
    SUUNTO
                      VYPER / ZOOP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Ορισμένα σημεία του συνημμένου εγχειριδίου χρήσης επισημαίνονται ιδιαίτερα όταν αυτό κρίνεται σημαντικό. 
Χρησιμοποιούνται τριών ειδών επισημάνσεις, έτσι ώστε να διαχωρίζεται η σημαντικότητά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ         Χρησιμοποιείται για κάποια διαδικασία ή κατάσταση / περίσταση κατά την                 
                        οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για σοβαρό τραύμα ή και θάνατο.                   
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ    Χρησιμοποιείται για κάποια διαδικασία ή κατάσταση / περίσταση η οποία θα 
                        Οδηγήσει σε βλάβη / καταστροφή του προϊόντος.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ         Χρησιμοποιείται ώστε να επισημαίνονται σημαντικές πληροφορίες.

COPYRIGHT, TRADEMARK και PATENT NOTICE
Το συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από τους Νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων για το copyright. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάφραση ή μεταφορά του σε κάθε είδους μέσο, χωρίς την γραπτή 
συγκατάθεση της SUUNTO.

Τα SUUNTO, VYPER, Consumed Bottom Time (CBT), Oxygen Limit Fraction (OLF), SUUNTO RGBM, Continuous 
Decompression και τα λογότυπα τους είναι κατατεθειμένα ή μη σήματα κατατεθέντα της SUUNTO, με όλα τα συναφή 
δικαιώματα.

Έχουν ήδη εκδοθεί ή κατατεθεί αιτήσεις κατοχύρωσης ( patent ) για ένα ή και περισσότερα στοιχεία του προϊόντος.

CE
Η σημείωση “CE” χρησιμοποιείται για να δηλώσει συμφωνία με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης EMC 89/336/EEC. 
Τα καταδυτικά όργανα της SUUNTO πληρούν όλες τις απαραίτητες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

PREEN 13319
H PREEN 13319 περί “Καταδυτικών οργάνων – Οργάνων μετρήσεως βάθους και Οργάνων μετρήσεως χρόνου και 
βάθους – Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, Μέθοδοι ελέγχου” είναι μια ευρωπαϊκή έκθεση πρότυπο για 
καταδυτικά όργανα μετρήσεως βάθους. Το VYPER είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την έκθεση αυτή.

ISO 9001
Το σύστημα Διασφάλισης και Ελέγχου της SUUNTO Oyi έχει πιστοποιηθεί από τη Det Norske Veritas ότι είναι 
σύμφωνο με την οδηγία ISO 9001, ως μέρος των λειτουργικών τμημάτων της SUUNTO Oyi (Πιστοποιητικό Ποιότητας 
Αριθ. 96 – HEL-AQ-220)

Η Εταιρεία SUUNTO Oyi δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλειες ή απαιτήσεις τρίτων που απορρέουν από τη 
χρήση του προϊόντος.
Δεδομένης της συνεχούς ανάπτυξης του προϊόντος, το VYPER δύναται να αναβαθμιστεί χωρίς σχετική προειδοποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά όλο το συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης, 
συμπεριλαμβανόμενης της ενότητας 1.1. Επισημάνσεις για την Ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πλήρως τη 
χρήση, τις οθόνες απεικόνισης και τους περιορισμούς του υπολογιστή καταδύσεων. Κάθε είδους σύγχυση που 
απορρέει από κακή χρήση του προϊόντος ενδεχομένως να οδηγήσει το δύτη σε λάθη, που πιθανόν να προκαλέσουν 
σοβαρό τραύμα ή και θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
“NO – FLYING TIME” ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Ο υπολογιστής 
καταδύσεων εισέρχεται αυτόματα σε οθόνη απεικόνισης «αναμονής», πέντε λεπτά αφού τελειώσει η κατάδυση. Η 
οθόνη απεικόνισης «αναμονής» σβήνει μετά το πέρας δύο ωρών. Εάν δεν ελέγξετε πριν επιβιβαστείτε στο 
αεροσκάφος πόσο χρονικό διάστημα απομένει μέχρι να σας επιτραπεί η πτήση με αεροσκάφος, αυξάνεται κατά πολύ 
ο κίνδυνος να προσβληθείτε από τη νόσο αποσυμπίεσης (DCS).

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TR PC), Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (DIVE) ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Πρέπει να εξέρχεστε της λειτουργίας μετάδοσης δεδομένων πριν την κατάδυση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΚΙΝΕΙΣΘΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “AIR”, “NITROX” ΚΑΙ “GAUGE” ΠΡΟΤΟΥ 
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ “NO – FLYING TIME”.
ΕΑΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “GAUGE”, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΤΟ 
ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ.
ΕΑΝ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “NITROX” ΤΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ.

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1.1.3. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
2. 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
2.2. ΚΟΥΜΠΙΑ 
2.3. ΕΠΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
3.1. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

3.1.1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ
3.2.2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (LOW BATTERY WARNING)
3.1.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (PLAIN) 
3.1.4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ALARMS

3.2. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ
3.2.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 
3.2.2. CONSUMED BOTTOM TIME (CBT)
3.2.3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY STOPS)
3.2.4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΟΔΟΥ
3.2.5. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

3.3. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΑ
3.3.1 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ
3.3.2. ΟΘΟΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
3.3.3. OXYGEN LIMIT FRACTION (OLF)

3.4. ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GAUGE
3.5. ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

3.5.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
3.5.2. ΑΥΞΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
3.5.3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

3.6. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ALARMS
3.7. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ             

                    ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
3.7.1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ
3.7.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ
4.1. ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1 MEMORY)

4.1.1. ΜΝΗΜΕΣ LOGBOOK & ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (1 LOGBOOK)
4.1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2 HISTORY)
4.1.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PC INTERFACE (3 TR – PC)

4.2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (2 SIMUL)
4.2.1. DIVE SIMULATOR (1 SIM DIVE)
4.2.2. DIVE PLANNING SIMULATOR (2 SIM PLAN)

4.3. ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (3 SET) 
4.3.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ (1 SET DIVE)
4.3.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ( 2 SET TIME)
4.3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (3 SET PREF)

5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
5.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



5.2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
5.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
5.5. ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6.1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
6.2. REDUCED GRADIENT BUBBLE MODEL (SUUNTO RGBM)
6.3. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ 
6.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7. ΕΓΓΥΗΣΗ
8. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε τον εξελιγμένο υπολογιστή καταδύσεων SUUNTO VYPER, που είναι ένα περιεκτικό 
αλλά και εξελιγμένο όργανο κατάδυσης πολλαπλών χρήσεων, που θα σας συντροφεύει για πολλά χρόνια, χαρίζοντας 
σας ευχάριστες και χωρίς προβλήματα καταδύσεις.

1.1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή καταδύσεων προτού διαβάσετε όλο το εγχειρίδιο χρήσης , 
συμπεριλαμβανομένων και των προειδοποιήσεων. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πλήρως τη χρήση, τις οθόνες 
απεικόνισης καθώς και τους περιορισμούς του οργάνου. Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με το εγχειρίδιο χρήσης 
ή τον υπολογιστή καταδύσεων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της SUUNTO προτού χρησιμοποιήσετε τον 
υπολογιστή σε κάποια από τις καταδύσεις σας.

Επισημαίνουμε ότι ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ.

Με σωστή χρήση, ο υπολογιστής καταδύσεων αποδεικνύετε ένα καταπληκτικό εργαλείο που βοηθά άρτια 
εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους δύτες στον προγραμματισμό και την εκτέλεση απλών και πολλαπλών επιπέδων 
καταδύσεων ψυχαγωγίας, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός ορίων τέτοιων που δεν απαιτείται στάση 
αποσυμπίεσης . Ο υπολογιστής καταδύσεων ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, 
συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής εκπαίδευσης για τις αρχές της αποσυμπίεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ. Κανένας υπολογιστής καταδύσεων δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
την ανάγκη για σωστή εκπαίδευση για καταδύσεις. Ελλιπείς ή ακατάλληλη εκπαίδευση ενδεχομένως να οδηγήσει το 
δύτη σε λάθη, που πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρό τραύμα ή και θάνατο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Οι υπολογιστές καταδύσεων της SUUNTO 
προορίζονται για ψυχαγωγικούς σκοπούς μόνον. Οι απαιτήσεις των επαγγελματικών καταδύσεων ορισμένες φορές 
εκθέτουν τους δύτες σε βάθη και παρατεταμένους χρόνους, για συνεχόμενες ημέρες, ώστε να αυξάνεται ο κίνδυνος 
να προσβληθούν αυτοί οι δύτες από τη νόσο από αποσυμπίεση ( DCS ). Κατά συνέπεια, η SUUNTO προειδοποιεί να 
μην χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο όργανο για επαγγελματικές ή αυξημένων απαιτήσεων καταδύσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. Πάντοτε να ενεργοποιείται και να ελέγχετε τον υπολογιστή 
πριν από την κατάδυση ώστε να βεβαιώνεστε  ότι όλες οι ενδείξεις της οθόνης απεικονίζονται ολοκληρωμένα, ότι δεν 
έχει τελειώσει η μπαταρία, και ότι οι ρυθμίσεις οξυγόνου, υψόμετρου και προσωπικών προτιμήσεων είναι οι σωστές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ( DCS ) Ή ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ. Πρέπει να αντιληφθείτε και να δεχθείτε ότι καμία διαδικασία, κανένας υπολογιστής καταδύσεων ή 
πίνακας καταδύσεων δεν μπορεί να εξαλείψει τελείως την πιθανότητα να συμβεί ατύχημα με νόσο από αποσυμπίεση ή 
ότι δεν θα παρουσιαστεί τοξικότητα οξυγόνου, ακόμη και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Για παράδειγμα, η 
ψυχοσωματική κατάσταση κάθε ατόμου μπορεί να μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα, γεγονός το οποίο δεν λαμβάνει 
υπ’ όψιν του ο υπολογιστής καταδύσεων. Ως επιπλέον μέτρο ασφάλειας, θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε ιατρό 
σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κατάδυση με τον υπολογιστή 
καταδύσεων. Η νόσος από αποσυμπίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα ή και θάνατο. 

ΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΑ (NITROX) ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟ ΔΥΤΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 
ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣΤΕ Ο ΔΥΤΗΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΙΘΑΝΗ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ Η ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ.



ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ, ΠΡΟΤΟΥ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. Βεβαιωθείτε ότι πάντοτε έχετε μαζί σας εφεδρικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένων του οργάνου ένδειξης βάθους ,πίεσης, χρονομέτρου ή ρολογιού και πάντοτε να έχετε 
πρόσβαση σε πίνακες όποτε πραγματοποιείτε κατάδυση με υπολογιστή καταδύσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΕ Η ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον υπολογιστή δεν θα είναι όμοιες για τον δύτη που δεν το 
φορούσε κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, ή δεν ακολούθησε την ίδια σειρά συνεχόμενων καταδύσεων. Το ιστορικό 
κατάδυσης πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτό του χρήστη. Εάν αφήσετε τον υπολογιστή στην επιφάνεια ενώ εσείς 
πραγματοποιείτε καταδύσεις, οι ενδείξεις του υπολογιστή θα είναι ανακριβείς για τις επόμενες από τις συνεχόμενες 
καταδύσεις σας. Δεν υπάρχει υπολογιστής καταδύσεων που να λαμβάνει υπ’ όψιν του δεδομένα καταδύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τον υπολογιστή. Κατά συνέπεια, καταδυτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 48 
ώρες πριν από την πρώτη χρήση του υπολογιστή μπορεί να δώσουν παραπλανητικές πληροφορίες, οι οποίες 
ενδεχομένως να αυξάνουν τον κίνδυνο να προσβληθείτε από τη νόσο από αποσυμπίεση, και πρέπει να αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ. Όταν πραγματοποιείτε 
καταδύσεις σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων (1000 ποδών), επιλέξτε τη Λειτουργία Ρύθμισης Υψομέτρου 
ώστε το όργανο να υπολογίζει σωστά την ώρα μηδέν ( no decompression status ). Εάν η Λειτουργία Ρύθμισης 
Υψομέτρου δεν ενεργοποιηθεί σωστά, τα συλλεγόμενα δεδομένα θα είναι λανθασμένα και ο κίνδυνος εμφάνισης της 
νόσου από αποσυμπίεση (DCS) αυξάνεται ιδιαίτερα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 3000 ΜΕΤΡΩΝ 
(10000 ΠΟΔΩΝ). Καταδύσεις σε υψόμετρο μεγαλύτερο αυτού του ορίου μπορεί να αυξήσουν δραματικά τον κίνδυνο 
εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεση (DCS).

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ. Ο δύτης πρέπει να χρησιμοποιεί 
αυτή τη λειτουργία προκειμένου οι υπολογισμοί να γίνονται πιο συντηρητικοί, όποτε αυτός πιστεύει ότι συντρέχουν 
ιδιαίτεροι λόγοι που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεση (DCS). Εάν η Λειτουργία Ρύθμισης 
Προσωπικών Προτιμήσεων δεν ενεργοποιηθεί σωστά, τα συλλεγόμενα δεδομένα θα είναι λανθασμένα και ο κίνδυνος 
εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεση (DCS) αυξάνεται ιδιαίτερα. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ. Πάντοτε να ελέγχετε τη στεγανότητα της θήκης της 
μπαταρίας όποτε την αλλάζετε. Η υγρασία στο εσωτερικό του οργάνου ή στη θήκη της μπαταρίας θα βλάψει 
σημαντικά τη συσκευή. Μόνον οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της SUUNTO δύνανται να κάνουν το service της 
συσκευής.            

1.1.1. ΑΝΑΔΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Σε περίπτωση που ο υπολογιστής καταδύσεων δυσλειτουργεί κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, ακολουθήστε τις 
διαδικασίες κινδύνου που σας έχει διδάξει η πιστοποιημένη σχολή εκπαίδευσης σας, ή εναλλακτικά:

ΒΗΜΑ 1 Εκτιμείστε ήρεμα την κατάσταση και αναδυθείτε σε βάθος μικρότερο των 18 μέτρων  (60
ποδιών)

ΒΗΜΑ 2 Εφόσον βρίσκεστε στα 18 μέτρα (60 πόδια), επιβραδύνετε το ρυθμό ανάδυσης σας σε 10 μέτρα το λεπτό 
(33 πόδια το λεπτό), και αναδυθείτε σε βάθος μεταξύ 3 και 6 μέτρων (10 και 20 ποδών).

ΒΗΜΑ 3 Παραμείνετε σε αυτό το βάθος για χρόνο σας επιτρέπει το υπολειπόμενο αέριο σας. Αφού βγείτε στην 
επιφάνεια, μην επιχειρήσετε άλλη κατάδυση για τις επόμενες 24 ώρες. 

1.1.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
Παρότι ο υπολογιστής καταδύσεων έχει σχεδιαστεί με σύγχρονη τεχνολογία, βάσει των τελευταίων ερευνών 
αποσυμπίεσης, δεν είναι εφικτό να παρακολουθεί να λαμβάνει υπ’ όψη του τις λειτουργίες της φυσιολογίας κάθε 
αυτοδύτη. Όλοι οι πίνακες αποσυμπίεσης που είναι γνωστοί σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων του 
Αμερικάνικου Ναυτικού, βασίζονται σε θεωρητικά μαθηματικά μοντέλα, τα οποία αποτελούν ένα οδηγό για την 
μείωση της πιθανότητας εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεση.

1.1.3. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι καταδύσεις με εμπλουτισμένο μίγμα αέρα δίνουν τη δυνατότητα στο δύτη να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης  της 
νόσου από αποσυμπίεση, μειώνοντας το ποσοστό του αζώτου στο μίγμα που αυτός αναπνέει.



Ωστόσο, όταν μεταβάλλεται το μίγμα αέρα, το αντίστοιχο ποσοστό οξυγόνου στο μίγμα αυξάνεται. Αυτή η αύξηση 
εκθέτει το δύτη σε κίνδυνο τοξικότητας οξυγόνου, ο οποίος συνήθως δεν αποτελεί ιδιαίτερη παράμετρο κινδύνου στις 
καταδύσεις αναψυχής. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος, ο υπολογιστής καταδύσεων παρακολουθεί το χρόνο 
και την ένταση της έκθεσης στο αυξημένο οξυγόνο και δίδει στο δύτη πληροφορίες έτσι ώστε αυτός να προσαρμόζει 
την κατάδυση αντίστοιχα, ώστε η έκθεση στο αυξημένο οξυγόνο να παραμένει εντός των αποδεκτών ορίων 
ασφαλείας.

Εκτός από τις συνέπειες του εμπλουτισμένου μίγμα αέρα στη φυσιολογία του σώματος, υπάρχουν και άλλες 
παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη σχετικά με το εμπλουτισμένο μίγμα αέρα. Αυξημένες ποσότητες 
οξυγόνου αποτελούν κίνδυνο για φωτιά ή έκρηξη και πρέπει να συμβουλεύεστε τον κατασκευαστή του καταδυτικού 
εξοπλισμού που θα εκτεθεί σε εμπλουτισμένο μίγμα αέρα, σχετικά με τους πιθανούς περιορισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΟΝΣΟΛΑ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 40% ΟΞΥΓΟΝΟ. 
Εμπλουτισμένο μίγμα αέρα που περιέχει περισσότερο οξυγόνο αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης και 
σοβαρού τραύματος ή και θανάτου.
 

2. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ

2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ο υπολογιστής καταδύσεων πολλαπλών χρήσεων VYPER έχει τρία μοντέλα λειτουργίας           ( “AIR”  “NITROX” 
“GAUGE” ), τρεις κύριες λειτουργίες  ( “TIME / STAND BY”,  “SURFACE”,  “DIVING” ), τρεις κύριες λειτουργίες μενού 
( “MEMORY” , “SIMULATION”, “SET” ) και 15 – 17 δευτερεύουσες λειτουργίες μενού (βλ. σχήμα στο πίσω 
εξώφυλλο). Μπορείτε να κινείστε μεταξύ των λειτουργιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα. Στο αριστερό μέρος της 
οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη της λειτουργίας  και στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται σχετικό κείμενο που 
περιγράφει τη λειτουργία που έχει ενεργοποιηθεί.

Εσείς επιλέγετε το μοντέλο λειτουργίας μεταξύ μοντέλου για Κατάδυση με Ατμοσφαιρικό Αέρα (AIR), με 
Εμπλουτισμένο Μίγμα Αέρα (NITROX) και μοντέλου ελεύθερης κατάδυσης με απλό Όργανο Ένδειξης Βάθους και 
Χρονομέτρου (GAUGE).

Η κύρια οθόνη απεικόνισης του υπολογιστή είναι αυτή της χρονομέτρησης. (Σχ. 2.1).

Στις άλλες κύριες λειτουργίες (εκτός των “ DIVING” και “ SIMULATION” ), εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 5 
λεπτών, ηχεί ο βομβητής και η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην χρονομέτρηση. Η οθόνη χρονομέτρησης σβήνει 
μετά από 2 ώρες, αλλά εάν πατηθεί το πλήκτρο PLAN ή TIME ή οθόνη επαν – ενεργοποιείται.

Κατά την διάρκεια της κατάδυσης, ή ώρα έναρξης της κατάδυσης και η ημερομηνία καταχωρείται στη μνήμη 
(LOGBOOK MEMORY). Πριν την κατάδυση, να ελέγχετε πάντα ότι ή ώρα και η ημερομηνία είναι οι σωστές, ιδίως όταν 
ταξιδεύετε σε διαφορετικές ζώνες. Προκειμένου να αλλάξετε την ημερομηνία και την  ώρα του υπολογιστή 
κατάδυσης συμβουλευθείτε το κεφάλαιο 4.3.2. Ρύθμιση Ώρας.

2.2. ΠΛΗΚΤΡΑ
Ο υπολογιστής καταδύσεων διαθέτει πλήκτρα καθώς και συμβουλευτικές εικόνες, τα οποία καθοδηγούν το χρήστη 
στην επιλογή των λειτουργιών. Το πλήκτρο SMART ( MODE ) αποτελεί το κύριο πλήκτρο του συστήματος. Τα δύο 
πλήκτρα, PLAN και TIME, χρησιμεύουν ώστε ο χρήστης να κινείται μεταξύ των μενού και να ενεργοποιεί τις διάφορες 
δευτερεύουσες οθόνες απεικόνισης. Ο χειρισμός του υπολογιστή καταδύσεων γίνεται με αυτά τα τρία πλήκτρα ως 
ακολούθως (βλ. Σχ. 2.2.)

