Date) a számítógépen keresztül. Az Fo2 és a Mód beállításokat az i300 gombjainak 
segítségével lehet módosítani.

Az adapter kapcsolódásának érzékelését követően a PC összeköttetésbe kerül az i300-al. Ezután a program
készen áll a beállítások feltöltésére, vagy az adatok letöltésére. A folyamat alatt két perces visszaszámlálási 
képernyő jelenik meg az i300-on.

A segédprogram HELP szekciójánál megtekinthető az adatok letöltéséhez és a beállítások feltöltéséhez szükséges
lépések.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Ne tedd ki az i300-at ütődésnek, szélsőséges hőmérsékletnek, kémiai behatásoknak. A karcolások megelőzésének 
érdekében védd a kijelzőt egy kijelzővédővel. A kisebb karcolások víz alatt eltűnnek.
• Minden merülési nap végén áztasd be és öblítsd ki az  i300 -at édesvízzel és ellenőrizd, hogy a  nyomásszenzor

a PC adapter csatlakozó, valamint a gombok szennyeződés, vagy eltömődés mentesek.
•  A sókristályok oldására használj langyos vizet vagy enyhén savas keveréket (50% ecet 50% édesvíz). A keverék 

használatát követően merítsd édesvíz alá az i300-at. Szárazon tárold.
• Utazás alatt hideg, száraz, védett helyen tárold az i300-at.

SZERVÍZ
!  FIGYELMEZTETÉS: Évente ellenőrizd le a magassági értékeket az ALT 2 képernyőn és a merülés tervezőt

a pontosság érdekében. Ha az i300 rosszul kalibrálja az értékeket (hibás magassági értékek, hibás No Deco
merülési idők a tervezőben vagy mélységi értékeket mutat a felszínen) vagy hibakód feliratot jelez ki
(EEP, ALT, CAL, ERR, CSM, A-D), szervizelni kell használat előtt.

•  Minden adat törlődik szervízkor. Töltsd fel a naplót és a merülési adatokat a PC-re.

mélység
szenzor

PC adapter
csatlakozó

PC VISSZASZÁMLÁLÓ

    

    

 

 

MEGJEGYZÉS:

MEGJEGYZÉS:

A PC visszaszámláló

Habár az elemcsere

képernyő nem jelenik meg, ha a kábel

otthoni körülmények között is elvégezhető

fordítva van bedugva.

szakszerű cseréje erősen ajánlott.

Elemcsere
• Távolítsd el az elemrögzítőt, mely az elem alsó felén található.
• Távolítsd el az O-gyűrűt, ne használj szerszámot.
• Csúsztasd felfele az elemet, majd szedd ki az elemtartóból.

Ellenőrzés
• Alaposan vizsgáld át a tömítéseket amelyek károsodhatnak vagy rosszul tömíthetnek.
• Vizsgáld át a gombokat a képernyőt és a borítást, hogy meggyőződj arról, hogy nem-e töröttek vagy sérültek.

!   FIGYELMEZTETÉS:  Kár vagy korrózió esetén vidd vissza az i300-at az A qua Lung márkaképviselethez.
NE HASZNÁLD amíg a megfelelő szervíz meg nem történt. 

elemrögzítő
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Elem behelyezése
• Csúsztasd be az új 3  voltos  CR2450 lithium elemet a negatív (-) oldalával lefelét az elemtartóba.
•  Helyezd át az elemrögzítőt az elem alsó részén és óvatosan nyomd lefelé a helyére.

Elemborító és rögzítő gyűrű behelyezése
• Szilikonzsírral kend meg az O-gyűrűt és helyezd az O-gyűrű fészekbe. Győződj meg arról, hogy az O-gyűrű
megfelelően van behelyezve.

!   VIGYÁZAT: az O-gyűrű valódi Aqua Lung termék legyen, melyet a hivatalos márkakereskedéstől 
vásárolhatsz. Más O-gyűrű használata a garancia elvesztésével jár.

