
 

                      Descent Mk1  įvadas 

  Įspėjimas  

 

Prieš pradėdami bet kurią sporto programą, visada pasitarkite 
su gydytoju. 

 

 Įrenginio apžvalga 

 

 

 

Light 

Laikykite nuspaudę prietaisui įjungti.  

Laikykite nuspaudę peržiūrėti meniu 

Paspauskite foniniam apšvietimui įjungti 

PASTABA: Nardymo metu laikomo įspaudimo funkcijos yra 
išjungtos. 

 

 

 

 

Pasirinkite norėdami peržiūrėti veiklų sąrašą ir pradėti 
arba sustabdyti veiklą. Paspauskite norėdami pasirinkti 
parinktį meniu. 

Nardymo metu pasirinkite nardymo kompasą, 
chronometrą ar dujų perjungimą. 

 

 

Back 

Pasirinkite norėdami grįžti į ankstesnį ekraną. 

Pasirinkite, jei norite įrašyti ratą, poilsį ar atkarpą, kai vykdoma 

pasirinkta veikla. 

PASTABA: Nardant, klavišų paspaudimai įgalinami tik meniu. 
 

 

Down 

Paspauskite valdikliams, duomenų ekranams, 

parinktims ir nustatymams slinkti. Laikykite nuspaudę 

sporto rūšims veiklos metu rankiniu būdu pakeisti. 
 

 

Up 

Paspauskite programėlėms, duomenų ekranams, 

pasirinkimo punktams ir nustatymams slinkti. 

Laikykite nuspaudę, kad peržiūrėtumėte meniu 

 

 
Du kartus bakstelėkite prietaisą, kad nardymo metu galėtumėte 
slinkti per duomenų ekranus. 

 

                    Valdymo meniu peržiūra 

Valdymo meniu turi tokias parinktis, kaip netrikdomas režimas, 
mygtukų užrakinimas ir įrenginio išjungimas. 

1 Bet kuriame ekrane laikykite nuspaudę LIGHT. 

2 Pasirinkite UP arba DOWN, norėdami slinkti per parinktis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdiklių peržiūra 

 

Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkelta keletas valdiklių, daugiau jų 
atsiras suporavus įrenginį su išmaniuoju telefonu. 

• Pasirinkite UP arba DOWN. 

• Taip slinksite per valdiklius



 

Pasirinkite  jei norite peržiūrėti papildomas 
valdiklio parinktis ir funkcijas. 

• Bet kuriame ekrane palaikykite BACK, kad grįžtumėte į laikrodžio 
pagrindinė puslapį 

• Jei įrašote veiklą, pasirinkite BACK, jei norite grįžti į 
veiklos duomenų puslapius. 

 

                          Įkrovimas 

Prietaisą maitina įmontuota ličio jonų baterija, kurią galite 
įkrauti naudodami standartinį sieninį lizdą arba kompiuterio 
USB jungtį. 

1. Prijunkite USB laido galą prie kintamosios srovės adapterio 
arba kompiuterio USB prievado. 

2. Jei reikia, prijunkite kintamosios srovės adapterį prie 
standartinio lizdo. 

3. Patraukite įkrovimo lopšio šonus, kad galėtumėte 
atidaryti laikiklius.. 

4. Įdėkite prietaisą į laikiklį ir atleiskite rankas, kad 
įstatytumėte prietaisą į vietą. 

5. Prijungus įrenginį prie maitinimo šaltinio, prietaisas 
įsijungia, o ekrane pasirodo akumuliatoriaus įkrovos 
lygis. 

6. Pilnai įkraukite įrenginį. 

Išmanaus telefono susiejimas su įrenginiu 

Norėdami naudoti išmanias Descent įrenginio funkcijas, 
jis turi būti suporuotas tiesiai per „Garmin Connect ™ 
Mobile“ programą, o ne su tiesioginiu išmaniojo telefono 
„Bluetooth®“ nustatymu. 

1. Išmaniojo telefono programų parduotuvėje įdiekite 
ir atidarykite „Garmin Connect Mobile“ programą.. 

2. Turėkite išmanųjį telefoną 10 m (33 pėdų) atstumu nuo 
savo įrenginio 

3. Pasirinkite LIGHT, kad įjungtumėte įrenginį. 

Pirmą kartą įjungus įrenginį, jis veikia susiejimo 
režimu. 