Πατήστε το πλήκτρο   SMART   (  MODE  )  

• Για να ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής κατάδυσης.

• Για να κινηθείτε από την κύρια λειτουργία “SURFACE” στις λειτουργίες του μενού.
• Για να επιλέξετε, επιβεβαιώστε ή να ακυρώσετε κάποια από τις δευτερεύουσες λειτουργίες μενού (σύντομο 

πάτημα πλήκτρου)

• Για να κινηθείτε από κάποια δευτερεύουσα λειτουργία μενού απ’ ευθείας στην οθόνη της κύριας λειτουργίας 
“SURFACE” (παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου).

• Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό της οθόνης (εάν βρίσκεσθε στην οθόνη της κύριας λειτουργίας 
«SURFACE” πατήστε συνεχώς το πλήκτρο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, εάν βρίσκεσθε σε 
κατάδυση πατήστε 1 δευτερόλεπτο.

Πατήστε το κουμπί   PLAN   (βέλος προς τα επάνω)  
• Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη χρονομέτρησης, εάν η οθόνη είναι κενή.

• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DIVE PLANNING, στην κύρια λειτουργία “SURFACE”.



• Για να καταχωρήσετε ένα ιδιαίτερο σημείο στη μνήμη του προφίλ της κατάδυσης, κατά τη διάρκεια της 
κατάδυσης.

• Για να κινείσθε μεταξύ των επιλογών προς τα επάνω.

Πατήστε το πλήκτρο ΤΙΜΕ (βέλος προς τα κάτω)
• Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη χρονομέτρησης, εάν η οθόνη είναι κενή.
• Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη χρονομέτρησης και / ή δευτερεύουσες οθόνες απεικόνισης.

• Για να κινείσθε μεταξύ των επιλογών προς τα κάτω.

Ο υπολογιστής καταδύσεων ενεργοποιείται με το πλήκτρο SMART (MODE/On/Backlight/OK/Quit) και τα πλήκτρα 
PLAN και TIME καθώς με τις επαφές νερού όπως ακολουθεί: 

Ενεργοποίηση: Πατήστε το πλήκτρο SMART (On) ή βουτήξτε το όργανο στο νερό για 5 
δευτερόλεπτα.

Dive Planning: Στη λειτουργία “SURFACE”, πατήστε το πλήκτρο PLAN.

Menu Modes: Πατήστε το πλήκτρο SMART (MODE)

Η οθόνη φωτίζεται εάν πατήσετε το πλήκτρο SMART για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

2.3 ΕΠΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ
 
Οι επαφές ελέγχουν την αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας DIVE.

Οι επαφές νερού και μετάδοσης δεδομένων βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. (Σχ. 2.3). Όταν ο υπολογιστής 
καταδύσεων βυθιστεί στο νερό, οι επαφές “συνδέονται” με τα πλήκτρα (τα οποία αποτελούν τον άλλο πόλο της 
επαφής) μέσω της αγωγιμότητας του νερού και στην οθόνη του υπολογιστή καταδύσεων εμφανίζεται η ένδειξη AC 
(Active Contacts, Σχ. 2.4.). Η ένδειξη AC θα παραμείνει στην οθόνη έως ότου οι επαφές απενεργοποιηθούν , ή έως 
ότου ο υπολογιστής εισέλθει αυτόματα στην λειτουργία DIVE.

Η αυτόματη λειτουργία των επαφών μπορεί να εμποδίζεται από βρώμικο νερό ή και σκόνη. Για αυτό θα πρέπει 
πάντοτε να διατηρείτε τις επαφές καθώς και τα κουμπιά καθαρά. Εάν οι επαφές νερού της συσκευής παραμένουν 
ενεργοποιημένες (η ένδειξη AC εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής) ή εάν η λειτουργία DIVE ενεργοποιείται από 
μόνη της, τότε πιθανότατα το βρώμικο νερό ή η μη ορατή υδρόβια ζωή έχουν δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό ρεύμα 
μεταξύ των πόλων. Για αυτό είναι απαραίτητο να καθαρίζετε ο υπολογιστής καταδύσεων με καθαρό νερό μετά από 
κάθε ημέρα κατάδυσης. Οι επαφές μπορούν να καθαρίζονται με καθαρό νερό και, εάν είναι απαραίτητο, με ένα απαλό 
απορρυπαντικό. Ορισμένες φορές είναι απαραίτητο να καθαρίζεται η συσκευή, αφού βγει από την προστατευτική της 
κάσα.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

Η ενότητα που ακολουθεί περιέχει οδηγίες σχετικές με τις λειτουργίες και τις οθόνες απεικόνισης του υπολογιστή 
καταδύσεων. Όπως θα δείτε στη συνέχεια ο υπολογιστής καταδύσεων είναι πολύ εύκολος στη χρήση καθώς και στην 
ερμηνεία των οθονών απεικόνισης. Κάθε οθόνη δείχνει μόνον τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για τη 
συγκεκριμένη φάση της κατάδυσης. Οι λειτουργίες της κατάδυσης περιγράφονται στη λειτουργία “DIVE”. 

3.1 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

3.1.1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ 

Ο υπολογιστής καταδύσεων θα ενεργοποιηθεί αυτόματα εάν βυθιστεί σε βάθος μεγαλύτερο των 0,5 μέτρων (1,5 
ποδιών). Είναι όμως απαραίτητο να ενεργοποιηθεί η λειτουργία DIVE πριν την κατάδυση ώστε να ελεγχθούν οι 
ρυθμίσεις υψομέτρου (altitude) καθώς και οι ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων, η κατάσταση μπαταρίας, οι 
ρυθμίσεις οξυγόνου κλπ. Πατήστε το κουμπί SMART (On) ώστε να ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. 

Μετά την ενεργοποίηση, όλα τα σημεία της οθόνης θα ενεργοποιηθούν και θα δείχνουν 8άρια καθώς και διάφορα 
γραφικά στοιχεία (σχ. 3.1.). Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται το σύμβολο της μπαταρίας, ενεργοποιείται 
το φως της οθόνης καθώς και ο βομβητής (σχ. 3.2 οθόνες a, b, c, ή και d, ανάλογα με την κατάσταση της 
μπαταρίας). Εάν ο υπολογιστής βρίσκεται στο μοντέλο λειτουργίας AIR (Αέρας) (στάνταρ) η οθόνη θα μεταβεί στη 
λειτουργία SURFACE (Επιφάνεια) (σχ. 3.4.). Εάν ο υπολογιστής βρίσκεται στο μοντέλο λειτουργίας GAUGE (Όργανο), 
θα εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη GAUGE (σχ. 3.3) και εάν ο υπολογιστής βρίσκεται στο μοντέλο λειτουργίας 
NITROX θα εμφανίζονται στην οθόνη οι απαραίτητες παράμετροι οξυγόνου με τη λέξη NITROX (σχ. 3.20.) πριν η 
οθόνη μεταβεί στη λειτουργία SURFACE.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους πριν την κατάδυση, και να βεβαιωθείτε για τα εξής:

• Η συσκευή βρίσκεται στη σωστή λειτουργία, και όλα τα σημεία της οθόνης απεικονίζονται πλήρως.



• Δεν ανάβει η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (LOW BAT)

• Οι ενδείξεις υψόμετρου (altitude) και οι ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων είναι οι σωστές (στις 
λειτουργίες AIR και NITROX)
• Η συσκευή λειτουργεί με τις σωστές μονάδες μέτρησης.
• Η συσκευή εμφανίζει τη σωστή θερμοκρασία και βάθος (0.0 μέτρα / 0.0 πόδια)
• Ο βομβητής λειτουργεί.

Εάν έχει επιλεγεί το μοντέλο λειτουργίας NITROX, βεβαιωθείτε ότι:

• To ποσοστό οξυγόνου έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με το μίγμα οξυγόνου που περιέχεται στις μπουκάλες 
σας.
• Το ανώτατο όριο μερικής πίεσης οξυγόνου έχει ρυθμιστεί σωστά.

Μετά από αυτούς τους ελέγχους, ο υπολογιστής καταδύσεων είναι έτοιμος για την κατάδυση.

Σημείωση! Πριν την πρώτη κατάδυση δεν εμφανίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ των καταδύσεων 
κατά το οποίο α αυτοδύτης βρίσκεται στην επιφάνεια. 

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας DIVE, ή αφού τελειώσει η κατάδυση και σε περίπτωση που δεν πατηθεί 
κάποιο από τα κουμπιά ή ένα δεν πραγματοποιηθεί επόμενη κατάδυση, ο υπολογιστής καταδύσεων μέσα σε 5 λεπτά 
θα μεταβεί αυτόματα στην οθόνη χρονομέτρησης για να εξοικονομείται η ενέργεια της μπαταρίας.

3.1.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (LOW BATTERY 
WARNING)

Ο συγκεκριμένος υπολογιστής καταδύσεων διαθέτει ένα μοναδικό γράφημα περιγραφής της κατάστασης της 
μπαταρίας, ο οποίος έχει σχεδιαστεί  ώστε να σας ειδοποιεί έγκαιρα προκειμένου να αλλάξετε την μπαταρία, όταν 
αυτό χρειάζεται.
Το γράφημα είναι πάντοτε ορατό, όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία DIVE. Ο φωτισμός της οθόνης θα 
παραμένει αναμμένος εν όσο θα πραγματοποιείτε τον έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας. Ο πίνακας που 
ακολουθεί περιγράφει τις διάφορες ενδείξεις του γραφήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οθόνη Λειτουργία Σχήμα 
3.2

BAT +  4 μπάρες + ΟΚ Κανονική, η μπαταρία είναι γεμάτη. α)
ΒΑΤ + 3 μπάρες Κανονική, η τάση της μπαταρίας κατεβαίνει ή  η θερμοκρασία είναι 

χαμηλή.
Συνιστάται αλλαγή μπαταρίας εάν σκοπεύετε να καταδυθείτε  σε 
χαμηλότερες θερμοκρασίες ή εάν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε 
ταξίδι για καταδύσεις. 

b)

LOW BAT + 2 μπάρες + 
εμφανίζεται το σύμβολο της 
χαμηλής τάσης

Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή και συνιστάται αλλαγή μπαταρίας.
Εμφανίζεται το σύμβολο της χαμηλής τάσης.
Το φως της οθόνης είναι χαμηλό.

C)

LOW BAT + 1 μπάρα + 
QUIT εμφανίζεται το 
σύμβολο της χαμηλής τάσης

Αλλάξτε τη μπαταρία!
Η συσκευή μεταβαίνει στην οθόνη χρονομέτρησης. Δεν 
ενεργοποιούνται λειτουργίες.

d)

Σημείωση! Η θερμοκρασία και η εξωτερική οξείδωση της μπαταρίας επηρεάζει την τάση της μπαταρίας. 
Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό τότε μπορεί να εμφανίζεται η ένδειξη της 
χαμηλής τάσης, ακόμη και αν η μπαταρία έχει αρκετή τάση. Η ένδειξη χαμηλής τάσης μπορεί να 
εμφανίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμη και εάν η τάση της μπαταρίας είναι αρκετή σε θερμότερες 
συνθήκες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επαναλάβατε τη διαδικασία ελέγχου της μπαταρίας.

Στις υπόλοιπες λειτουργίες ή ένδειξη χαμηλής τάσης υποδεικνύεται με το σύμβολο της χαμηλής τάσης της μπαταρίας.
Εάν εμφανίζεται το σύμβολο της χαμηλής τάσης μπαταρίας κατά τη λειτουργία SURFACE, ή εάν η οθόνη της 
συσκευής είναι αδύναμη, η τάση της μπαταρίας μπορεί να είναι τόσο χαμηλή ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει ο 
υπολογιστής καταδύσεων, οπότε και συνιστάται η αλλαγή μπαταρίας.

Σημείωση! Για λόγους ασφαλείας ο φωτισμός της οθόνης δεν ενεργοποιείται όταν η τάση της μπαταρίας είναι αρκετά 
χαμηλή (εμφανίζεται το σύμβολο της χαμηλής τάσης).

3.1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (PLAN)

Εν όσο βρίσκεσθε στη λειτουργία SURFACE, εάν πατήσετε το πλήκτρο PLAN θα μεταβείτε στη λειτουργία PLANNING. 
Αφού εμφανισθεί η λέξη PLAN (σχ. 3.6.), η οθόνη θα σας δείξει το ανώτατο όριο (χρόνου) για το οποίο δεν 



απαιτείται στάση αποσυμπίεσης για βάθος 9 μέτρων (30 ποδιών). Πατώντας το βέλος προς τα κάτω (πλήκτρο TIME), 
ο υπολογιστής καταδύσεων θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το επόμενο ανώτατο όριο (χρόνου) για κάθε επιπλέον 3 
μέτρα (10 πόδια), με ανώτατο όριο βάθους τα 45 μέτρα (150 πόδια). Πατώντας το βέλος προς τα πάνω (πλήκτρο 
PLAN) ο υπολογιστής καταδύσεων θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ανώτατο όριο (χρόνου) για κάθε λιγότερα 3 
μέτρα. Βάθους.

Η λειτουργία PLAN ακυρώνεται πατώντας το πλήκτρο SMART (QUIT).

Σημείωση! Η λειτουργία PLAN δεν ενεργοποιείται όταν η συσκευή βρίσκεται στο μοντέλο λειτουργίας 
GAUGE και όταν βρίσκεται σε κατάσταση ERROR (Βλ. ενότητα 3.8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ – ERROR 
CONDITIONS).

Ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων και μεγαλύτερα υψόμετρα περιορίζουν το ανώτατο όριο (χρόνου) για το οποίο 
δεν απαιτείται στάση αποσυμπίεσης. Η σχέση μεταξύ του ανώτατου ορίου χρόνου σε διαφορετικές ρυθμίσεις 
προσωπικών προτιμήσεων και υψόμετρα αναλύεται στον πίνακα 6.1 και 6.2, και στην ενότητα 6.1 ΑΡΧΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Η λειτουργία PLAN λαμβάνει υπόψη της τις εξής πληροφορίες από προηγούμενες καταδύσεις:

• Υπολογιζόμενο υπολειπόμενο άζωτο.
• Χρονικά διαστήματα (μέχρι και τέσσερις ημέρες) κατά τα οποία ο αυτοδύτης παρέμεινε στην επιφάνεια 
μεταξύ των καταδύσεων.
•
Συνεπώς τα ανώτατα όρια χρόνου που θα εμφανίζει ο υπολογιστής καταδύσεων για τα α διάφορα βάθη θα είναι 
μικρότερα για κάθε επόμενη κατάδυση, εκτός της πρώτης.

ΑΥΞΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PLAN

Επαναλαμβανόμενες καταδύσεις που πραγματοποιούνται εν όσο ο υπολογιστής καταμετρά το χρόνο που δεν 
επιτρέπεται να κάνουμε πτήση NO-FLYING TIME, θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια σειρά καταδύσεων.
Όταν ο χρόνος που παραμένει στην επιφάνεια μεταξύ δύο καταδύσεων δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά, τότε θεωρούνται οι 
δύο αυτές καταδύσεις σαν μία. Ο αύξων αριθμός της κατάδυσης δεν θα αλλάξει για τη “δεύτερη” κατάδυση, και ο 
χρόνος της κατάδυσης θα συνεχίσει από εκεί που είχε μείνει στο τέλος της “πρώτης”  κατάδυσης (βλ. και ενότητα 
3.5.2. ΑΥΞΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ). 

3.1.4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ (ALARMS)

Ο συγκεκριμένος υπολογιστής καταδύσεων επιδέχεται αρκετές ρυθμίσεις συναγερμών (alarms) για συγκεκριμένα 
βάθη και χρόνους, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις προσωπικές προτιμήσεις κάθε χρήστη.
Οι ρυθμίσεις του χρήστη για τον χρόνο κατάδυσης που σχετίζονται με το μοντέλο λειτουργίας, τις μονάδες και το 
φωτισμό του υπολογιστή καταδύσεων καταχωρούνται στην υπολειτουργία μενού MODE – SET – SET TIME. Η 
καταχώρηση των προσωπικών ρυθμίσεων περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 4.3 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.

3.2 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ

3.2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Ο υπολογιστής καταδύσεων παραμένει στη λειτουργία SURFACE σε βάθη λιγότερα των 1,2 μέτρων η συσκευή 
μεταβαίνει στη λειτουργία DIVE (σχ. 3.7).
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής έχουν αντίστοιχες περιγραφές (σχ. 3.7 και 3.8). 
Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης που δεν απαιτεί στάση αποσυμπίεσης, θα εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Το βάθος στο οποίο βρίσκεται ο αυτοδύτης σε μέτρα (πόδια).

• Η ρύθμιση υψομέτρου (που έχει καταχωρήσει ο αυτοδύτης) στο αριστερό μέρος του κεντρικού 
παραθύρου, με σύμβολο το βουνό και το κύμα (Α0, Α1, ή Α2) (βλ. Πίνακα 3.3.

• Οι ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων του χρήστη (που έχει καταχωρήσει ο αυτοδύτης) στο αριστερό 
μέρος του κεντρικού παραθύρου, με σύμβολο το δύτη και “+” (Ρ0, Ρ1, ή Ρ2) (βλ. Πίνακα 3.4).

• Το μέγιστο βάθος σε μέτρα (πόδια) που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κατάδυσης, με 
την αντίστοιχη περιγραφή MAX.
• Η θερμοκρασία του νερού σε βαθμούς Κελσίου (ή Φαρενάιτ) στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

• Ο χρόνος σε λεπτά που έχει περιέλθει από την έναρξη της κατάδυσης, με την αντίστοιχη περιγραφή “DIVE 
TIME” στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

• Ο διαθέσιμος ως το ανώτατο όριο χρόνος σε λεπτά στο μέσο του κεντρικού παραθύρου, με την αντίστοιχη 
περιγραφή “NO DEC TIME” , και σε γράφημα στο αριστερό μέρος της οθόνης CBT. Το ανώτατο όριο χρόνου 
υπολογίζεται ως συνάρτηση πέντε παραμέτρων, που περιγράφονται στην ενότητα 6.1 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Εναλλακτικές οθόνες απεικόνισης εμφανίζονται πατώντας το πλήκτρο TIME στο κάτω δεξιό μέρος της συσκευής (σχ. 
3.8) :

• Ή ώρα, με την αντίστοιχη περιγραφή TIME.



Σημείωση! Κατά τη λειτουργία DIVE, η οθόνη απεικόνισης TIME μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη 
απεικόνισης DIVE TIME.

BOOKMARK – ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, είναι δυνατό να σημειώσετε / καταχωρήσετε ένα ιδιαίτερο σημείο στη μνήμη του 
ιστορικού της κατάδυσης. Μπορείτε να δείτε τις καταχωρημένες σημειώσεις στη μνήμη, καθώς κινείσθε στη μνήμη 
dive log, με ένδειξη το αναβοσβήνουν σύμβολο του dive log. Επίσης μπορείτε να δείτε τις καταχωρημένες σημειώσεις 
ως annotations στο PC s/w, Suunto Dive Manager (Πρόγραμμα Υπολογιστή). Για να καταχωρήσετε ένα ιδιαίτερο 
σημείο στη μνήμη του ιστορικού κατάδυσης πατήστε το πλήκτρο PLAN (σχ. 3.9).

3.2.2. CONSUMED BOTTOM TIME (CBT) – ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ο διαθέσιμος έως το ανώτατο όριο χρόνος απεικονίζεται επίσης οπτικά, με το γράφημα στο αριστερό μέρος της 
συσκευής (σχ. 3.7, 3.8 και 3.9). Όταν ο διαθέσιμος χρόνος είναι λιγότερος από 200 λεπτά εμφανίζεται στο γράφημα 
το πρώτο (χαμηλότερο) στοιχείο της μπάρας. Όσο ο οργανισμός του δύτη απορροφά περισσότερο άζωτο, τόσα 
περισσότερα στοιχεία της μπάρας εμφανίζονται. 

