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Γλωσσάριο. 

1. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ SUUNTO.

Το Suunto D4, σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να πάρετε όσα γίνετε περισσότερα από την 
κατάδυση σας. 

Το Suunto D4, απλοποιεί την καταδυτική σας εμπειρία διότι όλες οι πληροφορίες που 
χρειάζεστε σχετικά με το βάθος, χρόνο, και τη θέση αποσυμπίεσης είναι διαθέσιμα πάνω σε 
μία ευκολοδιάβαστη οθόνη. 

Για να πάρετε όσα περισσότερα από τον υπολογιστή καρπού Suunto D4, παρακαλώ διαβάστε 
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και βεβαιωθείτε πως καταλάβατε την χρήση, τις 
οθόνες και τους περιορισμούς του οργάνου πριν το χρησιμοποιήσετε. Για να σας 
διευκολύνουμε, έχουμε συμπεριλάβει ένα γλωσσάριο με συγκεκριμένη καταδυτική ορολογία 
στο τέλος του εγχειριδίου οδηγιών. 

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Σε όλο αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, απεικονίζονται σημαντικά εικονίδια ασφάλειας. Τριών 
ειδών κατατάξεις χρησιμοποιούνται για να χωρίσουν αυτά τα εικονίδια ανάλογα με την σειρά 
σπουδαιότητας τους: 

WARNING: Χρησιμοποιείται σχετικά με μία διαδικασία ή κατάσταση, τα 
αποτελέσματα της οποίας μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο.

CAUTION: Χρησιμοποιείται σχετικά με μια διαδικασία ή κατάσταση, τα 
αποτελέσματα της οποίας μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην 
συσκευή. 

ΝΟΤΕ: Χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση σε σημαντικές πληροφορίες. 



Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση του εγχειριδίου οδηγιών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
διαβάσετε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις αυτές έχουν σκοπό να 
μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια σας ενώ χρησιμοποιείτε το Suunto D4, και δεν πρέπει να τις 
αγνοήσετε.   

WARNING: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ! Διαβάστε προσεκτικά
ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών, δίνοντας μεγάλη προσοχή σε όλες τις  
προειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου 5.  
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει πλήρως την χρήση, 
τις οθόνες και τους περιορισμούς του υπολογιστή καρπού, επειδή τα
αποτελέσματα οποιασδήποτε σύγχυσης ή παραμελήσεως αυτού του   
εγχειριδίου οδηγιών ή η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να σας  
προκαλέσει να κάνετε λάθη τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό 

 τραυματισμό ή θάνατο. 

WARNING: ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ! Οι υπολογιστές κατάδυσης Suunto 
προορίζονται μόνο για ψυχαγωγική χρήση. Οι απαιτήσεις της εμπορικής ή 
επαγγελματικής κατάδυσης μπορεί να εκθέσουν το δύτη σε βάθη και 
συνθήκες που τείνουν να αυξήσουν τον κίνδυνο της νόσου από
αποσυμπίεσης (DCI). Επομένως η Suunto συστήνει ότι η χρήση της συσκευής 
δεν είναι για εμπορική ή επαγγελματική κατάδυση. 

WARNING: ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΥΤΕΣ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ. Κανένας 
υπολογιστής δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη για κατάλληλη  
εκπαίδευση στην κατάδυση. Ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση, μπορεί να
σας προκαλέσουν να διαπράξετε λάθη, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. 

WARNING: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
(DCI) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ

 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ 
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Η ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ! Η φυσιολογία
ενός ανθρώπου μπορεί να ποικίλει από μέρα σε μέρα. Ο υπολογιστής καρπού 
δεν μπορεί να υπολογίσει αυτές τις αλλαγές. Συνιστούμε να παραμένετε εντός
των ορίων έκθεσης που παρέχονται από το όργανο, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεσης. Ως 
επιπλέον μέτρο πρόληψης θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ιατρό σχετικά 
με την φυσική σας κατάσταση πριν τις καταδύσεις. 

WARNING: Η SUUNTO ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΥΤΕΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΣΤΑ 40 ΜΕΤΡΑ Η ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο2 % ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ PO2 
1.4 BAR!

WARNING: ΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ 
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΥΣΗ ΑΜΕΣΩΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΟΤΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΣΑΣ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ! 
Δώστε προσοχή στην ένδειξη ASC TIME και στο ανοδικό βέλος που 
αναβοσβήνουν στην οθόνη. 



WARNING: ΧΡΗΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ! Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε εφεδρικά 
όργανα, συμπεριλαμβανομένου ενός οργάνου μέτρησης βάθους, ενός
οργάνου μέτρησης πιέσεως, ενός χρονόμετρου ή ρολογιού και ότι έχετε 
πρόσβαση σε πίνακες αποσυμπίεσης κάθε φορά όποτε καταδύεστε με τον 
υπολογιστή κατάδυσης. 

WARNING: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟ – ΕΛΕΓΧΟΥΣ! Πάντοτε να ενεργοποιείτε και να 
ελέγχετε την συσκευή πριν από κάθε κατάδυση, προκειμένου να 
εξασφαλίσετε ότι όλα τα τμήματα της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD),  
επιδεικνύονται καθαρά στην οθόνη, ότι η μπαταρία της συσκευής είναι
γεμάτη και ότι οι ρυθμίσεις του οξυγόνου, του υψόμετρου, οι προσωπικές, 
οι στάσεις βάθους και οι στάσεις ασφαλείας καθώς και RGBM, είναι σωστές. 