PATARIMAS: galite laikyti LIGHT ir pasirinkti 
rankiniu būdu pereiti į poravimo režimą.  

4. Pasirinkite parinktį, kuria norite pridėti savo 
įrenginį prie „Garmin Connect“ paskyros: 

 

 Jei tai yra pirmas kartas, kai susiejate įrenginį su „Garmin 
Connect Mobile“ programa, vykdykite ekrane pateikiamus 
nurodymus. 

 Jei jau susiejote kitą įrenginį su „Garmin Connect“ mobiliąja 
programa, meniu pasirinkite Garmin Devices > Add Device ir 

vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.



 

Įrenginio atnaujinimai 

Kompiuteryje įdiekite „Garmin Express ™“ 
(www.garmin.com/express) Išmaniajame telefone 
įdiekite „Garmin Connect Mobile“ programėlę. 

    Tai „Garmin®“ įrenginiams suteikia lengvą prieigą prie šių paslaugų: 

• Programinės įrangos atnaujinimai 

• Duomenų įkėlimas į „Garmin Connect“ 

• Produkto registracija 

Garmin Express“ nustatymas 

1 USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio. 

2 Eikite į www.garmin.com/express. 

3     Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

 

                             Nardymas 

  Įspėjimai  

• Šio prietaiso nardymo funkcijas gali naudoti tik sertifikuoti 
narai. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas kaip 
vienintelis nardymo kompiuteris. Jei į prietaisą neįvesite 
tinkamos informacijos, susijusios su nardymu, galite 
sunkiai susižeisti arba mirti. 

• Įsitikinkite, kad gerai suprantate savo prietaiso naudojimą, 
rodinius ir apribojimus. Jei turite klausimų apie šį vadovą ar 
įrenginį, prieš nardydami su prietaisu visada pašalinkite 
visus neatitikimus ar painiavą. Visada atminkite, kad esate 
atsakingi už savo saugumą. 

• Visuomet yra dekompresinės ligos (DCS) rizika, net jei 
vadovaujatės lentelėje nurodytaus įspėjimais. Nei viena 
procedūra, nardymo įrenginys ar nardymo lentelė 
neišnaikins DCS ar deguonies toksiškumo tikimybės. 
Asmens fiziologinė struktūra gali skirtis kiekvieną dieną. Šis 
įrenginys negali atsižvelgti į šiuos niuansus. Prieš nardydami 
turite pasitarti su gydytoju. 

• Visada naudokite atsarginius instrumentus, įskaitant gylio 
matuoklį, panardinamąjį manometrą ir laikmatį ar laikrodį.  

• Atlikite apžiūrą prieš nardymą, pavyzdžiui, patikrinkite 
tinkamą įrenginio funkciją ir nustatymus, ekrano funkciją, 
akumuliatoriaus lygį ir rezervuaro slėgį. 

• Nardymo tikslais šis prietaisas neturėtų būti bendrinamas 
keliems vartotojams. Nardytojo profiliai priklauso nuo 
vartotojo, o naudojant kitą naro profilį gali būti pateikta 
klaidinanti informacija, kuri gali sukelti sužeidimą ar mirtį. 

• Saugumo sumetimais niekada neturėtumėte nardyti vienas. 
Nardykite su  bičiuliu. Po nardymo taip pat turėtumėte 
ilgesnį laiką pabūti su kitais, nes galimas DCS atsiradimas, 
kuris gali būti atidėtas. 

• Šis prietaisas nėra skirtas komercinei ar profesinei nardymo 
veiklai. Jis skirtas tik rekreaciniams tikslams. Komercinė ar 
profesionali nardymo veikla vartotojui gali sukelti dideles 
rizikas ar sąlygas, kurios padidina DCS riziką. 

• Nardykite naudodamiesi dujomis, tačiau jei nepatikrinsite 
rezervuaro turinio ir į prietaisą neįvesite tinkamų dujų verčių, 
bus pateikta neteisinga informacija apie nardymą, kuri gali 
sukelti sunkių sužalojimų ar būti mirties priežastis.

Nardymas naudojant daugiau nei vieną dujų mišinį kelia daug 
didesnę riziką nei nardymas su vienu dujų mišiniu. Klaidos, 
susijusios su kelių dujų mišinių naudojimu, gali sukelti sunkius 
sužeidimus ar mirtį. 