Πράσινη Ζώνη: Ως επιπλέον μέτρο ασφαλείας, η SUUNTO συνιστά να διατηρείτε το γράφημα εντός της πράσινης 
ζώνης, εφ’ όσον καταδύεστε με το συγκεκριμένο υπολογιστή καταδύσεων. Τα στοιχεία της μπάρας αρχίζουν να 
εμφανίζονται όταν ο διαθέσιμος έως το ανώτατο όριο χρόνος πέσει κάτω από τα 100, 80, 60, 50, 40, 30, και 20 
λεπτά.

Κίτρινη ζώνη: Καθώς οι μπάρες πλησιάζουν την κίτρινη ζώνη, το ανώτατο όριο (χρόνου) είναι λιγότερο από 10 ή 5 
λεπτά, και άρα πλησιάζετε πάλι κοντά στο ανώτατο όριο. Σ’ αυτό το σημείο, θα πρέπει να αρχίζετε τη διαδικασία 
ανόδου προς την επιφάνεια.

Κόκκινη ζώνη: Εφ’ όσον όλα τα στοιχεία της μπάρας έχουν εμφανισθεί (κόκκινη ζώνη), το ανώτατο όριο χρόνου 
έχει μηδενιστεί και πλέον απαιτείται να πραγματοποιήσετε στάση αποσυμπίεσης (για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
ενότητα 2.5 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ).

3.2.3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( SAFETY STOPS )

Στο συγκεκριμένο υπολογιστή καταδύσεων, υπάρχουν ενδείξεις για δυο ειδών στάσεις ασφαλείας: η συνιστώμενη 
στάση ασφαλείας και η υποχρεωτική στάση ασφαλείας. 

Η ένδειξη “STOP” που εμφανίζεται στην οθόνη υποδεικνύει: 

• Συνιστώμενη στάση ασφαλείας 3 λεπτών σε βάθος 3 – 6 μέτρα (10 – 20 πόδια).
• Υποχρεωτική στάση ασφαλείας σε βάθος μεγαλύτερο των 6 μέτρων (20 ποδιών).

• Υποχρεωτική στάση ασφαλείας με ένδειξη χρόνου στην οθόνη. Εμφανίζεται επίσης η ένδειξη “CEILING” – 
Οροφή, σε βάθος 3 – 6 μέτρων (10-20 ποδιών).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η SUUNTO συνιστά να γίνεται στάση ασφαλείας στο τέλος κάθε κατάδυσης, σε εύρος βάθους από 3 – 6 μέτρα (10-
20 πόδια) για τουλάχιστον 3 λεπτά. Η συσκευή προειδοποιεί το χρήστη αντίστοιχα, με την εμφάνιση της ένδειξης 
“STOP” στην οθόνη. Στο κεντρικό παράθυρο της οθόνης εμφανίζεται επίσης αντίστροφη μέτρηση χρόνου από τα 3 
λεπτά, στη θέση του ανώτατου ορίου χρόνου ( “NO DEC TIME” ).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν παραβιάζεται συνεχώς ο ανώτατος ρυθμός ανόδου, τότε ο υπολογιστής καταδύσεων συνιστά, σε εύρος βάθους 
από 3 – 6 μέτρα, (10 – 20 πόδια), να πραγματοποιηθεί μια παρατεταμένη και υποχρεωτική στάση ασφαλείας και για 
το χρόνο που υποδεικνύεται. Εμφανίζεται η ένδειξη “STOP” στην οθόνη, και όταν ο δύτης φθάσει σε εύρος βάθους 
από 6 έως 3 μέτρα (20-10 πόδια) εμφανίζεται η ένδειξη “CEILING”, το τρέχον βάθος και ο χρόνος που ο δύτης 
πρέπει να παραμείνει στο συγκεκριμένο εύρος βάθους μέχρις ότου η ένδειξη για την υποχρεωτική στάση ασφαλείας 
εξαφανιστεί από την οθόνη. (σχ. 3.14).

Όταν παραβιάζεται ο ανώτατος ρυθμός ανόδου, εμφανίζεται το πέμπτο στοιχείο του γραφήματος SLOW καθώς και η 
ένδειξη “STOP”. Η ένδειξη βάθους θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας έτσι ότι ο ρυθμός ανόδου είναι 
ταχύτερος από τον ανώτατο ρυθμό ανόδου.

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη “SLOW” στο γράφημα και η ένδειξη “STOP” (σχ. 3.13), τότε πρέπει οπωσδήποτε να 
επιβραδύνετε το ρυθμό ανόδου σας. Όταν θα φθάσετε σε εύρος βάθους μεταξύ 6 και 3 μέτρων (20-10 πόδια), ο 
υπολογιστής θα συστήσει να κάνετε μια υποχρεωτική στάση ασφαλείας (θα υπάρχουν οι ενδείξεις “STOP” και 
“CEILING”) και θα πρέπει να περιμένετε έως ότου εξαφανιστούν οι ενδείξεις (σχ. 3.14). Δεν πρέπει να αναδυθείτε σε 



βάθος μικρότερο των 3 μέτρων (10 ποδιών) εν όσο η ένδειξη για υποχρεωτική στάση ασφαλείας παραμένει στην 
οθόνη του υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΟΔΟΥ! Επιταχυμένες άνοδοι αυξάνουν την πιθανότητα τραυματισμού. 
Θα πρέπει πάντοτε να τηρείτε τις υποχρεωτικές και συνιστώμενες στάσεις ασφαλείας εφ’ όσον έχετε παραβιάσει τον 
ανώτατο ρυθμό ανόδου. Η παραβίαση του ανώτατου ρυθμού ανάδυσης ενδεχομένως να καταστήσει άκυρους τους 
υπολογισμούς για την επόμενη κατάδυση σας. 
 

3.2.5 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Όταν η ένδειξη του διαθέσιμου χρόνου “NO DEC TIME” μηδενίζει, η κατάδυση σας μετατρέπεται σε κατάσταση με 
στάση αποσυμπίεσης, δηλαδή κατά την ανάδυση σας προς την επιφάνεια πρέπει να κάνετε μία η περισσότερες 
στάσεις αποσυμπίεσης. Η ένδείξη “NO DEC TIME” θα αντικατασταθεί από την ένδειξη “ASC TIME”, και η ένδειξη 
μέγιστου βάθους “MAX” θα αντικατασταθεί από τη λέξη “CEILING” και ένα βέλος προς τα πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ! Οι καταδύσεις με στάση αποσυμπίεσης περιορίζουν 
την δυνατότητα του δύτη να ανεβαίνει απ’ ευθείας στην επιφάνεια, και ενδεχομένως αυξάνει υπερβολικά τον κίνδυνο 
εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεσης.

Εάν όμως από λάθος ή από επείγουσα ανάγκη αναγκασθείτε να παραβιάσετε τα όρια της κατάδυσης, ο υπολογιστής 
καταδύσεων θα συνεχίσει  να σας υποδεικνύει τις απαραίτητες για την ανάδυση πληροφορίες, και στη συνέχεια τις 
πληροφορίες που αφορούν τις επόμενες καταδύσεις σας.
Ο υπολογιστής καταδύσεων αντί να σας επιβάλλει στάσεις ασφαλείας σε δεδομένα σταθερά βάθη, σας αφήνει το 
περιθώριο να κάνετε συνεχή αποσυμπίεση σε διάφορα βάθη.
Κατά την κατάδυση με στάση αποσυμπίεσης, ο χρόνος ανάδυσης “ASC TIME” αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο που 
χρειάζεται μέχρις ότου ο δύτης φθάσει στην επιφάνεια και περιλαμβάνει:

• τον απαραίτητο χρόνο έως ότου ο δύτης φθάσει στο βάθος που υποδεικνύεται “CEILING” με ταχύτητα 
ανόδου 10 μέτρα / λεπτό

και 

• το χρόνο που χρειάζεται να μείνει ο δύτης στο υποδεικνυόμενο βάθος “CEILING”. Το βάθος αυτό είναι το 
ελάχιστο βάθος το οποίο δεν πρέπει να ξεπεράσει ο δύτης

και
• το χρόνο που χρειάζεται ο δύτης να παραμείνει στην υποχρεωτική στάση  ασφαλείας (εφόσον 
υποδεικνύεται να γίνει)

και 
• την συνιστώμενη στάση ασφαλείας των 3 λεπτών

και

• το χρόνο που χρειάζεται ο δύτης για να φθάσει στην επιφάνεια, αφού οι ενδείξεις “CEILING” και στάσεων 
ασφαλείας έχουν εξαφανιστεί από την οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΣΑΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ Ο 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ! Να θυμάστε οι σχετικές ενδείξεις είναι “ASC TIME” που θα αναβοσβήνει και το βέλος προς τα 
πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΡΓΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ Σας ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ! Ο χρόνος 
ανόδου θα αυξηθεί εάν:
• παραμείνετε σε μεγάλο βάθος
• αναδύεστε αργότερα από 10 μέτρα / λεπτό (33 πόδια / λεπτό) ή 
• κάνετε τη στάση αποσυμπίεσης σε βάθος από αυτό που σας υποδεικνύει ο υπολογιστής 
Αυτοί οι παράγοντες θα αυξήσουν επίσης και την ποσότητα του αερίου που θα χρειαστείτε μέχρι να φθάσετε στην 
επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΟΥΣ “CEILING”! Δεν πρέπει να αναδύεστε σε βάθος μικρότερο απ’ αυτό που 
σας υποδεικνύει ο υπολογιστής σας. Προκειμένου να αποφύγετε την εκ λάθους παραβίαση του ορίου, θα πρέπει να 
παραμένετε ελάχιστα βαθύτερα από το όριο βάθους.



ΟΡΟΦΗ, ΖΩΝΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΔΑΠΕΔΟ & ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ.

Όταν πραγματοποιείται στάση αποσυμπίεσης, είναι απαραίτητο να κατανοείτε την ορολογία των όρων ΟΡΟΦΗ 
(CEILING), ΖΩΝΗ ΟΡΟΦΗΣ (CEILING ZONE), ΔΑΠΕΔΟ (FLOOR), & ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (DECOMPRESSION 
RANGE):

Το “CEILING” –Οροφή, είναι το όριο ελάχιστου βάθους, προς το οποίο θα πρέπει να αναδυθείτε προκειμένου να 
πραγματοποιήσετε τη στάση αποσυμπίεσης. Σε αυτό το όριο βάθους, ή κάτω απ’ αυτό (βαθύτερα), θα πρέπει να 
πραγματοποιήσετε μία ή και περισσότερες στάσεις αποσυμπίεσης. Όλες οι στάσεις αποσυμπίεσης θα πρέπει να 
γίνονται κάτω από το υποδεικνυόμενο βάθος ΟΡΟΦΗΣ “CEILING”.

Η ΖΩΝΗ ΟΡΟΦΗΣ αποτελεί το βέλτιστο εύρος βάθους για στάση αποσυμπίεσης. Το εύρος ορίζεται ως το βάθος 
ΟΡΟΦΗΣ και 1,8 μέτρα (6 πόδια) βαθύτερα απ’ αυτό.

Το ΔΑΠΕΔΟ είναι το μέγιστο βάθος στο οποίο λαμβάνει χώρα η στάση αποσυμπίεσης. Η αποσυμπίεση θα αρχίσει 
αφού περάσετε πάνω (ρηχότερα) απ’ αυτό το μέγιστο βάθος κατά την ανάδυση σας.

Το ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ αποτελεί το εύρος βάθους ΟΡΟΦΗΣ “CEILING” και του βάθους ΔΑΠΕΔΟΥ “FLOOR”. Μέσα 
σε αυτό το εύρος πραγματοποιείται ή αποσυμπίεση. Θα πρέπει να σημειώσετε ότι όσο κοντύτερα παραμένετε στο 
ΔΑΠΕΔΟ “FLOOR” τόσο πιο αργά θα γίνεται η αποσυμπίεση.

Το ελάχιστο και το μέγιστο βάθος (CEILING και FLOOR) θα σας υποδειχθούν ανάλογα με το προφίλ της κατάδυσης 
που πραγματοποιήσατε. Αρχικά, το βάθος οροφής θα σας υποδειχθεί αρκετά ρηχά, ένα όμως παραμείνετε σε 
μεγαλύτερο βάθος τότε αυτό θα αυξηθεί και ο χρόνος ανόδου θα αυξηθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ελάχιστο και το 
μέγιστο βάθος θα αλλάζουν αντίστοιχα με τον τρόπο που πραγματοποιείτε τις στάσεις αποσυμπίεσης. 

Εάν η θάλασσα είναι κυματώδης, υπάρχει πιθανότητα να είναι δύσκολο να κρατήσετε ένα σταθερό βάθος κοντά στην 
επιφάνεια. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι προτιμότερο να διατηρείτε μια επιπλέον απόσταση κάτω από το βάθος 
οροφής “CEILING” ώστε να μην παρασυρθείτε από τα κύματα και ξεπεράσετε το ελάχιστο βάθος. Η SUUNTO συνιστά 
να πραγματοποιείται η αποσυμπίεση σε βάθος μεγαλύτερο των 4 μέτρων (13 ποδιών), ακόμη και στην περίπτωση 
που το υποδεικνυόμενο βάθος οροφής είναι ακόμη πιο ρηχά.

Σημείωση! Θα χρειασθεί περισσότερος χρόνος και περισσότερο αέριο για την αποσυμπίεση σε βάθος μεγαλύτερο 
από το βάθος οροφής , απ’ ότι ακριβώς στο βάθος οροφής. 

ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ “FLOOR”

Η ένδειξη “ASC TIME” θα αναβοσβήνει και θα εμφανισθεί ένα βέλος προς τα πάνω, τα οποία σας προειδοποιούν ότι 
βρίσκεσθε βαθύτερα από το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος (σχ. 3.16). Θα πρέπει να αρχίσετε τη διαδικασία ανάδυσης 
αμέσως . Στη δεξιά γωνία της συσκευής υποδεικνύεται το βάθος οροφής, και στη δεξιά πλευρά του κεντρικού 
παραθύρου υποδεικνύεται ο ελάχιστος συνολικός χρόνος ανάδυσης.

ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ “FLOOR”

Εάν αναδυθείτε σε βάθος ρηχότερο του βάθους δαπέδου, η ένδειξη “ASC TIME” θα σταματήσει να αναβοσβήνει, και 
το βέλος προς τα πάνω θα εξαφανισθεί απ’ την οθόνη (σχ. 3.17). Η αποσυμπίεση έχει ήδη αρχίσει, αλλά σε βραδύ 
ρυθμό. Θα πρέπει να συνεχίσετε την ανοδική σας πορεία.

ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ “CEILING ZONE”

Όταν θα φθάσετε στο βέλτιστο εύρος βάθους για αποσυμπίεση, η οθόνη της συσκευής θα σας δείξει δύο αντικριστά 
βέλη (το σύμβολο της «κλεψύδρας» σχ. 3.18). Μην αναδυθείτε πιο ρηχά.

Κατά τη διάρκεια της αποσυμπίεσης, η ένδειξη “ASC TIME” θα μετρά αντίστροφα προς το μηδέν. Όταν το βάθος 
οροφής “CEILING” δείξει πιο ρηχή ένδειξη, μπορείτε κι εσείς να αναδυθείτε σε ρηχότερο βάθος. Θα πρέπει να 
φθάσετε στην επιφάνεια μόνον όταν η ένδειξη της υποχρεωτικής στάσης ασφαλείας φθάσει στο μηδέν και 
αντικατασταθεί από την ένδειξη “NO DEC TIME” αφού η ένδειξη “CEILING” εξαφανισθεί από την οθόνη.

ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΟΡΟΦΗΣ “CEILING”

Εάν αναδυθείτε σε βάθος πιο ρηχό από το βάθος οροφής “CEILING”, θα εμφανισθεί στην οθόνη της συσκευής ένα 
βέλος προς τα κάτω και θα ηχήσει ο βομβητής (σχ. 3.19). Επιπλέον θα εμφανισθεί ένδειξη λάθους “Er” ώστε να σας 
υπενθυμίσει ότι έχετε μόλις 3 λεπτά για να διορθώσετε την πορεία σας. Θα πρέπει άμεσα να καταδυθείτε σε 
μεγαλύτερο βάθος, είτε ακριβώς στο ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος, είτε βαθύτερα από αυτό. 

Εάν συνεχίσετε να παραβιάζετε τις συνθήκες αποσυμπίεσης, ο υπολογιστής καταδύσεων θα μπει σε κατάσταση 
λειτουργίας λάθους. Σ’ αυτή τη λειτουργία η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως βαθύμετρο και 
χρονόμετρο. Θα πρέπει να διακόψετε κάθε καταδυτική δραστηριότητα για τουλάχιστον τις επόμενες 48 ώρες (βλ. 
επίσης την ενότητα 3.8 ERROR CONDITIONS).

3.3 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΑ



3.3.1. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Ο συγκεκριμένος υπολογιστής καταδύσεων μπορεί να χρησιμοποιείται για καταδύσεις είτε με ατμοσφαιρικό αέρα 
(μοντέλο λειτουργίας “AIR”) είτε με εμπλουτισμένο μίγμα αέρα (ΕΑΝx) (μοντέλο λειτουργίας “NITROX”). Εάν έχετε 
εκπαιδευθεί σε καταδύσεις με εμπλουτισμένο μίγμα αέρα και σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε καταδύσεις με nitrox, 
συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνιμα τον υπολογιστή κατάδυσης στο μοντέλο λειτουργίας “NITROX” (βλ. κεφάλαιο 
4.3 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ).

Εάν ο υπολογιστής έχει τεθεί στο μοντέλο λειτουργίας “NITROX”, θα πρέπει πάντοτε να φροντίζετε να καταχωρείτε 
το σωστό ποσοστό οξυγόνου σύμφωνα με το μίγμα οξυγόνου που περιέχετε στις μπουκάλες σας, προκειμένου να 
γίνονται σωστά οι υπολογισμοί έκθεσης σε οξυγόνο και άζωτο. Ο υπολογιστής καταδύσεων διαφοροποιεί τους 
μαθηματικούς υπολογισμούς απορρόφησης οξυγόνου και αζώτου, σύμφωνα με τις καταχωρήσεις O2 και PPO2. 
Υπολογισμοί βάσει εμπλουτισμένου μίγματος αέρα πραγματοποιούνται βάσει της έκθεσης του δύτη σε οξυγόνο και 
συνεπάγονται μακρύτερους χρόνους παραμονής στην κατάδυση και ρηχότερα μέγιστα βάθη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΙΑΛΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ, ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ 
ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΑΣ! Εάν δεν ελέγξετε το περιεχόμενο των μπουκαλών σας και εάν δεν καταχωρήσετε 
σωστά το μίγμα αέρα στον υπολογιστή καταδύσεων υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιάζονται λανθασμένες 
πληροφορίες στον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ. ΠΟΤΕ 
ΜΗΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ! Για παράδειγμα, ποσοστό 31,8% οξυγόνου θα πρέπει 
να καταχωρηθεί ως 31%. Οι στρογγυλοποιήσεις προς τα επάνω για το ποσοστό οξυγόνου συνεπάγονται αντίστοιχα 
μείωση του ποσοστού αζώτου, τροποποίηση των υπολογισμών για την αποσυμπίεση, η οποία στη συνέχεια 
ενδεχομένως οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεση (DCS). Εάν επιθυμείτε η 
συσκευή να προβαίνει σε πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε προσωπικές ρυθμίσεις 
που τροποποιούν τους υπολογισμούς αποσυμπίεσης ή μειώνουν το ποσοστό ΡΡΟ2  που ελέγχει την έκθεση στο 
οξυγόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΕΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΕ ΚΟΝΣΟΛΑ, ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 40% ΟΞΥΓΟΝΟ! Εμπλουτισμένο μίγμα αέρα με μεγαλύτερο ποσοστό οξυγόνου 
παρουσιάζει κίνδυνο φωτιάς ή και έκρηξης και ενδεχομένως σοβαρό τραύμα ή και θάνατο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΙΤΡΟΧ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Στο μοντέλο λειτουργίας “NITROX”, εάν ο υπολογιστής αφεθεί στις ρυθμίσεις του κατασκευαστή για κανονικό μίγμα 
αέρα (21% οξυγόνο), η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπολογιστής καταδύσεων απλού (ατμοσφαιρικού) 
αέρα. Η συσκευή παραμένει στις ρυθμίσεις του κατασκευαστή μέχρι ότου ο χρήστης αλλάξει το ποσοστό οξυγόνου 
(22% - 50%)

Σημείωση! Ο υπολογιστής επιστρέφει αυτόματα στις ρυθμίσεις του κατασκευαστή (21% Ο2) κάθε 
φορά που ο χρήστης αρχίζει νέα σειρά καταδύσεων, εάν δεν αλλαχθεί η ρύθμιση του μίγματος αέρα τις 
τελευταίες 2 ώρες. Εάν το ποσοστό οξυγόνου ρυθμιστεί για απλό (ατμοσφαιρικό) αέρα, ο υπολογιστής 
θα παραμείνει σ’ αυτή τη ρύθμιση.