• Vedd a külső gyűrűt a hüvelykujjadra.
• Óvatosan helyezd a borítást (O-gyűrűvel) pozícióba az O-gyűrű fészekbe, majd teljesen nyomd le a helyére

ugyanazzal a hüvelykujjaddal.
•  A zárószerszám segítségével rögzítsd az elemborítót. -

elemrögzítő

elem borító
O-gyűrű

zárás

!   VIGYÁZAT: A helytelen elemcsere által okozott károkat az i300 garanciája nem fedezi.

ELEMCSERE

     MEGJEGYZÉS: Amennyiben az elemet eltávolítod, a beállítások és az ismétlő merülésekhez tartozó
számítások az egység memóriájába kerülnek, amíg az új elemet behelyezed.

Elemborítás eltávolítása

•  Az elemborítóra gyakorolt folyamatos nyomás segítségével fordítsd el óramutató járásával megegyezően a 
borítógyűrűt 10 fokkal (használd a kulcsot). 

• Emeld ki a gyűrűt a házból, fordítsd meg az eszközt, hogy a gyűrű kiessen a kezedbe.
• Távolítsd el az elemborítót.

nyitás
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Ellenőrzés
• Aktiváld az egységet és figyeld meg, hogy megfelelően működik-e és Felszíni módba kapcsol.
• Vizsgáld meg az LCD kijelzőt, hogy meggyőződj arról, hogy egyenletesen tiszta és megfelelő a kontrasztja.

!   FIGYELMEZTETÉS: Ha a kijelző bármely része hiányos, homályos vagy alacsony töltöttségi szintet 
mutat, vidd vissza az egységet a megfelelő Aqua Lung márkaképviselethez egy teljes vizsgálatra, 
mielőtt használnád.

MAGASSÁGI ÉRZÉKELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
A magasságot a computer 15 percenként érzékeli aktiválást követően, amíg merülésre nem kerül a sor.
• A számításokat csak száraz állapotban végzi a készülék.
• Az eszköz kétszer érzékel, a másodikat 5 másodperccel az első után jegyzi. A mérések 30 cm-en belül kell 
történjenek, hogy a külső nyomást jelenlegi magasságként érzékelje.

•  Magassági merülés esetén  (9 16  - 4270 méter) az i300 automatikusan alkalmazkodik ennek feltételeihez és
mutatja a kijavított mélységet, valamint a csökkentett NO DECO és O2 MIN (Oxigén telítettség) tartományát 
305 méteren.

•    Tengerszinten, amikor a Biztonsági Tényezők be vannak kapcsolva,az  NDL -eket a computer a következő 

magassági szint alapján számítja (915 méter).

•  
 3355 méteres magasságon felül a beállítások a 4270 méteres alapértékeket veszik alapul a megengedett 

merülési időnek.

• 4270 méter az i300 nem működik búvárcomputerként.
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Depth
( FT )

Altitude 
(meters) 

Altitude 
(feet) 

PZ+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (IMPERIAL)
0 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9001 10001 11001 12001 13001
to to to to to to to to to to to to

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

3:17 30  2:30 2:21 2:14 2:08 2:02 1:57 1:52 1:47 1:39 1:34 1:29
40  1:49 1:21 1:15 1:11 1:08 1:05 1:02 1:00 0:57 0:55 0:53 0:51
50  1:05 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:42 0:39 0:37 0:35 0:34 0:33
60  0:48 0:37 0:35 0:33 0:32 0:30 0:28 0:26 0:24 0:23 0:22 0:21
70  0:35 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16 0:14
80  0:26 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:11 0:10
90  0:19 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08
100 0:16 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07
110 0:12 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05
120 0:10 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05
130 0:08 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04
140 0:07 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
150 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03
160 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
170 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
180 0:05 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
190 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:00

PZ+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (METRIC)
0 916 1221 1526 1831 2136 2441 2746 3051 3356 3661 3966

to to to to to to to to to to to to

Depth 915 1220 1525 1830 2135 2440 2745 3050 3355 3660 3965 2704

( M )
3:37 9 2:41 2:31 2:23 2:16 2:10 2:04 1:59 1:54 1:50 1:43 1:37

12  1:55 1:27 1:21 1:15 1:12 1:08 1:05 1:03 1:00 0:58 0:55 0:54
15  1:08 0:55 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:42 0:39 0:37 0:36 0:34
18  0:50 0:39 0:37 0:35 0:33 0:32 0:30 0:28 0:26 0:24 0:23 0:22
21  0:36 0:28 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16
24  0:27 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:11
27  0:20 0:16 0:15 0:13 0:12 0:11 0:11 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08
30  0:16 0:12 0:11 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07
33  0:13 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06
36  0:10 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05
39  0:09 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04
42  0:08 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04
45  0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
48  0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
51  0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
54  0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
57  0:05 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03