• Visada užtikrinkite saugų išnėrimą. Greitas išnėrimas 
padidina DCS riziką. 

• Išjungus deco lockout funkciją įrenginyje, padidėja DCS 
rizika, dėl kurios galite susižeisti ar mirti.  

•  Pažeidus reikiamą dekompresiją, galite sunkiai susižeisti 
arba mirti. Niekada nepakilkite virš nurodomo 
dekompresijos  gylio. 

• Visada atlikite apsauginį sustojimą tarp 3 iki 5 metrų (9,8 ir 
16,4 pėdų) 3 minutes, net jei dekompresijos sustabdyti 
nereikia. 

 

 

                        Nardymo režimai 
„Descent Mk1“ įrenginys palaiko šešis nardymo režimus. Kiekvienas 
nardymo režimas turi keturias fazes: išankstinis nardymo patikrinimas, 
paviršiaus ekranas, nardymo fazė ir faze po nardymo. 

     Single-gas: leidžia nardyti naudojant vieną dujų mišinį. 

Multi-gas: leidžia sukonfigūruoti kelis dujų mišinius ir 
perjungti dujas nardymo metu. Šis režimas palaiko dujas ir iki 
penkių papildomų dujų dekompresijai ar atsargai. 

Pastaba: Atsarginės dujos nenaudojamos be dekompresijos 
ribos (NDL) ir laiko iki paviršiaus (TTS) dekompresijos 
skaičiavimams, kol jų nesuaktyvinsite nardymo metu. 

 CCR: leidžia sukonfigūruoti du PO2 kontrolinius taškus, 
uždarojo ciklo (CC) dujas ir atvirosios grandinės (OC) 
atsargines dujas. 

Gauge: leidžia nardyti naudojant pagrindines laikmačio 
funkcijas. 

Pastaba: Nardžius “Gauge” režimu, prietaisą galima 
naudoti tik manometriniu ar apnėjos režimu 24 valandas. 

     Apnea: leidžia laisvai nardyti, turint omenyje su 
apnėja susijusius nardymo duomenis. Šio režimo 
metu duomenys atnaujinami sparčiau. 

    Apnea hunt: Panašus į „Apnea“ nardymo režimą, tačiau pritaikytas 
specialiai žvejams po vandeniu. Pradėjimo ir pabaigos signalai 
išjungiami. 

 

                   Nardymo baseline režimo naudojimas 

Kai prietaisas veikia nardymo baseine režimu, audinių 
apkrovos ir dekompresijos blokavimo funkcijos veikia, 

tačiau nardymai neišsaugomi nardymo žurnale. 

 

 Laikykite įspaudę LIGHT norėdami pamatyti meniu 

 Spauskite   

Nardymo baseine režimas automatiškai išsijungia vidurnaktį. 

 



 

                   Nardymo sąranka 

Nardymo parametrus galite tinkinti pagal savo poreikius. Ne 
visi nustatymai galioja visiems nardymo režimams. Taip pat 
galite redaguoti nustatymus prieš pradėdami nardymą. 

Laikykite įspaudę MENU ir pasirinkitet Dive Setup. 

Gases: nustato dujų mišinius. Galite įvesti deguonies ir 
helio kiekį dujose, o likusį procentą prietaisas 
apskaičiuoja kaip azoto kiekį. Kiekviename nardymo 
režime galite turėti iki dvylikos dujų. „Mode“ parinktis 
leidžia nustatyti numatytą dujų naudojimą, pvz., 
dekompresijai ar atsargai. 

Conservatism: nustato konservatyvumo lygį 
dekompresijos skaičiavimams. Didesnis 
konservatyvumas suteikia trumpesnį leidimosi gilyn ir 
ilgesnį pakilimo laiką. Pasirinkta parinktis leidžia 
nustatyti pasirinktinį nuolydžio koeficientą. 

     PASTABA: prieš įvesdami pasirinktinį konservatizmo lygį    
įsitikinkite, kad suprantate nuolydžio veiksnius. 

     Water type: leidžia pasirinkti vandens tipą. 

 

 



 

                                    Reikšmės 

 

PO2: nustato jūsų dekompresijos deguonies (PO2) slėgio 
slenkstį, barus. Galite pakoreguoti PO2 įspėjimo ir kritinio 
perspėjimo slenksčius. 