Τα ποσοστά οξυγόνου που καταχωρούνται από το χρήστη παραμένουν μόνον για περίπου 2 ώρες μετά την 
καταχώρηση, εάν δεν αρχίσει νέα σειρά καταδύσεων. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν καταδύσεις, οι ρυθμίσεις 
παραμένουν μέχρις ότου μια νέα σειρά καταδύσεων αρχίσει ή μέχρις ότου καταχωρηθούν εκ νέου καινούριες 
ρυθμίσεις.
Οι ρυθμίσεις του κατασκευαστή για το ανώτατο όριο μερικής πίεσης οξυγόνου είναι το 1,4 bar. Μπορείτε όμως να 
καταχωρήσετε οποιαδήποτε τιμή που ανήκει στο διάστημα από 1,3 έως 1,6 bar. 

3.3.2 ΟΘΟΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Εάν ο υπολογιστής έχει τεθεί να λειτουργήσει στο μοντέλο “NITROX”, οι οθόνες απεικόνισης και όλες οι πληροφορίες 
που αφορούν το οξυγόνο καθώς και η λέξη “NITROX” εμφανίζονται αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, και πριν τη 
λειτουργία DIVE PLANNING. Η οθόνη απεικόνισης “NITROX”, περιλαμβάνει (σχ.3.20): 



• το ποσοστό οξυγόνου που έχει καταχωρηθεί με την ένδειξη Ο2% στην αριστερή πλευρά του κεντρικού 
παραθύρου

• το ανώτατο όριο μερικής πίεσης με την ένδειξη ΡΟ2 στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης

• το ανώτατο επιτρεπόμενο βάθος, που υπολογίζεται βάσει του καταχωρημένου ποσοστού οξυγόνου και της 
καταχωρημένες μερικής πίεσης οξυγόνου

• την τρέχουσα έκθεση σε οξυγόνο “OLF” εκφρασμένη οπτικά στο γράφημα στην αριστερή πλευρά της 
οθόνης (στη θέση του γραφήματος “CBT”).

Και στη λειτουργία DIVE, απεικονίζονται στην οθόνη το ποσοστό οξυγόνου (ένδειξη Ο2) και η τρέχουσα έκθεση στο 
οξυγόνο (γράφημα OLF) (σχ.3.2.1 και 3.2.2). Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, η μερική πίεση οξυγόνου (ένδειξη 
ΡΟ2) εμφανίζεται στη θέση του ανώτατου βάθους που έχει επιτευχθεί , στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, εάν η 
τιμή της μερικής πίεσης που έχει καταχωρηθεί είναι άνω των 1,4 bar (σχ.3.2.3).
Εάν πατήσετε το κουμπί TIME κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης με εμπλουτισμένο μίγμα αέρα, εμφανίζεται η 
εναλλακτική οθόνη, η οποία περιλαμβάνει (σχ.3.24)

• την τρέχουσα ώρα

• το διαθέσιμο έως το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο χρόνου “CBT”

• το μέγιστο βάθος που έχει επιτευχθεί (στην οθόνη απεικόνισης της αποσυμπίεσης)

Μετά το πέρας 5 δευτερολέπτων η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην αρχική οθόνη απεικόνισης.

3.3.3. OXYGEN LIMIT FRACTION (OLF)

Εκτός της έκθεσης σε άζωτο, ο υπολογιστής κατάδυσης παρακολουθεί και την έκθεση σε οξυγόνο, εάν έχει τεθεί στο 
μοντέλο λειτουργίας “NITROX”. Οι εν λόγω υπολογισμοί αποτελούν ανεξάρτητες συναρτήσεις.

Το oxygen limit fraction (OLF) είναι συνδυασμός δύο μεθόδων παρακολούθησης της έκθεσης σε οξυγόνο: Τοξικότητα 
του κεντρικού νευρικού συστήματος (CNS) και Ανοχή σε Οξυγόνο, Oxygen Tolerance Unit (OUT). Και οι δύο 
αναλογίες είναι εκφρασμένες σε ποσοστά %. Κάθε ένα από τα 11 μέρη του γραφήματος αποτελεί ποσοστό 10%. 
Στην οθόνη εμφανίζεται εκείνη η αναλογία που βρίσκεται κοντύτερα στο μέγιστο όριο. Όταν το ποσοστό OTU % 
πλησιάζει το όριο του ποσοστού CNS %, αναβοσβήνει το χαμηλότερο μέρος του γραφήματος (σχ.3.25). Η OLF 
υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους παράγοντες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.1 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

3.4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GAUGE

Ο συγκεκριμένος υπολογιστής καταδύσεων μπορεί να χρησιμοποιείται για καταδύσεις με TRIMIX μίγμα αέρα ή άλλα 
μίγματα αέρα για τεχνική κατάδυση, εφ’ όσον τεθεί στο μοντέλο λειτουργίας “GAUGE”. Εάν έχετε εκπαιδευθεί σε 
τεχνικές καταδύσεις και σχεδιάζετε να πραγματοποιείτε τέτοιου είδους καταδύσεις, συνιστάται να χρησιμοποιείτε 
μόνιμα τον υπολογιστή κατάδυσης στο μοντέλο λειτουργίας “GAUGE” (βλ. κεφάλαιο 4.3 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ).

Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για άλλου είδους δραστηριότητες όπως 
απλή κολύμβηση, ελεύθερη κατάδυση, μετρήσεις βάθους κ.λ.π.

Εάν ο υπολογιστής τεθεί στο μοντέλο λειτουργίας GAUGE, η ένδειξη “GAUGE” εμφανίζεται στην οθόνη μετά την 
ενεργοποίηση της λειτουργίας (σχ.3.3). Στην εν λόγω λειτουργία, κατά τη διάρκεια της κατάδυσης εμφανίζονται οι 
ενδείξεις τρέχοντος βάθους, ανώτατου βάθους που έχει επιτευχθεί, διάρκεια κατάδυσης, ημερομηνία και ώρα, 
θερμοκρασία και ρυθμός ανόδου (σχ.3.26).
Σημείωση! Μετά το πέρας της κατάδυσης, η καταμέτρηση “NO FLYING TIME” είναι ρυθμισμένη σε 48 
ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος δεν μπορείτε να αλλάξετε το μοντέλο 
λειτουργίας του υπολογιστή κατάδυσης. 

3.5 ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

3.5.1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE INTERVAL)

Η οθόνη απεικόνισης DIVING θα αντικατασταθεί από την οθόνη απεικόνισης SURFACE, εάν αναδυθείτε σε βάθος 
μικρότερο των 1.2 μέτρων (4 ποδιών). Η οθόνη SURFACE περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες (σχ.3.27):

• το μέγιστο βάθος που επιτεύχθηκε σε μέτρα (πόδια)
• το τρέχον βάθος σε μέτρα (πόδια)



• την προειδοποίηση “NO FLYING TIME” , με το σύμβολο του αεροπλάνου
• τη ρύθμιση του υψομέτρου
• τις ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων
• το σύμβολο του κινδύνου, το οποίο επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιμηκύνετε το χρόνο που θα μείνετε 
στην επιφάνεια

• την ένδειξη “STOP” για 5 λεπτά, εάν παραβιάσθηκε η υποχρεωτική στάση ασφαλείας

• την ένδειξη “Er” στο κεντρικό παράθυρο, εάν παραβιάσθηκε το ελάχιστο βάθος για την αποσυμπίεση 
(Κατάσταση Σφάλματος) -- (Error Mode)  (σχ.3.30).
• την τρέχουσα θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου (Φαρενάιτ)

• Τη διάρκεια της κατάδυσης σε λεπτά, δηλαδή τη συνολική διάρκεια της τελευταίας κατάδυσης, με την 
ένδειξη “DIVE TIME” 

Εάν πατήσετε το κουμπί TIME μια ή δύο φορές εμφανίζονται:

• Η τρέχουσα ώρα, με την ένδειξη “TIME” (αντί DIVE TIME)

• Η ώρα επιφανείας  “SURFACE TIME” σε ώρες και λεπτά

• Η απαγόρευση πτήσης “NO FLYING TIME” σε ώρες και λεπτά, δίπλα από το σύμβολο του αεροπλάνου στο 
κεντρικό παράθυρο της οθόνης (σχ.3.29)

Εάν ο υπολογιστής έχει τεθεί στο μοντέλο λειτουργίας NITROX, θα απεικονίζονται στην οθόνη και οι κάτωθι 
πληροφορίες:

• το ποσοστό οξυγόνου με το σύμβολο Ο2%, στο αριστερό μέρος του κεντρικού παραθύρου

• η τρέχουσα έκθεση σε οξυγόνο στο γράφημα OLF, στο αριστερό μέρος της οθόνης (αντί του γραφήματος 
CBT).

3.5.2. ΑΥΞΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ

Συνεχείς πολλαπλές καταδύσεις θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια “σειρά” καταδύσεων, εφ’ όσον ο υπολογιστής 
καταδύσεων δεν έχει αρχίσει ακόμη να κάνει την αντίστροφη μέτρηση χρόνου “NO FLYING TIME”. Σε κάθε σειρά 
καταδύσεων, η πρώτη στη σειρά κατάδυση θα λάβει αύξοντα αριθμό 2, η επόμενη τον αύξοντα αριθμό 3 κοκ.

Εάν αρχίσετε νέα κατάδυση, εν όσο έχετε λιγότερο από 5 λεπτά στην επιφάνεια, ο υπολογιστής θεωρεί ότι 
συνεχίζετε την προηγούμενη κατάδυση και οι δύο καταδύσεις θεωρούνται σαν μια. Η οθόνη απεικόνισης DIVING θα 
επανέλθει, ο αύξοντος αριθμός κατάδυσης θα παραμείνει ο ίδιος, και ο συνολικός χρόνος κατάδυσης θα συνεχίσει να 
μετρά από εκεί που είχε μείνει στην προηγούμενη κατάδυση. Εφ’ όσον παραμείνετε στην επιφάνεια περισσότερο από 
5 λεπτά, η κατάδυση θεωρείται νέα. Ο μετρητής καταδύσεων που εμφανίζεται στη λειτουργία PLANNING θα μεταβεί 
στο επόμενο νούμερο.

3.5.3 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Ο χρόνος “NO FLYING TIME” εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο, δίπλα στο σύμβολο του αεροπλάνου. Οι 
αεροπορικές πτήσεις ή γενικά τα ταξίδια σε μεγαλύτερο υψόμετρο θα πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση 
μέχρι να μηδενίσει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου “NO FLYING TIME”

Σημείωση! Το σύμβολο του αεροπλάνου δεν εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής (stand-by). Θα πρέπει 
να ενεργοποιείτε τον υπολογιστή καταδύσεων και να ελέγχετε ότι το σύμβολο του αεροπλάνου έχει 
εξαφανιστεί από την οθόνη απεικόνισης προτού επιβιβασθείτε στο αεροπλάνο.

Το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα “NO FLYING TIME”  που απομένει πριν να σας επιτραπεί η πτήση με αεροπλάνο 
είναι τουλάχιστον 12 ώρες ή αντίστοιχο χρονικό διάστημα “απαζώτοσης” (desaturation) (εάν είναι μεγαλύτερο των 
12 ωρών). Στη συνεχή λειτουργία Error Mode και στο μοντέλο λειτουργίας GAUGE το αντίστοιχο “NO FLYING TIME” 
είναι 48 ώρες.

Αεροπορικές πτήσεις ή γενικά ταξίδια σε μεγαλύτερο υψόμετρο αυξάνουν κατά πολύ τον κίνδυνο να προσβληθείτε 
από τη νόσο από αποσυμπίεση (DCS). 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 
“NO FLYING TIME”. Επίσης, το Divers Alert Network (DAN) συνιστά: Να συμπληρωθεί ελάχιστος χρόνος 12 ωρών 
πριν την πτήση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διασφάλιση ότι ο αυτοδύτης δεν θα εμφανίσει συμπτώματα της νόσου 



κατά την διάρκεια της πτήσης με αεροσκάφος (υψόμετρο έως 2400 μέτρα [800 πόδια]).
Αυτοδύτες που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν καθημερινά πολλαπλές καταδύσεις, για συνεχείς ημέρες, ή 
σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν καταδύσεις που απαιτούν στάσεις αποσυμπίεσης, θα πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον 
μέτρα ασφαλείας και να επιμηκύνουν το χρόνο παραμονής τους για άλλες 12 ώρες πριν την πτήση τους. Επιπλέον η 
Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) συνιστά στους αυτοδύτες  που χρησιμοποιούν μπουκάλες 
ατμοσφαιρικού αέρα και που δεν εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου των δυτών, να παραμένουν στην επιφάνεια για 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πτήση τους, για πτήσεις μέχρι τα 2400 μέτρα (8000 πόδια). Οι μόνες δυο 
εξαιρέσεις στην εν λόγω σύσταση είναι:
Εάν ο αυτοδύτης έχει συγκεντρώσει λιγότερες από 2 ώρες συνολική διάρκεια καταδύσεων τις τελευταίες 48 ώρες, 
τότε 12 ώρες πριν την πτήση είναι αρκετές.
Εάν πραγματοποιήθηκε κατάδυση με στάση αποσυμπίεσης, η πτήση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  μετά από 
τουλάχιστον 24 ώρες, και εάν είναι δυνατόν μετά από 48.ωρες.
Η SUUNTO συνιστά να αποφεύγονται οι αεροπορικές πτήσεις προτού πληρούνται οι προϋποθέσεις που συστήνουν οι 
DAN και UHMS, και προτού εκπληρωθεί η σύσταση του υπολογιστή κατάδυσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Τις ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ Η ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ!

3.6 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ (ALARMS)

Ο υπολογιστής καταδύσεων φέρει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς (alarms) ώστε να προειδοποιεί  το δύτη όταν 
αυτός πλησιάζει επικίνδυνα όρια  ή να τον ειδοποιεί για προ – καταχωρημένους από το χρήστη συναγερμούς 
(alarms). 

Ηχεί ένα βραχύχρονο “μπίπ” όταν: 

• ενεργοποιείται ο υπολογιστής καταδύσεων

• ο υπολογιστής καταδύσεων επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία TIME

Ηχούν τρία βραχύχρονα “μπίπ” ανά 2 δευτερόλεπτα και ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης όταν:

• μια κατάδυση ψυχαγωγίας μετατρέπεται σε κατάδυση με υποχρεωτική στάση αποσυμπίεσης. Εμφανίζεται 
επίσης ένα βέλος προς τα πάνω, και εμφανίζεται και αναβοσβήνει η ένδειξη “ASC TIME” 

Ηχούν συνεχόμενα “μπίπ” και αναβοσβήνει ο φωτισμός της οθόνης για 5 δευτερόλεπτα, όταν:

• παραβιάζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος ρυθμός ανόδου, των 10 μέτρων / λεπτό (33 ποδιών / λεπτό). 
Επίσης εμφανίζονται οι ενδείξεις “SLOW” και “STOP” (σχ.3.13).

• παραβιάζεται το ελάχιστο βάθος της υποχρεωτικής στάσης ασφαλείας. Επίσης εμφανίζεται ένα βέλος προς 
τα κάτω (σχ.3.15).

• παραβιάζετε το ελάχιστο βάθος για τη στάση αποσυμπίεση. Επίσης εμφανίζεται η ένδειξη “Er” και ένα 
βέλος προς τα κάτω. Ο δύτης πρέπει άμεσα να καταδυθεί στο ελάχιστο όριο βάθους ή κάτω από αυτό, διαφορετικά η 
συσκευή θα μεταβεί εντός τριών λεπτών στη λειτουργία σφάλματος (Error), (εμφανίζοντας συνεχώς τη ένδειξη Er – 
σχ.3.19).

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί συναγερμούς (alarms) προσωπικών προτιμήσεων πριν την κατάδυση. 
Οι εν λόγω προγραμματιζόμενοι συναγερμοί (alarms) μπορούν να καταχωρηθούν για τους παράγοντες: ώρα, σύνολο 
χρόνου καταδύσεως και μέγιστο επιτεύξιμο βάθος. Τα alarms ενεργοποιούνται όταν:

• Επιτυγχάνεται το προγραμματισμένο alarm ώρας (σχ.3.31): 

- εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής ή τρέχουσα ώρα

- ηχούν συνεχόμενα beeps για 24 δευτερόλεπτα, ή μέχρις ότου πατηθεί ένα οποιοδήποτε 
κουμπί

- η τρέχουσα ώρα αναβοσβήνει για ένα λεπτό, εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί.



• Επιτυγχάνεται το alarm για το σύνολο του χρόνου καταδύσεων:

- ηχούν συνεχόμενα beeps για 24 δευτερόλεπτα, ή μέχρις ότου πατηθεί ένα οποιοδήποτε 
κουμπί.  

- η ένδειξη “DIVE TIME” αναβοσβήνει για 1 λεπτό, εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί. 

• Επιτυγχάνεται το alarm για το μέγιστο βάθος:

- ηχούν συνεχόμενα beeps για 24 δευτερόλεπτα, ή μέχρις ότου πατηθεί ένα οποιοδήποτε 
κουμπί

- η ένδειξη “MAX DEPTH” αναβοσβήνει για όσο διάστημα ο δύτης παραβιάζει το 
προγραμματισμένο alarm μέγιστου βάθους. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NITROX: 

Ηχούν τρία διπλά   beeps   και ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 5 δευτερόλεπτα όταν:   

• το γράφημα OLF  “γεμίσει” μέχρι και το 80%. Επιπλέον θα αναβοσβήνουν οι μπάρες του γραφήματος που 
βρίσκονται πάνω από το 80% (σχ.3.23)

• το γράφημα OLF “γεμίσει” 100%

Οι μπάρες του γραφήματος πάνω από 80% θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν , όταν το γράφημα OLF δεν “γεμίζει” 
άλλο. Σε αυτό το σημείο η PO2 είναι λιγότερο από 0.5 bar.

Ηχούν συνεχόμενα   beeps   για 3 λεπτά και ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 5 δευτερόλεπτα,   
όταν:

• παραβιάζονται η προγραμματισμένη μερική πίεση οξυγόνου και το αντίστοιχο όριο βάθους. Η ένδειξη “MAX 
DEPTH” αντικαθιστάται από την αναβοσβήνουσα τιμή του PO2. Ο δύτης πρέπει άμεσα να αναδυθεί πάνω από το όριο 
βάθους  PO2 (σχ.3.23).

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ OLF ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ, 
ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΝΑΔΥΘΕΙΤΕ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ!
Εάν δεν ενεργήσετε άμεσα ώστε να μειώσετε την έκθεση στο οξυγόνο, αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί το alarm του 
υπολογιστή καταδύσεων, τότε αυξάνετε τον κίνδυνο τοξικότητας οξυγόνου και ενδεχομένως τον κίνδυνο για σοβαρό 
τραύμα ή και θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η SUUNTO ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΙ ΑΥΤΟΔΥΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 40 ΜΕΤΡΩΝ (130 ΠΟΔΙΩΝ), Η 
ΕΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΥΤΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ Ο2 ΚΑΙ Ρ02. 
Έκθεση σε μεγαλύτερα βάθη αυξάνει τον κίνδυνο τοξικότητας οξυγόνου και εμφάνισης της νόσου των δυτών. 

3.7. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον υπολογιστή καταδύσεων προκειμένου να αυξάνεται η 
συντηρητικότητα του μαθηματικού μοντέλου υπολογισμού απορρόφησης αζώτου για καταδύσεις σε υψόμετρο. 