DEKOMPRESSZIÓ NÉLKÜLI HATÁROK
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MAGASSÁGI SZINTEK
DISPLAY RANGE: FEET (METERS)

SEA 0 to 3,000 (915)

EL2 3,001 to 5,000 (916 to 1,525)

EL3 5,001 to 7,000 (1,526 to 2,135)

EL4 7,001 to 9,000 (2,136 to 2,745)

EL5 9,001 to 11,000 (2,746 to 3,355)

EL6 11,001 to 13,000 (3,356 to 3,965)

EL7 > 13,000 (3,965)

OXIGÉN TERHELÉSI HATÁROK
(from NOAA Diving Manual)

PO2
(ATA)

MAX DURATION
SINGLE EXPOSURE 

(MIN)

MAX TOTAL DURATION
24 HOUR DAY

(MIN)

0.60 720 720 

0.70 570 570 

0.80 450 450 

0.90 360 360 

1.00 300 300 

1.10 240 270 

1.20 210 240 

1.30 180 210 

1.40 150 180 

1.50 120 180 

1.60 45 150 
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SPECIFIKÁCIÓ

A készülék használható, mint:
• Búvárcomputer (Levegő vagy Nitrox)
• Digitális mélységmérő (Gauge) / időmérő
• Free Dive Computer

BÚVÁR COMPUTER TELJESÍTMÉNY
• Bühlmann ZHL-16C alapja a PZ+ algorithm
• Dekompresszió a Bühlmann ZHL-16C és a French MN90 alapján
• No Deco Mélységi megállók - Morroni, Bennett
• Deco Mélységi megállók (nem ajánlott) - Blatteau, Gerth, Gutvik
• Magasság - Buhlmann, IANTD, RDP (Cross)
• Magassági korrekciók és oxigénhatárok a NOAA táblázatok alapján

MŰKÖDÉSI TELJESÍTMÉNY
Működés:  Pontosság:
• Mélység   ±1% a teljes skálából
• Időmérők  1 másodperc naponta

Merülés számláló:
• DIVE/GAUGE 1-24 merülést, FREE 1-99 merülést jelez ki (0 ha nem volt még merülés)
• Az első merülésre áll vissza merüléskor (merülést követő 24 óra után)

Merülési Napló Mód:
• A legutóbbi 24 merülést tárolja a memóriában,melyeket meg lehet tekinteni (DIVE/GAUGE módban)
• 24 merülés után hozzáad egy 25.merülést a memóriába és kitörli a legrégebb merülést

Magasság:
• Beállítható tengerszinttől 4,270 méteres emelkedésig
• Aktiválva a készülék inaktív állapotban érzékeli a kinti nyomást minden 30 percben és 15 percenként aktív állapotban.
• A kinti nyomást nem érzékeli,amikor a készülék vizes.

Energia:
• (1) 3 vdc, CR2450, Lithium elem (Panasonic vagy ennek megfelelője)
• Lejárati idő kb. 5 év (az elemgyártótól függően)
• Csere felhasználó (évente ajánlott)
• Használati idő 100 merülési óra,ha 1 óra merülés merülési naponként egészen 300 óra, ha 1 óra merülés naponta

Elem ikon:
• Figyelmeztetés - folyamatosan világít 2.75 voltnál, elemcsere ajánlott
• Riasztás - villogó ikon 2.50 voltnál, cserélj elemet

Aktiválás:
• Manuális - nyomógombbal (ajánlott), szükséges a merüléshez, ha a H2O ACT (Activation) ki van kapcsolva.
• Automatikus - vízzel érintkezéskor (if H2O ACT be van kapcsolva)
• Manuálisan nem lehet aktiválni 1,2 méterrel mélyebben,ha a H2O ACT ki van kapcsolva.
• Nem működik 4270 méteres magasság felett