Alerts: leidžia nustatyti įspėjimus apie gylį ir laiką. Galite   
įjungti skirtingus perspėjimo signalus skirtingiems 
nardymo režimams. 

    Apnea Surf. Alert: leidžia nustatyti perspėjimo dėl 
apnėjos paviršiaus intervalus. 

    Safety Stop: leidžia pakeisti saugos sustojimo trukmę. 

    End Dive Delay: leidžia nustatyti laiką iki prietaisas užbaigs   
ir išsaugos nardymą po išnėrimo. 

    CCR Setpoints: leidžia nustatyti aukštus ir žemus PO2 
kontrolinius taškus uždarojo ciklo pakartotinio kvėpavimo 
sistemos (CCR) nėrimams. Jei įjungtas automatinis režimas, 
prietaisas automatiškai persijungia į aukščiausią arba žemą 
kontrolinę vertę, atsižvelgiant į jūsų dabartinį gylį. Pvz., Jei 
jūs leidžiatės į per aukštą kontrolinės vertės gylį arba 
pakylate į per žemą kontrolinės vertės gylį, PO2 slenkstis 
atitinkamai pereina į aukštą arba žemą kontrolinę vertę. 
Automatinės kontrolinės vertės gylis turi būti ne mažesnis 
kaip 6,1 m (20 pėdų). 

     PASTABA: Jei rankiniu būdu pakeisite kontrolinius taškus 
1,8 m (6 pėdų) atstumu nuo automatinio gylio, tada 
automatinis kontrolinės vertės perjungimas bus išjungtas, 
kol būsite daugiau nei 1,8 m (6 pėdos) aukščiau ar žemiau 
automatinio gylio. Tai apsaugo nuo netyčinio kontrolinės 
vertės perjungimo. 

     Backlight:  leidžia reguliuoti nardymo veiklos foninio 
apšvietimo nustatymus. 

Heart Rate: leidžia įjungti arba išjungti nardymo širdies 
ritmo monitorių. Parinktis „Stored Strap Data“ leidžia 
įjungti krūtinės ritmo monitorių, pvz., HRM-Swim ™ arba 

HRM-Tri ™ prietaisus, kuriuose kaupiami širdies ritmo 
duomenys. Baigę nardymą galite peržiūrėti krūtinės širdies 
ritmo monitoriaus duomenis „Garmin Connect“ paskyroje. 

     Deco Lockout: leidžia išjungti dekompresijos blokavimo 
funkciją. Ši funkcija neleidžia vienadujų ir daugiadujų 
nardymų 24 valandas, jei pažeisite dekompresijos lubas 
daugiau nei tris minutes. 

PASTABA: pažeisdami dekompresijos lubas, vis tiek 
galite išjungti dekompresijos blokavimo funkciją. 

 

                   Nardymo pradžia 

1 Pasirinkite . 

2 Pasirinkite nardymo režimą. 

3 Jei reikia, pasirinkite DOWN kad galėtumėte redaguoti 
nardymo parametrus, tokius kaip dujos, vandens tipas ir 
perspėjimai 

4 Laikykite laikrodį virš vandens kol įrenginys aptiks  GPS 
signalą ir GPS taps žalios spalvos. 

Įrenginiui reikalingi GPS signalai, kad būtų išsaugota 
jūsų nėrimo vieta. 

5 Pasitinkite . 

6 Panerkite. 

Veiklos laikmatis įsijungia automatiškai, kai pasieksite 1,2 m 
gylį. 

PASTABA: Jei pradedate nardymą nepasirinkę nardymo 
režimo, prietaisas naudoja paskutinį naudotą nardymo režimą 
ir nustatymus. 

7 Pasirinkite DOWN jei norite slinkti duomenų ekranuose ir 
pereiti į kompasą. 

Išnėrus į paviršių, nardymas automatiškai baigiasi ir yra išsaugomas. Riešą 
turėtumėte laikyti virš vandens, kol prietaisas išsaugos jūsų išnėrimo vietą.