3.7.1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ

Κάθε φορά που ρυθμίζετε τη συσκευή για χρήση σε υψόμετρο, πρέπει να επιλέγετε τη σωστή λειτουργία υψομέτρου 
σύμφωνα με τον πίνακα 3.3. Ανάλογα με τα στοιχεία του πίνακα, η συσκευή προσαρμόζει το μαθηματικό μοντέλο 



υπολογισμών σύμφωνα με το καταχωρούμενο υψόμετρο, καταλήγοντας σε βραχύτερες διάρκειες για καταδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε υψόμετρο (βλ. ενότητα 6.1 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Πίνακα 6.1 και 6.2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΥΡΟΙ (ΝΕΑ ΕΥΡΟΙ 0 – 300 – 1500 – 3000 ΜΕΤΡΑ)

Λειτουργία Υψομέτρου Σύμβολο Υψομετρικό Εύρος
Α0 Κύματα 0-300 μέτρα (0-1000 πόδια)
Α1 Ένα Βουνό 300-1500 μέτρα (1000-5000 πόδια)
Α2 Δύο Βουνά 1500-3000 μέτρα (5000-10000 πόδια)

Η λειτουργία υψομέτρου που καταχωρείτε υποδεικνύεται από το αντίστοιχο σύμβολο (Α0, Α1=ένα βουνό, Α2=δύο 
βουνά). Η ενότητα 4.3.1.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ περιγράφει πως 
προσαρμόζονται οι ρυθμίσεις υψομέτρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ. Κάθε φορά που πραγματοποιείται καταδύσεις σε 
υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων (1000 ποδιών) πρέπει να επιλέγετε και την αντίστοιχη ρύθμιση υψομέτρου, 
ώστε ή συσκευή να υπολογίζει σωστά την ώρα μηδέν (no decompression status). Εάν δεν επιλέξετε σωστά την 
λειτουργία υψομέτρου που αντιστοιχεί, λανθασμένα στοιχεία υπολογισμών μπορούν ενδεχομένως να αυξήσουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεση (DCS). 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 3000 ΜΕΤΡΩΝ (10000 ΠΟΔΙΩΝ). Καταδύσεις που πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερα υψόμετρα 
ενδεχομένως αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεση (DCS).

Ταξίδια που πραγματοποιούνται σε μεγάλα υψόμετρα μπορεί ενδεχομένως να αλλάξουν την ισορροπία του 
διαλυμένου αζώτου στους ιστούς του σώματος. Συνιστάται να αφήσετε το σώμα σας να ισορροπήσει για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 3 ωρών προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κατάδυση σε υψόμετρο.

3.7.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του οργανισμού ως προς την εμφάνιση της νόσου από 
αποσυμπίεση ποικίλουν από δύτη σε δύτη. Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη συντηρητικότητα στους υπολογισμούς της 
συσκευής σας, σας δίδεται η δυνατότητα να τη ρυθμίσετε με 3 βήματα.

Στους παράγοντες  που τείνουν να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου DCS περιλαμβάνονται οι εξής (η 
λίστα δεν είναι πλήρης)
• έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες – θερμοκρασία νερού κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου (68 βαθμούς 
Φαρενάιτ)

• η φυσική κατάσταση του δύτη είναι κάτω του μετρίου

• έκθεση σε πολλαπλές καταδύσεις για συνεχείς ημέρες

• κούραση

• αφυδάτωση

• προηγούμενο ιστορικό εμφάνισης νόσου DCS

Η ενεργοποίηση των ρυθμίσεων προσωπικών προτιμήσεων υποδεικνύονται από το σύμβολο του δύτη  και + Ρ0= 
δύτης, Ρ1= δύτης +, Ρ2= δύτης ++). Η ενότητα 4.3.1.1. Ρυθμίσεις Υψόμετρου και Προσωπικών Προτιμήσεων 
περιγράφει τη σχετική λειτουργία και τις επιλογές προσωπικών προτιμήσεων. 

Η εν λόγω λειτουργία θα πρέπει να ενεργοποιείται προκειμένου η συσκευή να πραγματοποιεί τους υπολογισμούς πιο 
συντηρητικά, ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις του δύτη, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα 3.4. Σε ιδανικές 
συνθήκες μπορείτε να αφήσετε τις ρυθμίσεις του κατασκευαστή Ρ0. Εάν οι πραγματικές συνθήκες είναι πιο δύσκολες, 
ή εάν ισχύουν κάποιοι από τους αναφερόμενους παράγοντες που τείνουν να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης 
νόσου DCS, επιλέξτε είτε Ρ1, είτε το πιο συντηρητικό Ρ2. Ανάλογα με τα στοιχεία του πίνακα, η συσκευή 
προσαρμόζει το μαθηματικό μοντέλο υπολογισμών σύμφωνα με τις καταχωρούμενες  προσωπικές προτιμήσεις 
καταλήγοντας σε βραχύτερες διάρκειες για καταδύσεις (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Πίνακα 6.1 και 6.2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 ΕΥΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Λειτουργία Προσωπικών 
προτιμήσεων

Σύμβολο Ισχύουσα Συνθήκη Υπολογισμοί

Ρ0 Δύτης Ισχύουν ιδανικές συνθήκες Ρυθμίσεις του 
κατασκευαστή

Ρ1 Δύτης + Ισχύουν ορισμένοι από Ολοένα και πιο 



τους προαναφερόμενους 
παράγοντες 

συντηρητικοί υπολογισμοί

Ρ2 Δύτης ++ Ισχύουν αρκετοί από τους 
προαναφερόμενους 
παράγοντες

Ολοένα και πιο 
συντηρητικοί υπολογισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΩΣΤΑ Τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ! Κάθε φορά που πιστεύετε ότι 
ισχύουν κάποιοι παράγοντες που τείνουν να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης νόσου DCS, θα πρέπει πάντοτε να 
προσαρμόζετε αντίστοιχα τη συγκεκριμένη λειτουργία ώστε να γίνονται πιο συντηρητικοί υπολογισμοί. Διαφορετικά, 
λανθασμένοι υπολογισμοί ενδεχομένως αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεσης DCS. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Της ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ τους ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Η ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΑΣ! 
Συνιστούμε να παραμείνετε πάντοτε εντός των ορίων που σας υποδεικνύει η συσκευή ώστε να ελαχιστοποιείτε τον 
κίνδυνο εμφάνισης νόσου DCS. Η νόσος DCS ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρό τραύμα η και θάνατο. 

3.8. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ – ERROR CONDITIONS

Η συσκευή έχει εξοπλιστεί με διάφορες ενδείξεις που προειδοποιούν το χρήστη να ενεργήσει άμεσα, διαφορετικά ο 
κίνδυνος εμφάνισης της νόσου DCS αυξάνεται επικίνδυνα. Εάν ο δύτης δεν δραστηριοποιηθεί άμεσα στις 
προειδοποιήσεις της συσκευής, τότε αυτή εισέρχεται σε Λειτουργία Λάθους (Error Mode), υποδεικνύοντας έτσι ότι η 
πιθανότητα εμφάνισης νόσου DCS έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Εάν κατανοείται πλήρως και χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
εντός λογικών ορίων, είναι μάλλον απίθανο η συσκευή να εισέλθει σε Λειτουργία Λάθους. 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Η Λειτουργία Λάθους (Error Mode) ενεργοποιείται όταν παραβιάζονται οι συνθήκες στάσεων αποσυμπίεσης, δηλαδή 
όταν ο δύτης βρίσκεται ρηχότερα από το ελάχιστο υποδεικνυόμενο βάθος για περισσότερα από 3 λεπτά. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των 3 λεπτών, η ένδειξη “Er” θα εμφανισθεί στην οθόνη και θα ηχεί ο βομβητής. Εάν η κατάσταση 
δεν διορθωθεί, η συσκευή θα εισέλθει σε συνεχή λειτουργία Σφάλματος (Error). Η συσκευή θα επανέλθει στην 
κανονική της λειτουργία εάν ο δύτης καταδυθεί κάτω από το όριο ελάχιστου βάθους, εντός της περιόδου των 3 
λεπτών. 

Απ’ τη στιγμή που η συσκευή εισέλθει σε μόνιμη λειτουργία Error δεν θα εμφανίζει πληροφορίες για την κατάδυση ή 
το χρόνο ανάδυσης. Στην οθόνη της συσκευής θα εμφανίζεται μόνο η λέξη “ER” στο κεντρικό παράθυρο. Οι 
υπόλοιπες οθόνες απεικόνισης θα δουλεύουν κανονικά, προκειμένου να δίνουν στο δύτη τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την ανάδυση. Πρέπει άμεσα ο δύτης να αναδυθεί σε βάθος 3-6 μέτρα (10-20 πόδια) και να παραμείνει σε αυτό το 
βάθος όσο υπάρχει επάρκεια αερίου.

Όταν ο δύτης βγει στην επιφάνεια, θα πρέπει να αποφύγει να πραγματοποιήσει επόμενη κατάδυση για χρονικό 
διάστημα 48 ωρών. Κατά τη διάρκεια της μόνιμης λειτουργίας Error, η λέξη “Er” θα εμφανίζεται στο κεντρικό 
παράθυρο του υπολογιστή, και η λειτουργία σχεδιασμού PLAN θα είναι ανενεργής. 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

Υπάρχουν τρεις λειτουργίες μενού: 1) η μνήμη “MEMORY” , 2) ο προσομοιωτής κατάδυσης “DIVE SIMULATOR” και 3) 
μενού ρυθμίσεων “SET MODES”.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΝΟΥ

1. Η λειτουργία των μενού ενεργοποιείται πατώντας μια φορά το πλήκτρο SMART (MODE) εν όσο βρίσκεστε 
στη Λειτουργία DIVE (σχ.4.1).

2. Μπορείτε να δείτε τις υπάρχουσες λειτουργίες μενού πατώντας τα πλήκτρα-βέλη προς τα πάνω / κάτω. 
Όταν “κινείσθε” επάνω / κάτω στο μενού, η ονομασία της λειτουργίας καθώς και ο αύξων αριθμός που της 
αντιστοιχεί εμφανίζονται στην οθόνη (σχ.4.2-4.4). 

3. Η επιλογή της λειτουργίας επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο SMART (SELECT) μία φορά.
4. Μπορείτε να δείτε τις υπάρχουσες υπολειτουργίες μενού που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη λειτουργία 

μενού που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα, πατώντας τα πλήκτρα-βέλη προς τα πάνω / κάτω. Όταν 
“κινείσθε” επάνω / κάτω στο μενού, η ονομασία της υπό-λειτουργίας καθώς και ο αύξων αριθμός που της 
αντιστοιχεί εμφανίζονται στην οθόνη. 

5. Η επιλογή της υπό-λειτουργίας επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο SMART (SELECT) μια φορά. Μπορείτε 
να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα, εάν υπάρχουν περισσότερες υπό-λειτουργίες.



6. Ανάλογα με τη λειτουργία, μπορείτε να “δείτε” το περιεχόμενο των μνημών, να προσομοιώσετε μια 
κατάδυση ή να καταχωρήσετε ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων (πατώντας τα πλήκτρα-βέλη προς τα 
πάνω / κάτω). Το πλήκτρο SMART χρησιμοποιείται και ως “quit” (ακύρωση εντολής) ή ως “ok” 
(επιβεβαίωση εντολής)

Εάν δεν πατήσετε κάποιο από τα πλήκτρα εντός 5 λεπτών, εν όσο βρίσκεσθε σε λειτουργία μενού, ηχεί ο βομβητής 
της συσκευής και η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στη χρονομέτρηση. Στη λειτουργία μενού της προσομοίωσης, ο 
αντίστοιχος χρόνος αναμονής είναι 60 λεπτά. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
Πατώντας το πλήκτρο SMART συνεχώς για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, οποιαδήποτε λειτουργία  ή υπό-
λειτουργία μενού ακυρώνεται, και η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία DIVE. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΝΟΥ

1.ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1 MEMORY]
1.   Μνήμες Logbook και Dive Profile [1 LOGBOOK]
2.   Μνήμη καταδυτικού Ιστορικού [2 HISTORY]

3. Μεταφορά δεδομένων σε H/Y “Data Transfer” και PC Interface [3 TR-PC]

2.ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ [2 SIMUL]

1. Προσομοιωτής Κατάδυσης Dive Simulator [1 SIM DIVE]

2. Προσομοιωτής Σχεδιασμού Κατάδυσης Dive Planning Simulator [2 SIM PLAN]

3. ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ [3 SET]
1. Ρυθμίσεις σχετικές με την κατάδυση [ 1 SET DIVE]
I. Ρυθμίσεις Υψομέτρου και Προσωπικών προτιμήσεων [1 Adj MODE]
2. Ρυθμίσεις Alarm Χρονικής Διάρκειας Κατάδυσης [2 d Alarm]
3. Ρυθμίσεις Alarm Μέγιστου Βάθους [3 MAX DEPTH]
4. Ρυθμίσεις Nitrox / Οξυγόνου [4 NITROX]
2. Ρυθμίσεις ώρας & ημερομηνίας [2 SET TIME]
I. Ρύθμιση ώρας [1 Adj TIME]
2. Ρύθμιση Ημερομηνίας [ 2 Adj DATE]
3. Ρύθμιση Ξυπνητηριού [ 3 T ALARM]
3. Ρυθμίσεις Προσωπικών Προτιμήσεων [ 3 SET PREF] 
1. Ρύθμιση Φωτισμού Οθόνης [ 1 LIGHT]
2. Ρύθμιση Μονάδων Μέτρησης [ 2 UNITS]
3. Ρύθμιση Μοντέλου Λειτουργίας Συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Δεν είναι εφικτή η επιλογή των λειτουργιών μενού για 5 λεπτά μετά από το πέρας της 
κατάδυσης.

4.1. ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1 MEMORY]

Οι λειτουργίες που αφορούν τη μνήμη (σχ.4.5) για το συγκεκριμένο υπολογιστή καταδύσεων περιλαμβάνουν 
συνδυαστικά και τις επιλογές Logbook και Dive Profile Memory (σχ.4.6-4.12), Dive History Memory και τις επιλογές 
Data Transfer and PC – Interface (σχ.4.15).

4.1.1. ΜΝΗΜΕΣ LOGBOOK & DIVE PROFILE [1 LOGBOOK]

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια πολύ εξελιγμένη, μεγάλη μνήμη για Logbook και Καταδυτικού Προφίλ – Profile 
Memory, στις οποίες καταχωρούνται στοιχεία / δεδομένα κάθε 20 δευτερόλεπτα. Καταδύσεις που διαρκούν λιγότερο 
από το καταγραφόμενο χρονικό διάστημα δεν καταγράφονται.

Σημείωση! Είναι εφικτό να μεταβληθεί η χρονική στιγμή διάρκειας καταχώρησης δεδομένων σε 10, 30 ή 
60 δευτερόλεπτα, με τη χρήση του προαιρετικού Συνδέσμου με H/Y  και λογισμικού – PC Interface και 
το s/w.

Για να εισάγετε τη λειτουργία της μνήμης Logbook , επιλέξτε MODE – 1 MEMORY – 1 LOGBOOK.

Για κάθε μια από τις καταδύσεις που πραγματοποιούνται δημιουργούνται 4 σελίδες δεδομένων. Με τη βοήθεια των 
πλήκτρων βελών μπορείτε να καλείτε τις αντίστοιχες σελίδες δεδομένων (Logbook, Σελίδες Ι, II, III, και IV). Τα πιο 
πρόσφατα δεδομένα είναι αυτά που απεικονίζονται στις οθόνες πρώτα. 

Οι επόμενες πληροφορίες θα απεικονίζονται ανά σελίδα.

Σελίδα   I  , κύρια οθόνη απεικόνισης (σχ.4.7):    

• αύξων αριθμός κατάδυσης στη συγκεκριμένη “σειρά” καταδύσεων 



• ημερομηνία και ώρα έναρξης κατάδυσης

Σελίδα   II   (σχ.4.8)  :     

• αύξων αριθμός κατάδυσης
• μέγιστο βάθος που επιτεύχθηκε 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Λόγω χαμηλής ανάλυσης, η τιμή που καταχωρείται μπορεί να διαφέρει έως και 0,3 μέτρα (1 
πόδι) από το ακριβές βάθος που καταγράφηκε στη μνήμη DIVE HISTORY)

• συνολική διάρκεια της κατάδυσης
• θερμοκρασία κατά το μέγιστο βάθος

• ρύθμιση υψομέτρου που καταχωρήθηκε από το χρήστη (δεν εμφανίζεται στο μοντέλο λειτουργίας GAUGE)

• ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων που καταχωρήθηκαν από το χρήστη (δεν εμφανίζονται στο μοντέλο 
λειτουργίας GAUGE)

• η ένδειξη “SLOW”, εφόσον ο δύτης παραβίασε το μέγιστο ρυθμό ανάδυσης

• η ένδειξη “STOP”, εφόσον ο δύτης παραβίασε την υποχρεωτική στάση ασφαλείας

• η ένδειξη “ASC TIME”, εάν η κατάδυση μετετράπη σε κατάδυση με υποχρεωτική στάση ασφαλείας
• το σύμβολο ‘ΠΡΟΣΟΧΗ”, εφόσον η κατάδυση άρχισε και το σύμβολο προϋπήρχε
• το βέλος προς τα κάτω, εφόσον ο δύτης παραβίασε το ελάχιστο υποδεικνυόμενο βάθος

• το ποσοστό οξυγόνου που καταχώρησε ο δύτης (μόνο στο μοντέλο λειτουργίας NITROX)

• τη μέγιστη τομή OLF, που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της κατάδυσης (μόνο στο μοντέλο λειτουργίας 
NITROX)

Σελίδα   III   (σχ.4.9):       

• αύξων αριθμός κατάδυσης 
• μέσος όρος βάθους που επιτεύχθηκε
• η χρονική διάρκεια που ο δύτης παρέμεινε στην επιφάνεια πριν να πραγματοποιήσει την κατάδυση. 

Σελίδα   IV   (σχ.4.10)  :  

• αύξων αριθμός κατάδυσης
• το προφίλ της κατάδυσης, με αυτόματη “κίνηση” με τα βέλη για τις εξής πληροφορίες:

• αναβοσβήνον σύμβολο του logbook, για κάθε σημείο που ο δύτης  καταχώρησε πατώντας το πλήκτρο 
PLAN κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

• αναβοσβήνουσα ένδειξη “SLOW”, για κάθε φορά που καταγράφηκε στη μνήμη

• αναβοσβήνουσα ένδειξη “ASC TIME” για κάθε φορά που παραβιάσθηκαν τα όρια της κατάδυσης, και τη 
μετέτρεψαν σε κατάδυση με υποχρεωτική στάση αποσυμπίεσης.  

Πατώντας μια φορά το πλήκτρο SMART (SELECT) οι λειτουργίες των πλήκτρων αλλάζουν, ώστε να κινείσθε κάθε 
φορά σε άλλον αύξοντα αριθμό κατάδυσης, προς τα εμπρός και προς τα πίσω (σχ.4.11). Εάν πατηθεί ξανά το 
πλήκτρο SMART (> SELECT) αλλάζουν πάλι οι λειτουργίες των πλήκτρων, ώστε να κινείσθε κάθε φορά σε κάθε μία 
από τις τέσσερις σελίδες που αφορούν τον ίδιο αύξοντα αριθμό κατάδυσης. Όταν ψάχνετε τα αρχεία των 
καταδύσεων, εμφανίζεται μόνο η 1η σελίδα κάθε φορά. Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής η λέξη “END” ώστε να 
διακρίνετε μεταξύ της πιο πρόσφατης και πιο παλαιάς κατάδυσης.

ΜΝΗΜΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ – DIVE PROFILE [PROF]

Όταν εισέλθετε στην 4η σελίδα της κατάδυσης [PROF] στη μνήμη Logbook, μπορείτε αυτόματα να κινείσθε μέσα στο 
προφίλ κατάδυσης. 
Η συνολική διάρκεια της κατάδυσης καταγράφεται και επιδεικνύεται σε διαστήματα των 20 δευτερολέπτων με κάθε 
οθόνη να δείχνει τις απεικονίσεις για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Τα βάθη που εμφανίζονται είναι τα μέγιστα βάθη που 
επιτεύχθηκαν για κάθε ένα από αυτά τα χρονικά διαστήματα των 20 δευτερολέπτων. 

Εάν σε αυτό το βήμα πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο, η λειτουργία σταματά. 

Σημείωση! Πολλαπλές συνεχόμενες καταδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ενώ η αντίστροφη 
καταμέτρηση του χρόνου “NO FLYING TIME” έχει αρχίσει, θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια “σειρά” 
καταδύσεων. Βλ. “ΑΥΞΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ” στην ενότητα 3.5.2 για περισσότερες 
πληροφορίες.  