Működési hőmérséklet:
• Felszínen -6.6 és 60 °C között.
• Vízben -2.2 és 35 °C között.
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N2 Bar Graph    segments
• No Deco Normal Zone  1 to 3
• No Deco Caution Zone  4
• Decompression Zone   5 (all)

ASC (Ascent) Rate
    segments  FPM   MPM 
• Normal zone    0   0 - 10   0 - 3 
• Normal zone    1   11 - 15   3.5 - 4.5 
• Normal zone    2   16 - 20   5 - 6 
• Normal zone    3   21 - 25   6.5 - 7.5 
• Caution zone    4   26 - 30   8 - 9 
• Too Fast zone (flashing)  5 (all)   > 30   > 9

NUMERIC DISPLAYS:    Range:      Resolution:
• Dive Number     0 to 24       1
• Depth      0 to 400 FT (120 M)     1 FT (.1/1 M )
• FO

2
 Set Point     Air, 21 to 50 %      1 %

• PO
2
 Value     0.00 to 5.00 ATA     0.01 ATA

• Dive Time Remaining    0 to 99 min, display 99 if >99 min   1 minute
• Time To Surface    0 to 99 min, display - - if >99 min   1 minute
• No Deco Deep Stop Time   2 to 0 min     1 minute
• No Deco Safety Stop Time   5 to 0 min      1 minute
• Deco Stop Time    0 to 999 min      1 minute
• DIVE/GAUGE Elapsed Dive Time  0 to 999 min      1 minute
• Free Elapsed Dive Time   0:00 to 9:59 min:sec     1 second
• Surface Interval Time    0:00 to 23:59 hr:min     1 minute
• Free Surface Interval Time   0:00 to 59:59 min:sec,     1 second
     then 1:00 to 23:59 hr:min   1 minute
• Time to Fly & Desaturate   23:50 to 0:00 hr:min*     1 minute
     * starting 10 min after the dive

• Temperature     0 to 99°F (-18 to 60°C)     1°
• Time of Day     0:00 to 23:59 hr:min     1 minute
• Free Countdown Timer   59:59 to 0:00 min:sec     1 second
• Violation Countdown Timer   23:50 to 0:00 hr:min    1 minute

Max Functional Depth:   Limit:
• DIVE/FREE     330 FT (100 M)
• GAUGE     399 FT (120 M)
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RÖVIDÍTÉSEK

ACT = Activation
AL = Alarm
ALT = Alternate
ASC Bar Graph = Ascent Rate
ATA = Standard Atmosphere (unit)
AUD = Audible Alarm
BATT = Battery
CDT = Countdown Timer
CF = Conservative
CLR = Clear
DA/dA = Depth Alarm (Free Dive)
DCS = Decompression Sickness
DECO = Decompression
DFLT = Default
DS = Deep Stop
DTR = Dive Time Remaining
DURA = Duration (backlight)
EDT = Elapsed Dive Time
EL = Elevation (altitude)
FLY = Time To Fly
FO2 = Fraction of Oxygen (%)
FORM = Format (date, time)
FREE = Free Dive Mode
FT = Feet (depth)
GAU/GAUG/GAUGE = D igital Gauge Dive Mode
GTR = Gas Time Remaining
H2O = Water
HIST = History
IMP = Imperial (measure)
LAST = Previous (dive)
LO = Low (battery)
M = Meters (depth)
MET = Metric
MFD = M  aximum Functional Depth (equipment limits)
MIN = Minutes (time)
MOD = Maximum Operating Depth

N2 = Nitrogen
N2 Bar Graph = Tissue Loading Bar Graph
NDL = No Deco Limit
NO DECO = No Deco DTR
O2 = Oxygen
O2 MIN = Oxygen Time Remaining (DTR)
O2 SAT = Oxygen Saturation
PC = Personal Computer (download)
PLAN = Dive Planner
PO2 = Partial Pressure of O2 (ATA)
SAFE = Safety (stop)
SAT = Desaturation Time
SEA = Sea Level
SEC = Seconds (time)
SLO = Slow Down
SN = Serial Number
SR = Sample Rate
SS = Safety Stop
SURF = Surface
TOT = Total
TTS = Time To Surface
VIO/VIOL = Violation
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