 

               Nardymo duomenų laukeliai 
 Dujų (single-gas), kelių dujų (multi-gas) ar uždaro ciklo pakartotinio 
kvėpavimo sistemos (CCR) nardymų metu, galite peržiūrėti dabartines 
nardymo sąlygas, nardymo kompasą ir fiziologinius duomenis   

Nardymo metu (Gauge dive) galite peržiūrėti dabartines nardymo 
sąlygas, nardymo chronometrą, nardymo kompasą ir širdies ritmo 
duomenis 

Nardymo metu apnea ar apea hunt dive režimų metu galite peržiūrėti 
dabartines nardymo sąlygas, išnėrimo laiką, informaciją apie paskutinį 
nardymą, širdies ritmo duomenis ir žemėlapį). 

PATARIMAS: Veiklos nustatymuose galite pertvarkyti numatytuosius 

duomenų ekranus ir pridėti nardymo chronometro ekraną, skirtą  
nardymo veiklai.  

 

Pirminio nardymo duomenų ekrano peržiūra 

 

1 Dujų (single-gas), kelių dujų ar uždaro ciklo 
pakartotinio kvėpavimo sistemos (CCR) nardymų metu 
slinkite iki pirmo duomenų laukelio. 

 

 

 

 

 
Žalia: nuo 0 iki 79% azoto apkrovos 

Geltona: nuo 80 iki 99% apkrovos  

Raudona: 100% ar daugiau apkrovos 

 

 
Jūsų nusileidimo ar pakilimo greitis. 

Žalia: Gera. Pakilimas yra mažesnis nei 7,9 m per minutę. 

Geltona: Vidutiniškai aukšta. Pakilimas yra tarp 7,9–10,1 m  per 
minutę. 

Raudona: per aukšta. Pakilimas yra didesnis nei 10,1 m per 
minutę. 

 

 
Jūsų dalinis deguonies (PO2) slėgis. 

 

 
CCR nardymo metu rodo, ar nardymas uždaros grandinės 
(CC) ar atvirosios grandinės (OC) yra aktyvus 

 

Nardymo kompaso naudojimas 

1  Nardymo režimo metu pereikite prie nardymo 
kompaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kompasas nurodo jūsų kryptį. . 

2 Pasirinkite  kad pasirinktumėte kryptį. 

Kompasas rodo nukrypimus  nuo nustatytos krypties . 

3 Pasirinkite ir pasirinkite parinktį: 

• Norėdami iš naujo nustatyti kryptį, pasirinkite Reset Heading. 

• Norėdami pakeisti kryptį 180 laipsnių, pasirinkite Set to 
Recip.. 

• PASTABA: Kompasas rodo abipusę kryptį raudona 
žyma. 

• Norėdami nustatyti 90 laipsnių kampą kairėn arba 
dešinėn, pasirinkite Set to 90L arba Set to 90R. 

• Norėdami išvalyti antraštę, pasirinkite Clear Heading. 

Papildomų Nardymo su dujomis duomenų peržiūra 

Nardymo režimo metu pereikite prie trečiojo duomenų 
ekrano 

 

 

 

 
Jūsų dabartinė širdies ritmo zona. 

PASTABA: 

nardymo metu 

galite peržiūrėti 
tik riešo širdies 

ritmo monitoriaus 

duomenis. 

Pilka: Zona 1. 

Mėlyna: Zona 2. 

Green: Zona 3. 

Orange: Zona 4. 

Red: Zona  5. 

 

 
Jūsų centrinės nervų sistemoss (CNS) deguonies toksiškumo 
lygis. 

Žalia: nuo 0 iki 79% CNS toksiškumo. 

Geltona: nuo 80 iki 99%.  

Raudona: 100% arba daugiau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Dive Log Valdiklio peržiūra 

Valdiklis rodo trumpą paskutinio jūsų užfiksuoto nardymo 
santrauką. 

1 Iš paviršiaus intervalo valdiklio pasirinkite UP. 

2 Pasirinkite  jei norite pamatyti daugiau informacijos apie nardymą. 

3 Pasirinkite nardymą. 

4 Pasirinkite parinktį: 

• Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie veiklą, pasirinkite 

Details. 

• Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie vieną iš 
daugelio užsiėmimų, pasirinkite Dives, ir pasirinkite 
nardymą. 

• Norėdami peržiūrėti veiklą žemėlapyje, pasirinkite Map. 

• PASTABA: Įrenginys rodo jūsų panėrimo ir išnėrimo 
vietas, jei prieš nardymą ir po jo laukėte GPS 
signalo. 

• Norėdami pamatyti gylio profilį, pasirinkite Depth 
Profile. 