4.1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – DIVE HISTORY MEMORY [2 HISTORY]

Η μνήμη Καταδυτικού Ιστορικού  DIVE HISTORY αποτελεί μι περίληψη όλων των καταδύσεων που έχουν 
καταχωρηθεί στη μνήμη του υπολογιστή. Για να εισέλθετε στη λειτουργία της μνήμης DIVE HISTORY πατήστε MODE 
– 1 MEMORY – 2 HISTORY (σχ.4.13).



Οι κάτωθι πληροφορίες δίδονται στην οθόνη (σχ.4.14):

• το μέγιστο βάθος που έχει συνολικά επιτευχθεί
• η σωρευμένη διάρκεια όλων των καταδύσεων που έχουν καταγραφεί στη μνήμη
• ο συνολικός αριθμός των καταδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί

Η μνήμη DIVE HISTORY “κρατά” ένα μέγιστο αριθμό 999 καταδύσεων και 999 ωρών συνολικά. Όταν επιτευχθούν 
αυτές οι μέγιστες τιμές, ο μετρητής ξεκινά πάλι από το 0. 

Σημείωση! Το μέγιστο βάθος μπορεί να μηδενισθεί σε 0,0 μέτρα (0 πόδια) με τη βοήθεια του 
προαιρετικού PC – interface και s/w, SUUNTO DIVE MANAGER. 

4.1.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ PC INTERFACE [3 TR-PC]

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με προσωπικό υπολογιστή συμβατό με IBM (PC), με τη βοήθεια προαιρετικού 
συνδέσμου και λογισμικού (PC- interface και το συνοδευτικό s/w). Με το PC-interface τα δεδομένα των καταδύσεων 
μπορούν να μεταφερθούν στο PC. Το s/w του PC-interface μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
για σχεδιασμό επόμενων καταδύσεων, και γενικά προκειμένου να κρατάτε ένα πλήρες αρχείο καταδύσεων. Πλήρη 
στοιχεία logbook μπορούν επίσης να διατηρηθούν. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε σε χαρτί το logbook και τα 
προφίλ των καταδύσεων σας.

Η μεταφορά των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Τα 
δεδομένα που μεταφέρονται στο PC είναι τα ακόλουθα:

• το ιστορικό βάθους της κατάδυσης
• η χρονική διάρκεια κατάδυσης
• το χρονικό διάστημα που ο δύτης έμεινε στην επιφάνεια
• ο αύξων αριθμός κατάδυσης
• οι ρυθμίσεις υψομέτρου και προσωπικών προτιμήσεων που καταχώρησε ο δύτης

• το ποσοστό οξυγόνου που καταχώρησε ο δύτης και η μέγιστη τιμή OLF 9μόνο στο μοντέλο λειτουργίας 
NITROX)

• φόρτιση των ιστών σε άζωτο (tissue calculation data)

• θερμοκρασία και μέγιστο βάθος που επιτεύχθηκε, κατά την έναρξη και το πέρας της κατάδυσης
• ημερομηνία και ώρα έναρξης της κατάδυσης

• παραβιάσεις των υποχρεωτικών στάσεων ασφαλείας ένα εμφανίσθηκαν με τα σύμβολα Προσοχή! , 
Σημειώσεις (bookmark), Σύμβολα Επιφανείας (surfaced mark), Σύμβολο Αποσυμπίεσης (decompression 
mark), Παραβίαση βάθους οροφής (ceiling error mark)!

• αριθμός κατάδυσης (identity number) της κατάδυσης
• προσωπικές πληροφορίες

Είναι επίσης εφικτό να εισαχθούν με το πληκτρολόγιο του pc πρόσθετα σχόλια και άλλα προσωπικά σχόλια σε κάθε 
αρχείο κατάδυσης. Το πακέτο PC-interface περιλαμβάνει τη μονάδα interface, το software και το εγχειρίδιο χρήσης. 
Για να εισέλθετε στη λειτουργία μεταφοράς δεδομένων επιλέξτε MODE – 1 MEMORY – 3 TR-PC (σχ.4.15).

Σημείωση! Κατά τη λειτουργία μεταφοράς δεδομένων, οι επαφές (water contacts) χρησιμοποιούνται 
μόνο για την μεταφορά δεδομένων. Η λειτουργία DIVE δεν ενεργοποιείται αυτόματα εάν οι επαφές 
βυθιστούν στο νερό. 

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των δεδομένων, πιέστε το πλήκτρο SMART(Quit) ώστε να τερματισθεί ξ λειτουργία 
μετάδοσης δεδομένων (TR-PC). Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο ή δεν μεταφερθούν δεδομένα μέσα σε 5 λεπτά, 
ηχεί ο βομβητής της συσκευής και επιστρέφει αυτόματα στην οθόνη χρονομέτρησης. 

4.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ [2 SIMUL]

Η λειτουργία της προσομοίωσης χρησιμεύει ώστε ο χρήστης να μαθαίνει τις λειτουργίες, τις χρήσεις και τις οθόνες 
απεικόνισης της συσκευής πριν την κατάδυση, ώστε να σχεδιάζει την κατάδυση εκ των προτέρων για εκπαιδευτικούς 
ή άλλους λόγους. 

Η συσκευή διαθέτει δύο λειτουργίες προσομοίωσης (σχ.4.16):

• τη λειτουργία DIVE SIMULATOR (σχ.4.17) και 

• τη λειτουργία DIVE PLANNING SIMULATOR (σχ.4.19)

Κατά τη λειτουργία προσομοίωσης, ο χρόνος παρέρχεται 4 φορές πιο γρήγορα από το κανονικό (κατά την κατάδυση), 
δηλαδή 15 δευτερόλεπτα – 1 λεπτό.

4.2.1 DIVE SIMULATOR [1 SIM DIVE]



Η λειτουργία DIVE SIMULATOR αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο εκμάθησης τόσο της συσκευής, όσο και του 
σχεδιασμού μιας κατάδυσης. Η συσκευή σας επιτρέπει να “βλέπετε”  πως θα εξελισσόταν μια κατάδυση, καθώς και τις 
διάφορες οθόνες απεικόνισης που θα βλέπατε κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, περιλαμβάνοντας τόσο τις βασικές 
πληροφορίες που αφορούν την κατάδυση όσο και τις οπτικοακουστικές alarms.

Για να εισέλθετε στη λειτουργία Dive Simulator πατήστε MODE – 2 SIMUL, - 1 SIM DIVE, (σχ.4.17 και 4.18).

4.2.2 DIVE PLANNING SIMULATOR [2 SIM PLAN]

Η λειτουργία DIVE PLANNING SIMULATOR σας δείχνει την ισχύουσα ώρα μηδέν no-decompression limit. Κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας μπορείτε να προσθέσετε ένα επιθυμείτε επιπλέον χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρόκειται 
να παραμείνετε στην επιφάνεια ώστε να προγραμματίσετε και να σχεδιάσετε τις επόμενες καταδύσεις σας εκ των 
προτέρων. 
Η συγκεκριμένη λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε χρόνο επιφανείας (surface intervals) που επιθυμείτε για 
προσομοίωση καταδύσεων. Προσθέτετε επιπλέον χρόνο επιφανείας (surface interval) πατώντας το βέλος προς τα 
κάτω (πλήκτρο TIME) και το βέλος προς τα πάνω (πλήκτρο PLAN).

Σημείωση! Η συγκεκριμένη οθόνη απεικόνισης ενεργοποιείται μόνο για συνεχόμενες πολλαπλές 
καταδύσεις. 

Για να εισέλθετε στη λειτουργία DIVE PLANNING SIMULATOR πατήστε MODE – 2 SIMUL – 2 SIM PLAN (σχ.4.19)

4.3 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ   [3 SET]

Η συγκεκριμένη λειτουργία (σχ.4.22), χωρίζεται σε τρεις υπό-λειτουργίες προκειμένου να εισάγετε παραμέτρους 
σχετικές με την κατάδυση σας, σχετικές με το χρόνο και σχετικές με τις προσωπικές προτιμήσεις σας.

4.3.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ [1 SET DIVE]

Για να εισέλθετε στη συγκεκριμένη λειτουργία πατήστε MODE – 3 SET – 1 SET DIVE (σχ.4.23). Η συγκεκριμένη 
λειτουργία επιτρέπει 2 έως 4 εναλλακτικές ρυθμίσεις ανάλογα με το μοντέλο λειτουργίας στο οποίο θα λειτουργήσει η 
συσκευή. Στο μοντέλο λειτουργίας Οργάνου GAUGE επιτρέπονται 2 εναλλακτικές ρυθμίσεις, στο μοντέλο λειτουργίας 
Αέρα, AIR 3 εναλλακτικές ρυθμίσεις και στο μοντέλο λειτουργίας NITROX 4 εναλλακτικές ρυθμίσεις.

4.3.1.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ [1 Adj  MODE]

Οι καταχωρημένες ρυθμίσεις για το υψόμετρο καθώς και οι ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων απεικονίζονται στην 
οθόνη της συσκευής τόσο κατά τη διάρκεια της κατάδυσης όσο και στην επιφάνεια. Εάν οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
αντιστοιχούν στις πραγματικές συνθήκες υψόμετρου ή φυσικής κατάστασης (βλ. ενότητα 3.7 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ), θα πρέπει άμεσα να ρυθμίσετε τη συσκευή πριν 
πραγματοποιήσετε την κατάδυση. Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης υψομέτρου για να διορθώσετε την ένδειξη του 
υψομέτρου. Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης των προσωπικών προτιμήσεων ώστε να προσθέσετε ένα επιπλέον 
επίπεδο συντηρητισμού.

Σημείωση! Ρυθμίσεις υψομέτρου καθώς και ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων δεν είναι εφικτό να 
ενεργοποιηθούν παρά μόνο 5 λεπτά μετά την τελευταία κατάδυση. 

Για να εισέλθετε στη λειτουργία των ρυθμίσεων πατήστε MODE – 3 SET – 1 SET DIVE – 1 Adj MODE (σχ.4.24). 
Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε όποια απ’ τις τρεις επιλογές επιθυμείτε τόσο για το υψόμετρο (σχ.4.25) όσο και 
για τις προσωπικές σας προτιμήσεις (σχ.4.26). 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ. Εάν οι ρυθμίσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε λάθη 
και σε αύξηση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου των δυτών.

4.3.1.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ALARM ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ [2 d ALARM] 

Η συσκευή διαθέτει λειτουργίας ρύθμισης alarm σχετικού με τη διάρκεια του χρόνου κατάδυσης που θα 
πραγματοποιήσετε, για λόγους πρόσθετης ασφάλειας. Το alarm μπορεί να ρυθμιστεί, για παράδειγμα, ώστε να 
αντιπροσωπεύει το μέγιστο χρόνο που εσείς επιλέγετε να διαθέσετε σε bottom time. 
Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης πατήστε MODE – 3 SET – 1 SET DIVE – 2 d ALARM (σχ.4.27). Το alarm 
μπορεί να ρυθμιστεί on / off και η διάρκεια από 1 έως 999 λεπτά. 

4.3.1.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ALARM ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ [3 MAX DEPTH]



Η συσκευή διαθέτει λειτουργία ρύθμισης alarm σχετικού με το βάθος που θα επιτευχθεί κατά την κατάδυση που θα 
πραγματοποιήσετε. 
Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης πατήστε MODE – 3 SET – 1 SET DIVE – 3 MAX DEPTH (σχ.4.29)

Η ρύθμιση του κατασκευαστή για το alarm μέγιστου βάθους είναι στα 40 μέτρα (131 πόδια), όμως μπορείτε να το 
ρυθμίσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας ή να το απενεργοποιήσετε. Το alarm μέγιστου βάθους μπορεί να ρυθμιστεί 
από 3,0 έως 100 μέτρα (9-328 πόδια).

4.3.1.4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ / NITROX [4 NITROX]

Εάν η συσκευή έχει ρυθμιστεί να λειτουργήσει στο μοντέλο NITROX, πρέπει να εισάγετε στη συσκευή το σωστό 
ποσοστό οξυγόνου που περιέχεται στις μπουκάλες σας, ώστε να πραγματοποιούνται σωστά οι υπολογισμοί 
απορρόφησης οξυγόνου και αζώτου από τους ιστούς του σώματος σας. Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να 
εισάγετε το ανώτατο όριο μερικής πίεσης οξυγόνου. Στη συνέχεια η συσκευή υπολογίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο 
βάθος που αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις που έχετε καταχωρήσει. 
Για να εισέλθετε στη λειτουργία πατήστε MODE – 3 SET – 1 SET DIVE – NITROX (σχ.4.31). Οι ρυθμίσεις του 
κατασκευαστή για το ποσοστό οξυγόνου (Ο2%) είναι 21% (δηλαδή ατμοσφαιρικός αέρας) και μερική πίεση οξυγόνου 
(ΡΟ2) 1,4 bar (σχ.4.32).

4.3.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ [2 SET TIME]

Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης της ώρας της συσκευής πατήστε MODE – 3 SET – 2 SET TIME (σχ.4.33). Η 
συγκεκριμένη λειτουργία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις: 1 TIME (της ώρας), 2 DATE (της ημερομηνίας), και 3 DAILY 
TIME ALARM (ξυπνητήρι).

4.3.2.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ [1 Adj TIME]

Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης της ώρας της συσκευής πατήστε MODE – 3 SET – 2 SET TIME – 1 Adj 
TIME (σχ.4.34). Στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο απεικόνισης είτε 12h είτε 24h και εισάγετε την τρέχουσα ώρα 
πατώντας τα πλήκτρα SMART (MODE) και τα πλήκτρα βέλη. 

4.3.2.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  [2 Adj DATE]

Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης της ημερομηνίας της συσκευής πατήστε MODE – 3 SET – 2 SET TIME – 2 
Adj DATE (σχ.4.36). Στη συνέχεια επιλέξτε το τρέχον έτος, μήνα και ημέρα (με τη συγκεκριμένη σειρά) (σχ.4.37). 

Σημείωση! Η τρέχουσα ημέρα επιλέγεται αυτόματα από τη συσκευή, η οποία την υπολογίζει σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις που εσείς εισάγετε. Η ημερομηνία μπορεί να επιλεγεί από 1 Ιανουαρίου 1990 έως 31 
Δεκεμβρίου 2089.

4.3.2.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ [3 T ALARM ]  

Η συσκευή δίδει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα καθημερινό ξυπνητήρι. Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιηθεί, η 
ένδειξη της ώρας στην οθόνη της συσκευής αναβοσβήνει για ένα λεπτό, και ηχεί ο βομβητής για 24 δευτερόλεπτα. Το 
ξυπνητήρι ενεργοποιείται την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Για να σταματήσετε το βομβητή, αφού το ξυπνητήρι έχει 
ενεργοποιηθεί, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης του ξυπνητηριού της συσκευής πατήστε MODE – 3 SET – 2 SET TIME – 3 
T ALARM (σχ.4.38). Στη συνέχεια επιλέξτε την ώρα που θέλετε να ηχήσει το ξυπνητήρι (σχ.4.39).

4.3.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ [3 SET PREF]

Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης προσωπικών προτιμήσεων της συσκευής πατήστε MODE – 3 SET – 3 SER 
PREF (σχ.4.40). Η συγκεκριμένη λειτουργία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις : 1 LIGHT (φωτισμός οθόνης), 2 UNITS 
(μονάδες μέτρησης), 3 MODEL (μοντέλο λειτουργίας). 

4.3.3.1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ [1 LIGHT] 

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε (off) ή να ενεργοποιήσετε (on)το φωτισμό της οθόνης. Εάν 
επιλέξετε φωτισμό “on” μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο που ο φωτισμός θα παραμένει αναμμένος από 5 έως 30 
δευτερόλεπτα.
Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης του φωτισμού της συσκευής πατήστε MODE – 3 SET – 3 SET PREF – 1 
LIGHT (ΣΧ.4.41). Στη συνέχεια επιλέξτε το χρόνο που θέλετε να παραμένει ο φωτισμός αναμμένος, και έπειτα εάν 
θέλετε το φωτισμό ενεργοποιημένο ή όχι (σχ.4.42).

4.3.3.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ [2 UNITS]



Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης των μονάδων μέτρησης της συσκευής πατήστε MODE – 3 SET – 3 SET 
PREF – 2 UNITS. Στη συνέχεια επιλέξτε μεταξύ μετρικού ή αγγλοσαξονικού συστήματος  (σχ.4.43 και 4.44).

4.3.3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ [3 MODEL]

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο που η συσκευή θα λειτουργεί, είτε επιλέγοντας το μοντέλο 
λειτουργίας AIR, είτε το μοντέλο λειτουργίας NITROX, είτε το μοντέλο λειτουργίας GAUGE με χρονομετρητή. 
Για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης του μοντέλου λειτουργίας της συσκευής πατήστε MODE – 3 SET – 3 SET 
PREF – 3 MODEL (σχ.4.45). Στη συνέχεια επιλέξτε μεταξύ μοντέλων λειτουργίας AIR, NITROX, και GAUGE (σχ.4.46).

5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο υπολογιστής καταδύσεων SUUNTO είναι μια εξελιγμένη συσκευή ακριβείας. Παρότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε 
να αντέχει τη “βαριά” χρήση που επιβάλουν οι καταδύσεις, θα πρέπει να τη φροντίζετε με προσοχή όπως και κάθε 
άλλο όργανο ακριβείας. 

5.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Η συσκευή θα παραμείνει αδιάβροχη μέχρι στατικής πιέσεως 10 ATM (100 μέτρα [328 πόδια]). Σημειώστε όμως ότι η 
δυναμική πίεση που δημιουργείται από τις κινήσεις του δύτη κατά τη διάρκεια της κατάδυσης είναι μεγαλύτερη από 
τη στατική πίεση. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΘΟΥΣ
Ο αισθητήρας βάθους της συσκευής είναι ένα εξελιγμένο όργανο ακριβείας. Να φροντίζετε ώστε η περιοχή γύρω από 
τον αισθητήρα παραμένει καθαρή από σκόνες, άμμο, βρωμιές ή άλλες ουσίες. Να ξεπλένετε αμέσως τη συσκευή με 
καθαρό νερό και να την στεγνώνετε με μια μαλακή πετσέτα. Να μην χρησιμοποιείται βελόνες, καρφίτσες ή άλλα 
αντικείμενα για καθαρισμό του αισθητήρα βάθους (σχ.2.3)

ΕΠΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ – WATER CONTACTS AND BUTTONS

Το μολυσμένο ή το βρώμικο νερό εναποθέτει ακαθαρσίες γύρω από τις επαφές νερού, water contacts/connector  ή 
τα πλήκτρα που μπορούν να εμποδίσουν την αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας DIVE και να προκαλέσουν 
προβλήματα στη λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Συνεπώς, θα πρέπει οι εν λόγω περιοχές να παραμένουν καθαρές. 
Εάν οι επαφές νερού της συσκευής παραμένουν ενεργοποιημένες (η λέξη “AC” εμφανίζεται στην οθόνη της 
συσκευής) ή εάν η λειτουργία ενεργοποιείται από μόνη της, τότε πιθανότατα το βρώμικο νερό ή η μη ορατή υδρόβια 
ζωή έχουν δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ των πόλων. Για αυτό είναι απαραίτητο να καθαρίζεται ο 
υπολογιστής καταδύσεων με καθαρό νερό μετά από κάθε ημέρα κατάδυσης. Οι επαφές μπορούν να καθαρίζονται με 
καθαρό νερό και, εάν είναι απαραίτητο, με ένα απλό σαπούνι και μαλακή βούρτσα. Ορισμένες φορές είναι απαραίτητο 
να καθαρίζεται η συσκευή, αφού βγει από την προστατευτική της κάσα.

5.2 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

• Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να ανοίξετε μόνοι σας την προστατευτική κάσα της συσκευής.

• Να επισκέπτεστε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της SUUNTO για συντήρησης της 
συσκευής κάθε δύο χρόνια ή κάθε 200 καταδύσεις (όποιο απ’ τα δύο συμβεί πρώτα). Η περιοδική 
συντήρηση του οργάνου περιλαμβάνει ένα γενικό έλεγχο λειτουργίας, αλλαγή της μπαταρίας και έλεγχο 
στεγανότητας. Αυτού του είδους η περιοδική συντήρηση απαιτεί ειδικά εργαλεία και εκπαίδευση. Συνεπώς 
συνιστούμε να έρχεστε σε επαφή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της SUUNTO για την 
περιοδική συντήρηση. Μην προσπαθήσετε από μόνοι σας να προβείτε σε συντήρηση για την οποία δεν 
είστε σίγουρος πως θα πραγματοποιήσετε.

• Εάν εμφανισθεί υγρασία στο εσωτερικό της κάσας ή στη θήκη της μπαταρίας, να απευθυνθείτε άμεσα στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της SUUNTO.

• Εάν παρατηρήσετε γδαρσίματα, σπασίματα ή άλλα ελαττώματα στην οθόνη της συσκευής που εμποδίζουν 
την αντοχή της, να την αλλάξετε άμεσα στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της SUUNTO. 

• Να ξεπλένετε τη συσκευή με καθαρό νερό μετά από κάθε χρήση.

• Να προστατεύεται τη συσκευή από πεσίματα, ζέστη, ήλιο και χημικά. Ο υπολογιστής καταδύσεων δεν 
μπορεί να αντέξει πίεση από βαριά αντικείμενα όπως από τις μπουκάλες σας, ούτε χημικά όπως τη βενζίνη, 
διαλυτικά, σπρέι αεροζόλ, κόλλες, μπογιά, ασετόν, αλκοόλ κλπ. Η χημική αντίδραση με τέτοιου είδους 
συστατικά μπορεί να επηρεάσει τη στεγανότητα, την κάσα και το φινίρισμα της συσκευής. 



• Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό μέρος όποτε δεν τη χρησιμοποιείτε.

• Ο υπολογιστής καταδύσεων θα εμφανίσει από μόνος του, το σύμβολο της μπαταρίας, όποτε η τάση της 
πέσει χαμηλά. Εάν εμφανισθεί αυτή ή ένδειξη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή μέχρις ότου 
αλλαχθεί η μπαταρία (βλ. ενότητα 3.1.1. Ενεργοποίηση και Έλεγχοι).

• Να μην κουμπώνετε το λουράκι της συσκευής πολύ σφικτά. Θα πρέπει να αφήνετε πάντοτε χώρο, τόσο 
όσο να χωρά το δάκτυλο σας ανάμεσα στο λουράκι και τον καρπό σας. Εάν θέλετε να μικρύνετε το 
λουράκι, σε περίπτωση που δεν αναμένετε να το χρησιμοποιήσετε ποτέ, μπορείτε να το κόψετε.   

5.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από κάθε κατάδυση, πρέπει να βυθίσετε τη συσκευή σε καθαρό νερό, να την ξεπλένετε με καθαρό νερό και να 
την στεγνώνετε χρησιμοποιώντας μια μαλακή πετσέτα. Βεβαιωθείτε ότι κάθε είδους άλατα ή κόκκοι άμμου έχουν 
απομακρυνθεί. 
Ελέγξτε την οθόνη και τη θήκη της μπαταρίας για τυχόν υγρασία ή σταγόνες νερού. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τον 
υπολογιστή καταδύσεων ένα έχετε παρατηρήσει υγρασία ή σταγόνες νερού στο εσωτερικό της συσκευής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
• Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα προκειμένου να στεγνώσετε την υγρασία στο εσωτερικό της 

συσκευής.
• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα καθαριστικά που ενδεχομένως προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πεπιεσμένο αέρα.

5.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

Μετά από αλλαγή της μπαταρίας ή μετά από περιοδική συντήρηση, η συσκευή πρέπει να ελέγχεται για στεγανότητα. 
Αυτός ο έλεγχος απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εκπαίδευση.
Πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τη θήκη της μπαταρίας και την οθόνη της συσκευής για τυχόν διαρροές. Υγρασία στο 
εσωτερικό της συσκευής αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει διαρροή, η οποία πρέπει να επιδιορθωθεί άμεσα, αλλιώς η 
υγρασία θα καταστρέψει τον υπολογιστή καταδύσεων σε σημείο που να μην μπορεί να επισκευασθεί. Η SUUNTO δεν 
αναλαμβάνει την ευθύνη για βλάβες που προκλήθηκαν από υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, εάν οι οδηγίες του 
παρόντος εγχειριδίου χρήσεως δεν ακολουθηθούν σωστά. 
Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή, επισκεφθείτε άμεσα τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της 
SUUNTO. 

5.5. ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Σημείωση! Συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της SUUNTO για 
κάθε αλλαγή μπαταρίας. Πρέπει πάντοτε η αλλαγή να γίνεται με το σωστό τρόπο προκειμένου να 
εμποδιστεί τυχόν διαρροή υγρασίας στη θήκη της μπαταρίας ή στο εσωτερικό της συσκευής. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Βλάβες που προκλήθηκαν από αλλαγή της μπαταρίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση του υπολογιστή καταδύσεων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε κάθε αλλαγή μπαταρίας, οι υπολογισμοί που αφορούν την έκθεση σε οξυγόνο και άζωτο χάνονται. Συνεπώς, η 
καταμέτρηση του χρονικού διαστήματος απαγόρευσης πτήσης “NO FLYING TIME” θα πρέπει να έχει μηδενιστεί πριν 
προβείτε σε αλλαγή μπαταρίας, η θα πρέπει να αναμείνετε για 48 ώρες ή καλύτερα για 100 ώρες μέχρι την επόμενη 
κατάδυση σας.

Όλα τα δεδομένα που αφορούν το ιστορικό και το προφίλ των καταδύσεων, καθώς και οι ρυθμίσεις υψόμετρου, 
προσωπικών προτιμήσεων, alarms κλπ, θα παραμείνουν στη μνήμη της συσκευής μετά την αλλαγή της μπαταρίας. 
Αντίθετα θα χαθούν οι ρυθμίσεις της ώρας και του ξυπνητηριού. Στο μοντέλο λειτουργίας NITROX οι ρυθμίσεις θα 
μεταβούν αυτόματα σε αυτές του κατασκευαστή (δηλαδή 21% Ο2 και 1,4 bar ΡΟ2).
Η καθαριότητα είναι σημαντική κάθε φορά που αλλάζετε τη μπαταρία της συσκευής, διότι και το μικρότερα συστατικό 
σκόνης που τυχόν εισέλθει στη θήκη της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει διαρροή κατά την επόμενη κατάδυση σας.

BATTERY KIT

Το BATTERY KIT περιλαμβάνει μια μπαταρία λιθίου 3,0 V και ένα O-ring. Όταν πιάνετε την μπαταρία να προσέχετε να 
μην ακουμπάτε και τους δύο πόλους ταυτοχρόνως. Μην ακουμπάτε τη μπαταρία με γυμνά δάχτυλα. 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

• Ένα ίσιο κατσαβίδι 5,5 mm ή ειδικό εργαλείο για αφαίρεση ελατηρίων (Κ 5857).
• Ένα κομμάτι μαλακό ύφασμα για καθάρισμα.
• Ένα μη αιχμηρό εργαλείο ή ένα μεγάλο κατσαβίδι για να “γυρίσετε” και να ασφαλίσετε / απασφαλίσετε τον 

δίσκο ασφάλισης της μπαταρίας. 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία και ο βομβητής βρίσκονται στο πίσω μέρος του οργάνου και σε ξεχωριστό τμήμα τα οποία φαίνονται στο 
σχήμα 5.1. Για να αλλάξετε την μπαταρία ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία:

1. Αφαιρέστε τον υπολογιστή από την κονσόλα ή την ελαστική θήκη του. 

Μοντέλο Χειρός:
• Τραβήξτε προς τα έξω την ελαστική θήκη. Αφαιρέστε πρώτα την πλευρά από το μακρύτερο 

μέρος του λουριού.

• Αποσυναρμολογήστε το κοντό μέρος του λουριού με ένα ίσιο κατασβίδι1,5 mm ή ένα ειδικό 
εργαλείο αφαίρεσης των ελατηρίων. Το μακρύτερο μέρος μπορεί να παραμείνει ως έχει, αλλά η 
αφαίρεση του κάνει την εργασία ευκολότερη.

Μοντέλο Κονσόλας:
• Αφαιρέστε τον υπολογιστή από την κονσόλα αναλόγως τον οδηγιών της κονσόλας.

2. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τον υπολογιστή. 

3. Ανοίγετε τον ασφαλιστικό δακτύλιο του τμήματος της μπαταρίας πιέζοντας κάτω και περιστρέφοντας δεξιόστροφα. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μη αιχμηρό εργαλείο ή    ένα κατσαβίδι σαν βοήθημα για την περιστροφή 
(σχ.5.2). Προσέξτε να μην κάνετε ζημιά σε     κανένα εξάρτημα. 

4. Αφαιρέστε τον δακτύλιο.

5. Προσεκτικά αφαιρέστε το καπάκι με τον ενσωματωμένο βομβητή. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για την 
αφαίρεση του, μια και μπορεί να καταστραφεί το O-ring ή η επιφάνεια της έδρας του. 

6. Αφαιρέστε το O-ring και τον εντατήρα της μπαταρίας.

7. Προσεκτικά αφαιρέστε την μπαταρία. Μην κάνετε ζημιά στις επαφές ή στην επιφάνεια   έδρασης.
Ελέγξατε για ίχνη εργασίας προπαντός μεταξύ του βομβητή και του καπακιού, ή για άλλες ζημίες. Σε περίπτωση 
ζημιάς ή υγρασίας απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο πωλητή ή διανομέα της SUUNTO για έλεγχο και επισκευή. 

8. Ελέγξατε την κατάσταση του O-ring (ελαστικού δακτυλίου). Χαλασμένο O-ring είναι δείκτης       μελλοντικού 
προβλήματος στεγανότητας. Αντικαταστήστε το παλιό O-ring ακόμα κι αν    δείχνει σε καλή κατάσταση. 

9. Ελέγξατε ότι το τμήμα της μπαταρίας, ο εντατήρας της και το καπάκι είναι καθαρά. Καθαρίστε με μαλακό πανί αν 
είναι απαραίτητο.

10. Τοποθετήστε απαλά την νέα μπαταρία στη θέση της. Προσέξατε την ορθή πολικότητα. Το “ – “ πάει προς το 
βάθος (κάτω) και το “ + “ προς τα έξω επάνω.

11. Τοποθετήστε τον εντατήρα στην σωστή θέση.

12. Ελέγξατε ότι το νέο O-ring έχει λιπανθεί και είναι σε καλή κατάσταση. Προσέξατε ιδιαίτερα να μην υπάρχει κανένα 
ίχνος σκόνης ή βρωμιάς στην επιφάνεια εδράσης του O-ring. 

13. Προσεκτικά πιέσατε το καπάκι στο τμήμα της μπαταρίας με τον αντίχειρα και εξασφαλίσατε ότι κανένα τμήμα του 
O-ring δεν προεξέχει εκτός της έδρας. 

14. Τοποθετήστε τον ασφαλιστικό δακτύλιο στον άλλο σας αντίχειρα και πιέστε με αυτόν το καπάκι, μετά αφήστε τον 
άλλο αντίχειρα. Εξασφαλίσατε ότι το καπάκι είναι εντελώς πιεσμένο. 

15. Περιστρέψατε τον ασφαλιστικό δακτύλιο αριστερόστροφα με τα δάκτυλα σας μέχρι να ασφαλίσει στην τελική του 
θέση.

16. Ο καταδυτικός υπολογιστής θα πρέπει τώρα να λειτουργεί δείχνοντας ενδείξεις χρόνου. Ώρα 18:00 (6:00 PM) και 
ημερομηνία SA 01,01. Ενεργοποιείστε το όργανο. 
Ελέγξατε ότι:

• Όλες οι ενδείξεις της οθόνης λειτουργούν
• Η ένδειξη χαμηλής στάθμης της μπαταρίας έχει εξαφανισθεί.
• Ο βομβητής λειτουργεί και το φως της οθόνης επίσης.



• Όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Κάνετε επανεκκίνηση (Reset) αν είναι απαραίτητο. 

17. Τοποθετήστε τον υπολογιστή πίσω στην κονσόλα ή την ελαστική θήκη του. 

Μοντέλο Χειρός: 

• Τοποθετήστε το στην ελαστική θήκη: Πρώτα τοποθετήστε το μακρύ μέρος του λουριού μέσα 
από την τρύπα της θήκης και κατόπιν στον υπολογιστή. Κάνετε το ίδιο και με το κοντό μέρος του 
λουριού. Μετά τραβήξτε τη θήκη να προσαρμοστεί στο όργανο. 

• Ελέγξατε ότι και τα δύο τμήματα του λουριού είναι σταθερά τοποθετημένα και τα ελατήρια 
συγκράτησης έχουν μπει καλά στη θέση τους.

Μοντέλο κονσόλας:
• Τοποθετήσατε σύμφωνα με τις οδηγίες της κονσόλας.

Ο καταδυτικός σας υπολογιστής είναι τώρα έτοιμος για χρήση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Μετά από τις πρώτες καταδύσεις, ελέγξτε για ύπαρξη υγρασίας κάτω από το διαφανές καπάκι της θήκης της 
μπαταρίας, η οποία αποτελεί ένδειξη διαρροής. 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6.1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΙ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ – NO DECOMPRESSION LIMITS. 

Τα όρια (χρόνου) μιας κατάδυσης ψυχαγωγίας (χωρίς στάσεις αποσυμπίεσης) που υπολογίζονται από τον υπολογιστή 
καταδύσεων για κάθε νέα κατάδυση (βλ. πίνακα 6.1 και 6.2) υπολογίζονται βάσει σταθερού βάθους, λίγο πιο 
συντηρητικά απ’ ότι επιτρέπουν οι πίνακες καταδύσεων που έχει αναπτύξει το Αμερικάνικο Ναυτικό. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. 
Όρια χρόνου (σε λεπτά) για καταδύσεις χωρίς στάσεις αποσυμπίεσης, για διάφορα βάθη (σε μέτρα) για την πρώτη 
στη σειρά καταδύσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. 
Όρια χρόνου (σε λεπτά) για καταδύσεις χωρίς στάσεις αποσυμπίεσης, για διάφορα βάθη (σε πόδια) για την πρώτη 
στη σειρά καταδύσεων.

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

Η ατμοσφαιρική πίεση σε μεγαλύτερα υψόμετρα είναι λιγότερη, απ’ αυτήν που ασκείται στο επίπεδο θάλασσας. 
Ταξιδεύοντας σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ο δύτης θα έχει περισσότερο διαλυμένο άζωτο στους ιστούς του σώματος 
του, σε σχέση με το διαλυμένο άζωτο που θα είχε στο αρχικό υψόμετρο (απ’ όπου ξεκίνησε). Αυτό το επιπλέον 
διαλυμένο άζωτο αποβάλλεται σταδιακά συν τω χρόνο, έτσι ώστε επέρχεται μια ισορροπία μέσα σε μια δυο ημέρες. 
Μην πραγματοποιήσετε καταδύσεις μέχρι να επέλθει η ισορροπία.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κατάδυση σε υψόμετρο, θυμηθείτε να προσαρμόσετε σωστά τις ρυθμίσεις 
υψομέτρου, ώστε να προσαρμοσθούν αντίστοιχα και οι υπολογισμοί για το νέο υψόμετρο. Η μέγιστη μερική πίεση 
αζώτου που επιτρέπονται από το μαθηματικό μοντέλο υπολογισμών του υπολογιστή καταδύσεων μειώνονται 
αντίστοιχα με την ατμοσφαιρική πίεση του περιβάλλοντος.
Κατ’ αντιστοιχία μειώνονται και τα όρια της κατάδυσης χωρίς στάσεις αποσυμπίεσης. 

ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ – SURFACE INTERVALS

Ο υπολογιστής καταδύσεων απαιτεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 λεπτών παραμονής στην επιφάνεια, ανάμεσα σε 
δύο συνεχόμενες καταδύσεις. Εάν αυτό το χρονικό διάστημα είναι λιγότερο των 5 λεπτών, η συσκευή θεωρεί τη “ 
δεύτερη” κατάδυση ως συνέχιση της                       “ πρώτης“ : οι χρονικές διάρκειες των “δύο” καταδύσεων 
προστίθενται, και προσαρμόζονται τα όρια της κατάδυσης και η έκθεση στο άζωτο προσθετικά και για τις δύο 
καταδύσεις. 

6.2 REDUCED GRADIENT BUBBLE MODEL (SUUNTO RGBM)

Το μαθηματικό μοντέλο RGBM, είναι ένας σύγχρονος  αλγόριθμος για την παρακολούθηση τόσο των διαλυμένων όσο 
και των ελευθέρων αερίων στους ιστούς το σώματος του αυτοδύτη που πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα κινήσεων. 
Αντίθετα από τα κλασσικά μοντέλα Haldance, ο RGBM καλύπτει έναν ευρύτερο αριθμό περιστάσεων, που δεν 



λαμβάνονται αντίστοιχα υπ’ όψη από τα κλασσικά μοντέλα που βασίζονται μόνο στις μετρήσεις διαλυμένων αερίων, 
όπως: 
 

• συνεχόμενες πολλαπλές καταδύσεις για συνεχείς ημέρες.
• Πολλαπλές καταδύσεις την ίδια ημέρα, με μερικούς χρόνους επιφανείας

• 2η κατάδυση σε μεγαλύτερο βάθος από την 1η κατάδυση 

• ταχείς ρυθμούς ανόδου με μεγάλο ρυθμό σχηματισμού φυσαλίδων βάση Doppler
• υπολογισμοί συνεπείς με τους φυσικούς νόμους της κίνησης των αερίων
• σύγχρονες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα

Ο αλγόριθμος RGBM έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία της SUUNTO με τον Bruce R. Wienke, και έχει βασισθεί σε 
δεδομένα εργαστηριακών πειραμάτων και σε πραγματικές καταδύσεις (π.χ. στοιχεία από το δίκτυο DAN).

6.3. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ – OXYGEN EXPOSURE
Οι υπολογισμοί για έκθεση σε οξυγόνο βασίζονται σε σύγχρονες αρχές για την έκθεση σε οξυγόνο καθώς και σε 
σύγχρονους πίνακες ανώτατων ορίων χρονικής έκθεσης σε οξυγόνο. Επιπλέον, ο υπολογιστής καταδύσεων βασίζεται 
σε αρκετές μεθόδους προκειμένου να υπολογίσει συντηρητικά την έκθεση στο οξυγόνο, όπως για παράδειγμα:

• οι υπολογισμοί της έκθεσης στο οξυγόνο που απεικονίζονται στην οθόνη της συσκευής είναι 
στρογγυλοποιημένοι στο επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό %

• για καταδύσεις ψυχαγωγίας, η συνιστώμενη μέγιστη μερική πίεση οξυγόνου 1,4 bar χρησιμοποιείται σαν 
στάνταρ (by default) στις ρυθμίσεις του κατασκευαστή

• τα μέγιστα όρια CNS % έως τα 1,4 bar έχουν βασισθεί στα αντίστοιχα όρια που προτείνει το εγχειρίδιο 
NOVA DIVING MANUAL, του 1991, ενώ μέγιστα όρια μεγαλύτερα των 1,4 bar έχουν μειωθεί αρκετά. Κατά 
συνέπεια, εάν για λόγους απροσεξίας ή και επείγουσας ανάγκης ο δύτης υπερβεί το μέγιστο όριο1,4 bar 
ΡΟ2, ο υπολογιστής καταδύσεων θα συνεχίσει να εργάζεται κανονικά και να πραγματοποιεί τους 
αντίστοιχους υπολογισμούς και να απεικονίζει στην οθόνη τις πληροφορίες σε OLF % που αντιστοιχούν 
στην περίσταση.

• παρακολουθούνται η πρόσληψη (UPTAKE) και η αναπροσαρμογή (RECOVERY) για CNS% και OTU %

• η παρακολούθηση OTU % έχει βασισθεί σε ημερήσια επίπεδα ανοχής, και ο αντίστροφος ρυθμός 
αναπροσαρμογής RECOVERY έχει μειωθεί

• το όριο ημίσιου χρόνου για CNS είναι 75 λεπτά 

• το όριο μέγιστου βάθους βασίζεται σε υπολογισμούς βάσει των 1,4 bar ΡΟ2 . Εάν ο δύτης επιθυμεί 
επιπλέον επίπεδο συντηρητισμού τότε συνιστάται να ρυθμιστεί το ΡΟ2 σε 1,2 ή 1,3 bar.