• Norėdami pamatyti veiklos temperatūros profilį, 
pasirinkite Temperature Profile. 

 

                    Nardymo planavimas 

Naudodamiesi savo prietaisu, galite planuoti būsimus nardymus. 
Įrenginys gali apskaičiuoti dekompresijos ribos (NDL) laiką arba sudaryti 
dekompresijos planus. Planuodamas nardymą, prietaisas skaičiavimuose 



 

naudoja jūsų likusį audinių krūvį iš paskutinių nardymų. 

                      

 

 

 

 

Skaičiuojamas NDL laikas 

Galite apskaičiuoti be-dekompresijos ribos (NDL) laiką arba 
maksimalų būsimo nardymo gylį. Šie skaičiavimai neišsaugomi ir 
netaikomi kitam nardymui. 

1 Pasirinkite  > Plan Dive > Compute NDL. 

2 Įveskite deguonies procentą. 

3 Pasirinkite parinktį: 

• Norėdami apskaičiuoti NDL laiką, pasirinkite Enter 
Depth ir įveskite numatytą jūsų nardymo gylį. 

• Norėdami apskaičiuoti maksimalų gylį, pasirinkite 
Enter Time ir įveskite numatytą nardymo laiką. 

Pasirodo NDL atgalinis laikrodis, gylis ir maksimalus 

veikimo gylis (MOD). 

 

4 Pasirinkite DOWN. 

5 Pasirinkite parinktį: 

• Norėdami išeiti, pasirinkite Done. 

• Norėdami pridėti nardymo intervalus, pasirinkite Add 
Repeat Dive ir vykdykite ekrane pateikiamus 
nurodymus. 

            Sukurkite dekompresijos planą 

Galite sudaryti atviros grandinės dekompresijos planus ir 
išsaugoti juos būsimiems nardymams. 

1 Pasirinkite  > Plan Dive > Deco Plans > Add New. 

2 Įveskite dekompesijos plano pavadinimą 

3 Pasirinkite parinktį: 

• Pasirinkite PO2, kad įvestumėte maksimalų dalinį 
deguonies slėgį, išreikštą barais. 

• PASTABA: prietaisas naudoja PO2 vertę dujų perjungimui. 

• Pasirinkite Conservatism jei norite įvesti dekompresijos 
skaičiavimo konservatyvumo lygį. 

• Pasirinkite Gases, kad įvestumėte dujų mišinius. 

• Pasirinkite Bottom Depth, , kad įvestumėte maksimalų 
nardymo gylį. 

• Pasirinkite Bottom Time, jei norite įvesti laiką kurį būsite 
nardymo gylyje. 

4 Pasirinkite Save. 

     Dekompresijos plano peržiūra ir taikymas 

Dabartinius vieno (single-gas) ar kelių dujų nardymo 
parametrus galite pakeisti nustatymais iš dekompresijos plano. 

1 Pasirinkite  > Plan Dive > Deco Plans. 

2 Pasirinkite dekompresijos planą. 

3 Jei reikia, pasirinkite View , kad pamatytumėte 
dekompresijos planą, tada pasirinkite BACK. 

4 Pasirinkite Apply , jei norite naudoti plano parametrus single-
gas ar multi-gas nardymo režime. 

Dekompresijos plano redagavimas 

1 Pasirinkite  > Plan Dive > Deco Plans. 

2 Pasirinkite dekompresijos planą. 

3 Pasirinkite parinktį: 

• Pasirinkite Edit, jei norite pakeisti plano informaciją 

• Pasirinkite Rename, jei norite redaguoti dekompresijos 
plano pavadinimą. 

Dekompresijos plano ištrynimas 

1 Pasirinkite  > Plan Dive > Deco Plans. 

2 Pasirinkite dekompresijos planą. 

3 Pasirinkite Delete > . 

 

No-Fly laikas 

Po nardymo,  pasirodys numatytasis laikrodžio ekranas kartu 
su trukme valandomis, kiek laiko nerekomenduojama skristi 
lėktuvu. Po nardymo ar nardymo, kuris pažeidė dekompresijos 
planą, neskraidymo laikas yra 48 valandos. 

 



 

 

                                                       Nardymo įspėjimai 

 

 

 

Įspėjimo 
pranešimas 

Priežastis Įrenginio veiksmas 

Nėra Dalinė deguonies 
slėgio (PO2) vertė 
viršija nurodytą 
įspėjamąją vertę. 