Οι σχετικές πληροφορίες για την έκθεση σε οξυγόνο που απεικονίζονται στην οθόνη της συσκευής έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε όλες οι προειδοποιήσεις της συσκευής και οθόνες απεικόνισης να εμφανίζονται στην σωστή φάση της 
κατάδυσης. Για παράδειγμα οι κάτωθι πληροφορίες θα εμφανισθούν πριν και κατά τη διάρκεια της κατάδυσης:

• η ρύθμιση Ο2 %

• το γράφημα OLF % για την παρακολούθηση των CNS% και OTU%

• όταν ο αυτοδύτης υπερβεί τα όρια 80% και 100% του γραφήματος OLF θα ακουστούν ηχητικά alarms και 
το γράφημα θα αναβοσβήνει

• το γράφημα θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η τιμή ΡΟ2 είναι κάτω των 0,5 bar.

• η ένδειξη ΡΟ2 εμφανίζεται όταν η τιμή είναι μεγαλύτερη των καταχωρημένων ορίων

6.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις και βάρος χωρίς την κάσα και το λουράκι: 

• Διάμετρος: 61 χιλιοστά (2,4 ίντσες)

• Πάχος: 28 χιλιοστά (1,1 ίντσες)

• Βάρος: 68 γραμμάρια (2,4 oz)

Βαθύμετρο: 
• Με αισθητήρα σταδιακής πιέσεως
• Ρυθμισμένο σε αλμυρό νερό, σε γλυκό νερό οι ενδείξεις είναι μειωμένες κατά 3%

• Μέγιστο βάθος λειτουργίας 80 μέτρα (262 πόδια) (σύμφωνα με την οδηγία prEN 13319)

• Ακρίβεια: + - 1% της κλίμακας ή και με περισσότερη ακρίβεια, σε βάθος από 0 έως 80 μέτρα (262 πόδια) 
και θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου (68 Φαρενάιτ) (σύμφωνα με την οδηγία prEN 13319)

• Ένδειξη εύρους βάθους: 0...150 μέτρα (492 πόδια)
• Ανάλυση: 0,1 μέτρα από 0 έως 100 μέτρα (1 έως 328 πόδια)



Θερμόμετρο:
• Ανάλυση: 1 βαθμός Κελσίου (1,5 βαθμός Φαρενάιτ)
• Εύρος ένδειξης -9…+50 βαθμοί Κελσίου (-9…+122 βαθμοί Φαρενάιτ)
• Ακρίβεια: + - 2 βαθμοί Κελσίου (+ - 3,6 Φαρενάιτ) μέσα σε 20 λεπτά από την αλλαγή της θερμοκρασίας

Ημερολόγιο:

• Ακρίβεια: + - 25 δευτ/ μήνα (σε 20 βαθμούς Κελσίου [68 Φαρενάιτ])

• 12/24 hr

Άλλες οθόνες απεικόνισης:
• Σύνολο χρόνου καταδύσεων: 0…999 λεπτά, η μέτρηση ξεκινά στα 1,2 μέτρα (4 πόδια)

• Surface time: 0…99 ,ώρες και 59 λεπτά
• Αύξουσα αρίθμηση καταδύσεων: 0…99 για συνεχόμενες καταδύσεις

• Ώρα μηδέν No decompression time: 0…199 λεπτά (- - μετά τα 199)

• Χρόνος ανάδυσης Ascent time: 0…99 λεπτά (- - μετά τα 99)

• Βάθη οροφής Ceiling Depths: 3,0…100 μέτρα (10….328 πόδια)

Οθόνες απεικόνισης μόνο στο μοντέλο λειτουργίας NITROX:

• Οξυγόνο%: 21 – 50 

• Μερική πίεση οξυγόνου: 1,2 – 1,6 bar ανάλογα με το όριο που έχει καταχωρηθεί.

• Ποσοστό ανοχής σε οξυγόνο Oxygen limit fraction: 1 – 110% σε 10% ανάλυση (γράφημα)

Μνήμη Logbook / Dive Profile: 

• Καταχώρηση: κάθε 20 δευτερόλεπτα (το χρονικό διάστημα καταχώρησης μπορεί να διαφοροποιηθεί σε 10, 
30 ή 60 δευτερόλεπτα με τη βοήθεια του PC interface s/w)

• Μέγεθος μνήμης: περ. 36 ώρες κατάδυσης με καταχώρηση κάθε 20 δευτερόλεπτα.
• Ακρίβεια ένδειξης βάθους: 0,3 μέτρα (1 πόδι)

Συνθήκες λειτουργίας: 
• Συνθήκες υψομετρικό εύρος: 0..3000 μέτρα(10.000 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

• Θερμοκρασία: 0…40 βαθμούς Κελσίου (32…104 Φαρενάιτ)
• Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20….+50 βαθμοί Κελσίου (- 4….+122 Φαρενάιτ)

Συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος και σε θερμοκρασία δωματίου.

Σημείωση! Μην αφήνετε τη συσκευή στον ήλιο.  

Αλγόριθμος Tissue calculation model:

• Αλγόριθμος RGBM της SUUNTO (αναπτύχθηκε σε συνεργασία της SUUNTO και του Bruce R. Wienke, (BS, 
MS, PhD)

• 9 ιστοί – tissue compartments

• Ημίσιοι χρόνοι φόρτισης Tissue compartments halftime: 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 240 και 480 λεπτά (on 
gassing) λίγο αργότερα.

• Μεταβλητού βαθμού Μέγιστες τιμές [(Reduced gradient) (variable) “M values”], βασίζονται σε συνήθεις 
πρακτικές κατάδυσης και παραβιάσεις. Οι τιμές της μεταβλητές “M” παρακολουθούνται μέχρι και 100 ώρες 
μετά το πέρας της κατάδυσης. 

• Οι υπολογισμοί του ΕΑΝ και της έκθεσης σε οξυγόνο βασίζονται στις υποδείξεις του R. W. Hamilton, PhD 
και σύγχρονες αποδεκτές αρχές και πίνακες ορίων χρόνων – time limit.

Μπαταρία:

• Μια μπαταρία λιθίου 3 V: CR 2450 (K 5597) και O-ring 1,78 mm x 31,47mm 70ShA (K 5664)
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε αποθήκευση: μέχρι 3 έτη 
• Αλλαγή: κάθε 2 έτη ή πιο σύντομα, ανάλογα με τη χρήση

• Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:
0 καταδύσεις       3 έτη
έως 100 καταδύσεις / έτος   2 έτη
έως 400 καταδύσεις / έτος   1 έτος

Οι κάτωθι παράγοντες επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
• η διάρκεια της κατάδυσης



• οι συνθήκες στις οποίες λειτουργεί και αποθηκεύεται η συσκευή: (π.χ. μικρές θερμοκρασίες ). Κάτω από 
τους 10 βαθμούς Κελσίου (50 Φαρενάιτ) η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 50-75% της 
διάρκειας ζωής της σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κέλσιου (69 Φαρεναίτ)

• η συχνή χρήση του φωτισμού της οθόνης και των ηχητικών alarms
• η ποιότητα της μπαταρίας (ορισμένες μπαταρίες λιθίου ενδέχεται να “τελειώσουν” απροσδόκητα, κάτι που 

δεν μπορεί να ελεγχθεί εκ των προτέρων)
• ο χρόνος που η συσκευή παρέμεινε στο κατάστημα, πριν την αγορά (η μπαταρία εγκαθίσταται στη 

συσκευή από το εργοστάσιο)

Σημείωση! Η συσκευή μπορεί ενδεχομένως να προειδοποιήσει για χαμηλή τάση μπαταρίας, που 
οφείλεται είτε σε χαμηλές θερμοκρασίες είτε σε εξωτερική οξείδωση της μπαταρίας, ακόμη και όταν 
υπάρχει ακόμη αρκετή τάση. Σε αυτήν την περίπτωση η προειδοποίηση συνήθως εξαφανίζεται όταν η 
λειτουργία DIVE ενεργοποιηθεί εκ νέου. 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι όροι αυτής της εγγυήσεως είναι διαφορετικοί στις διαφορετικές χώρες. Η συσκευασία του υπολογιστή 
κατάδυσης περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τις απαιτήσεις εγγυήσεως που εμφανίζονται στην αγορά 
της Ελλάδας, αν αυτές διαφοροποιούνται από την παρούσα εγγύηση. 
Αυτός ο υπολογιστής κατάδυσης SUUNTO είναι εγγυημένος για ατέλειες στην εργασία και τα υλικά για μια περίοδο 
δύο ετών από την αγορά από τον αρχικό αγοραστή και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που εκτίθενται 
κατωτέρω:

Ο υπολογιστής κατάδυσης πρέπει να συντηρείται, να επισκευάζεται, μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, έμπορο η 
διανομέα SUUNTO.

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τη ζημιά στο προϊόν που προήλθε από κακή ή λανθασμένη χρήση, κακή συντήρηση, 
αμελή φροντίδα, μετατροπή ή αναρμόδια επισκευή. Αυτή η εγγύηση θα γίνει αυτόματα άκυρη ένα δεν έχουν 
ακολουθηθεί κατάλληλες προληπτικές διαδικασίες συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας για 
αυτό το προϊόν.

Εάν προκύψει μια απαίτηση σύμφωνα με αυτή ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, επιστρέψτε το προϊόν, στον έμπορο ή 
το διανομέα SUUNTO, πληρώνοντας τα έξοδα μεταφοράς. Περιλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση σας και το τηλέφωνο 
σας και την απόδειξη αγοράς ή αντίγραφο της. Το προϊόν θα ελεγχθεί, επισκευασθεί ή αντικατασταθεί, χωρίς κόστος 
σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι όλα τα μέρη βρίσκονται σε απόθεμα. Όλες οι επισκευές που 
γίνονται, και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής της εγγύησης, θα γίνουν με δαπάνη του ιδιοκτήτη.

Αυτή η εγγύηση δεν μεταφέρεται από τον αρχικό αγοραστή σε τυχόν επόμενους.

Η SUUNTO δεν θα είναι υπεύθυνη για την απώλεια χρήσης του προϊόντος ή άλλη δευτερεύουσα ή επακόλουθη 
δαπάνη, δαπάνες ή ζημιά που αναλαμβάνονται από την αγορά. Όλες οι εγγυήσεις που δεν δηλώνονται με το παρόν 
αποκηρύσσονται ρητώς.

Μερικά κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ορισμένων ζημιών από όρους εγγυήσεων, έτσι οι 
ανώτεροι αποκλεισμοί ή οι περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για σας. Αυτή η εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα 
νόμιμα δικαιώματα, και μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος.

Αυτή ή εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε παρατήρηση ή εγγύηση που προσφέρεται από τους εμπόρους ή 
αντιπροσώπους, περά από τις παροχές αυτής της εγγύησης. Κανένας έμπορος ή αντιπρόσωπος δεν είναι 
εξουσιοδοτημένος για να κάνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτή την εγγύηση ή για να προσφέρει πρόσθετη 
έγγύηση. 

Η αντικατάσταση μπαταριών δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση. 

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να κρατηθεί μαζί με τον υπολογιστή κατάδυσης σας. 

8. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 

Altitude dive:
Κάθε κατάδυση που πραγματοποιείται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων (1000 ποδιών) πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας.

Ascent rate:
Η ταχύτητα με την οποία ο αυτοδύτης ανεβαίνει προς την επιφάνεια.

ASC RATE: 
Σύντμηση του όρου ascent rate.



Ascent Time:
Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται ώστε ο δύτης να φθάσει στην επιφάνεια σε μια κατάδυση με υποχρεωτική στάση 
αποσυμπίεσης.

ASC TIME:
Σύντμηση του όρου ascent time. 

Ceiling:
Για κατάδυση με στάση αποσυμπίεσης, το ρηχότερο βάθος μέχρι το όποιο ο δύτης απαιτείται να αναδυθεί, βάσει του 
υπολογιζόμενου προσλαμβανομένου αζώτου.

Ceiling zone:
Για κατάδυση με στάση αποσυμπίεσης, το εύρος βάθους που ορίζεται ανάμεσα σε “ceiling” και “ceiling + 1,8m”. Αυτό 
το εύρος βάθους υποδεικνύεται από τη συσκευή με δύο αντικριστά βέλη (“κλεψύδρα”).

CNS:
Σύντμηση της τοξικότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Central Nervous System Toxicity:
Τοξικότητα οφειλόμενη στο οξυγόνο. Προκαλεί πολλά νευρολογικά συμπτώματα, κυρίως όμως σπασμούς όπως 
αυτούς της επιληψίας που μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό.

CNS %:
Ποσοστό τοξικότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Βλ. επίσης Oxygen Limit Fraction και Whole - body 
toxicity.

Compartment:
Βλ. Tissue group.

DAN:
Δίκτυο Divers Alert Network.

DCS:
Σύντμηση του όρου Νόσος από αποσυμπίεση decompression sickness.

Decompression:
Ο χρόνος που απαιτείται να παραμείνει ο δύτης σε στάση αποσυμπίεσης, προκειμένου να αποβληθεί με φυσικό τρόπο 
από τους ιστούς το προσληφθέν άζωτο.

Decompression range:
Για κατάδυση με στάση αποσυμπίεσης, το εύρος βάθους μεταξύ οροφής – ceiling και πατώματος – floor, μέσα στο 
οποίο ο δύτης παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα κατά την ανάδυση.

Decompression sickness:
Οποιαδήποτε από μια σειρά συμπτωμάτων που οφείλονται κυρίως ή και έμμεσα από το σχηματισμό φυσαλίδων 
αζώτου στους ιστούς ή στα υγρά του σώματος, ως συνέπεια παραβίασης των κανόνων της αποσυμπίεσης. 
Αναφέρεται και ως νόσος των δυτών ή νόσος από αποσυμπίεση. Σύντμηση DCS. 

Dive series:
Μια σειρά συνεχόμενων καταδύσεων, για τις οποίες ο υπολογιστής μετρά το προσληφθέν άζωτο. Όταν το 
προσληφθέν άζωτο αποβληθεί, ο υπολογιστής απενεργοποιείται. 

Dive time:
Ο χρόνος που παρέρχεται απ’ τη στιγμή που ο αυτοδύτης αρχίσει την κατάδυση (από την επιφάνεια) έως ότου 
επιστρέψει στην επιφάνεια, στο τέλος της κατάδυσης. 

EAD:
Σύντμηση του όρου “équivalent air depth” ( Αντίστοιχο βάθος αέρα)

ΕΑΝ:
Σύντμηση του όρου “enriched air nitrox” 

Enriched Air Nitrox: 
Αποκαλείται και “enriched air” – EANx. Αέριο το οποίο έχει εμπλουτισθεί με οξυγόνο. Συνήθη μίγματα αποτελούν το 
ΕΑΝ32 (ΝΟΑΑ Nitrox I – NNI) και ΕΑΝ36 (ΝΟΑΑ NITROX II – NNII).

Equivalent Air Depth:   
Πίνακας μερικής πίεσης αζώτου για αντίστοιχα βάθη αέρα.

Floor: 
Για καταδύσεις με στάση αποσυμπίεσης, το μέγιστο βάθος στο οποίο πραγματοποιείται αποσυμπίεση.



Half Time:
Μετά από μια μεταβολή στην πίεση του περιβάλλοντος χώρου, ο χρόνος που απαιτείται σε ώστε η μερική πίεση του 
αζώτου σε ένα τμήμα ιστών (θεωρητικό) να γίνει η μισή μεταξύ της προηγούμενης τιμής και της τιμής ισορροπίας 
(κορεσμού) στη νέα πίεση περιβάλλοντος χώρου.

Multi level dive:
Κάθε κατάδυση, ή και επαναλαμβανόμενη κατάδυση, η οποία περιλαμβάνει στάσεις σε διάφορα βάθη, και της οποίας 
τα ανώτατα όρια χρόνου δεν υπολογίζονται μόνον βάσει του μέγιστου βάθους που επιτεύχθηκε.   

NITROX:
Οποιοδήποτε μίγμα αερίου οξυγόνου αζώτου, περιλαμβανομένου και του ατμοσφαιρικού αέρα.

NOAA: 
United States National Oceanic and Atmospheric Administration. 

No decompression time: 
Το μέγιστο όριο χρόνου κατά το οποίο ένας αυτοδύτης μπορεί να παραμείνει σε ένα συγκεκριμένο βάθος, χωρίς να 
απαιτείται να πραγματοποιήσει στάσεις αποσυμπίεσης, και χωρίς να υπάρχει κάποιο ελάχιστο όριο βάθους κατά την 
ανάδυση (ώρα μηδέν). 

No decompression dive: 
Κάθε κατάδυση που επιτρέπει την άμεση, απρόσκοπτη ανάδυση προς την επιφάνεια σε οποιοδήποτε σημείο της.

NO DEC TIME:
Σύντμηση του όρου “No-decompression time”.

OEA = EAN = EANx:
Σύντμηση του όρου “Oxygen Enriched Air Nitrox”.

OLF:
Σύντμηση του όρου “Oxygen limit fraction”.

OTU:
Σύντμηση του όρου “Oxygen Tolerance Unit”.

Oxygen Tolerance Unit:
Χρησιμοποιείται προκειμένου να υπολογίζεται η συνολική τοξικότητα σε οξυγόνο του σώματος (whole-body toxicity).

Oxygen Limit Fraction:
Όρος που χρησιμοποιεί η SUUNTO για την έκθεση του σώματος σε οξυγόνο / συσσωρευμένο οξυγόνο. Ένας 
συνδυασμός CNS% και OTU%.

O2%:
Ποσοστό % οξυγόνου ή η αναλογία οξυγόνου στο μίγμα που αναπνέουμε. Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει 21% 
οξυγόνο.

Oxygen partial pressure:
Περιορίζει το μέγιστο βάθος στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μίγμα NITROX. Η μέγιστη μερική πίεση οξυγόνου 
για το εμπλουτισμένο μίγμα είναι 1,4 bar. Το απόλυτο όριο ασφαλείας είναι 1,6 bar. Καταδύσεις που παραβιάζουν 
αυτό το όριο ενέχουν άμεσο κίνδυνο τοξικότητας οξυγόνου.

PO2: 
Σύντμηση του όρου “oxygène partial pressure”.

RGBM:
Σύντμηση του όρου “Reduced Gradient Bubble Model”.

Reduced Gradient Bubble Model:
Σύγχρονοι μαθηματικοί αλγόριθμοι για την παρακολούθηση διαλυμένου και ελεύθερου αερίου στους ιστούς του 
σώματος των αυτοδυτών, οι οποίοι πραγματοποιούν ένα εύρος κινήσεων. 

Repetitive Dive:
Κάθε κατάδυση της οποίας το ανώτατο όριο χρόνου περιορίζεται από το προσληφθέν άζωτο προηγούμενων 
καταδύσεων (Επαναληπτική Κατάδυση).

Residual nitrogen:
Άζωτο το οποίο παραμένει στους ιστούς του σώματος του αυτοδύτη μετά από μία ή και περισσότερες καταδύσεις 
(Περιττό άζωτο).

SURF TIME:
Σύντμηση του όρου “surface interval time”.



Surface interval time:
Ο χρόνος που παρέρχεται μεταξύ του τέλους της προηγούμενης κατάδυσης και την αρχή της επόμενης κατάδυσης 
(χρόνος επιφανείας).

Tissue group:
Ένα θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιείται ώστε να αναπαριστά τους ιστούς του σώματος, προκειμένου να 
σχεδιάζονται πίνακες αποσυμπίεσης και να πραγματοποιούνται υπολογισμοί.

Whole-Body Toxicity:
Μια άλλη μορφή τοξικότητας οξυγόνου, που οφείλεται σε παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή μερική πίεση οξυγόνου. Τα 
πιο συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν ερεθισμό των πνευμόνων, μια αίσθηση καψίματος στο θώρακα, βήχα και 
μείωση της ζωτικής ικανότητας. Ονομάζεται επίσης και “Pulmonary Oxygen Toxicity”. Βλ. και “OTU”.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Παρακαλούμε να γίνεται η διεξαγωγή της συσκευής με τον κατάλληλο τρόπο, μεταχειριστείτε την σαν ένα μη χρήσιμο 
ηλεκτρονικό. Μην τη πετάτε στα σκουπίδια. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στον κοντινότερο σε 
σας αντιπρόσωπο SUUNTO

.   

 

  

 

 

 



 