Jūsų PO2 vertė mirksi 
geltonai. 

PO2 is high. 
Ascend or 
switch to lower 
O2 gas. 

Jūsų PO2 vertė yra 
didesnė už 
nurodytą kritinę 
vertę 

Jūsų PO2 vertė mirksi 
raudonai. Įspėjimas pasirodo 
kas 30 sekundžių, kol 
pakilsite iki saugaus lygio 
arba perjungsite dujas. 

PO2 is low. 
Descend or 
switch to higher 
O2 gas. 

Jūsų PO2 vertė 
yra mažesnė kaip 
0,18 baro. 

Pirmąsias dvi nardymo 
minutes, jūsų PO2 vertė 
mirksi geltonai. Priešingu 
atveju jūsų PO2 vertė mirksi 
raudonai. 

Įspėjimas pasirodo kas 30 
sekundžių, kol nusileidžiate 
iki saugaus lygio arba 
perjungiate dujas. 

Approaching 
Deco Stop 

Jūs esate per 
vieną sustojimo 
intervalą (3 m arba 
9,8 pėdos) nuo 
dekompresijos 
sustabdymo gylio. 

Nėra 

Descend 
below deco 
ceiling 

Jūs esate daugiau 
nei 

0,6 m (2 pėdos) 
virš dekompresijos 
lubų. 

Dabartinis gylis ir sustojimo 
gylis mirksi raudonai. 

Jei ilgiau nei tris minutes 
būsite virš dekompresijos 
lubų, dekompresijos 
blokavimo funkcija pradės 
veikti. 

Nėra Jūs pabaigėte 
dekompresijos 
sustojimą 

Dekompreso sustabdymo 
gylis ir laikas mirksi mėlynai 
penkias sekundes. 

Decompresion 
cleared 

Jūs užbaigėte 
visus 
dekompresijos 
sustojimus 

Nėra 

Safety 
Stop 
Cleared 

Jūs įvykdėte 
saugos sustojimą 

Nėra 

Ascending too 
fast. Slow your 
ascent. 

Kylate greičiau nei 
10,1 m / min. (33 
pėdos / min.) Ilgiau 
nei 5 sekundes. 

Nėra 

CNS toxicity 
at 80%. 

Jūsų centrinės 
nervų sistemos 
(CNS) toksiškumas 
deguoniui yra 80% 
saugios ribos. 

Įspėjimas pasirodo 
nardymo metu ir 
išankstiniame nardymo 
ekrane, kuriame 
nurodomas kitas jūsų 
nardymas. 

CNS toxicity at 

%1%. End 
your dive now. 

Jūsų CNS 
deguonies 
toksiškumas yra 
per didelis. 
Nardymo metu „% 
1“ pakeičiamas 
jūsų dabartiniu 
CNS procentu. 

Įspėjimas pasirodo kas dvi 
minutes, kol baigsite 
nardymą. 



 

 

Įspėjimo 
pranešimas 

Priežastis Įrenginio veiksmas 

250 OTU 

accumulated. 

Jūsų deguonies 
toksiškumo 
vienetai (OTU) yra 
80% saugaus 
limito (250 
vienetų). 

Nėra 

%1 OTU 

accumulated. 
End your dive 
now. 

Jūsų deguonies 
toksiškumo 
vienetai viršija 
saugią ribą. 
Nardymo metu „% 
1“ pakeičiamas 
sukauptų vienetų 
skaičiumi. 

Įspėjimas pasirodo kas dvi 
minutes, kol baigsite 
nardymą. 

NDL 
exceeded. 
Decompresion 
now required. 

Viršijote savo 
dekompresijos 
ribos (NDL) laiką. 

Nėra 

Approaching NDL Jums tenka 80% 
jūsų audinių 
apkrovos. 

Nėra 

Battery is low. Lieka mažiau 
nei 20% 
akumuliatoriau
s energijos. 

Įspėjimas pasirodo, kai 
prietaiso akumuliatoriaus 
energija yra mažesnė nei 
20%  

Battery critically 
low. End your 
dive now. 

Lieka mažiau 
nei 10% 
akumuliatoriau
s energijos. 

Įspėjimas pasirodo, kai 
prietaiso baterijos energija 
yra mažesnė nei 10% 
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