WARNING: ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
ΟΤΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ!
Πτήση ή ταξίδι σε μεγαλύτερο υψόμετρο κατά τη διάρκεια του χρόνου 
απαγόρευσης πτήσεων μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ρίσκο της νόσου από
αποσυμπίεσης (DCI). Δείτε τις συστάσεις που παρέχονται από το Diver’s Alert 
Network (DAN) στο κεφάλαιο 7.4 Πτήση μετά την Κατάδυση.  

WARNING: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΟΤΑΝ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! Οι πληροφορίες του δεν θα ισχύσουν για κάποιον 
ο οποίος δεν τον φορούσε κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης, ή μιας
ακολουθίας επαναληπτικών καταδύσεων. Τα προφίλ κατάδυσης του
υπολογιστή  θα πρέπει να ταιριάζουν με αυτά του χρήστη. Εάν αφήσετε τον 
υπολογιστή στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης, ο υπολογιστής 
κατάδυσης θα σας δώσει ανακριβείς πληροφορίες για τις επόμενες
καταδύσεις. Κανένας υπολογιστής κατάδυσης δεν μπορεί να λάβει υπόψη τις 
καταδύσεις που γίνονται χωρίς τον υπολογιστή. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε 
δραστηριότητα κατάδυσης μέχρι και τέσσερις ημέρες πριν από την αρχική 
χρήση του υπολογιστή μπορεί να δώσει παραπλανητικές πληροφορίες και
πρέπει να αποφευχθεί.  

WARNING: ΜΗΝ ΚΑΤΑΔΥΕΣΤΕ ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΓΞΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ 
ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΣΑΣ!
Αν δεν ελέγξετε το περιεχόμενο της φιάλης και δεν εισάγετε το σωστό
ποσοστό οξυγόνου στον υπολογιστή κατάδυσης σας, θα λάβετε ανακριβείς 
πληροφορίες για τον προγραμματισμό της κατάδυσης.  

WARNING: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΜΗΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΨΕΤΕ ΤΙΣ 
ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ! Για παράδειγμα το ποσοστό 
οξυγόνου 31,8% θα πρέπει να καταχωρηθεί σαν 31%. Η στρογγυλοποίηση 
προς τα επάνω θα οδηγήσει σε εσφαλμένη εκτίμηση του ποσοστού αζώτου 
και αυτό θα έχει επιπτώσεις στην αποσυμπίεση. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε 
τον υπολογιστή κατάδυσης για να σας παρέχει πιο συντηρητικούς 
υπολογισμούς, χρησιμοποιήστε την λειτουργία των προσωπικών ρυθμίσεων 
για να επηρεάσετε τους υπολογισμούς αποσυμπίεσης ή μειώστε την ρύθμιση 
PO2 για να επηρεάσετε την έκθεση οξυγόνου.



WARNING: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ! Κατά 
την κατάδυση σε υψόμετρα μεγαλύτερα από 300m (1000ft), το 
χαρακτηριστικό Ρύθμισης Υψομέτρου θα πρέπει να έχει επιλεχθεί σωστά για
να υπολογίσει ο υπολογιστής την κατάσταση αποσυμπίεσης. Ο υπολογιστής 
κατάδυσης δεν προορίζεται για χρήση σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 3,000m 
(10,000ft). Αποτυχία στην επιλογή της σωστής Ρύθμισης Υψομέτρου ή 
κατάδυσης πάνω από το μέγιστο όριο ύψους θα οδηγήσει σε λανθασμένα 
στοιχεία κατάδυσης και προγραμματισμού. 

WARNING: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ! Όποτε θεωρείτε πως υπάρχουν παράγοντες όπου τείνουν να
αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου από αποσυμπίεσης, 
χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να καταστήσετε τους υπολογισμούς πιο 
συντηρητικούς. Αποτυχία στην επιλογή της σωστής ρύθμισης των 
Προσωπικών Ρυθμίσεων σας, θα οδηγήσει σε λανθασμένα στοιχεία 
κατάδυσης και προγραμματισμού.  

WARNING: Η συσκευή περιέχει μια μπαταρία κυττάρων λιθίου. Για να μειώσετε τον 
κίνδυνο φωτιάς ή εγκαυμάτων μην την αποσυνθέσετε, συντρίψετε,
τρυπήσετε ή την εκθέσετε σε φωτιά ή νερό. Αντικαταστήστε μόνο με 
μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή. Ανακυκλώστε ή διαθέστε την 
συσκευή κατάλληλα.     

NOTE: Δεν είναι δυνατόν να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών AIR, NITROX και
GAUGE, προτού το όργανο ολοκληρώσει την αντίστροφη μέτρηση του
χρόνου απαγόρευσης πτήσεων. 
Υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό: Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ΑΕΡΑ σε 
NITROX ακόμη και κατά τη διάρκεια του χρόνου απαγόρευσης πτήσεων. 
Όταν προγραμματίζετε καταδύσεις με αέρα και καταδύσεις με nitrox, κατά τη 
διάρκεια της ίδιας σειράς καταδύσεων, θα πρέπει να ρυθμίσετε το όργανο στη 
λειτουργία nitrox και να τροποποιήσετε αναλόγως το μίγμα αερίου. Στη 
λειτουργία GAUGE ο χρόνος απαγόρευσης πτήσεων είναι πάντα 48 ώρες. 

3. ΤΟ SUUNTO D4 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.

 



   Τρέχον Βάθος

Ένδειξη Καθημερινού Συναγερμού Ένδειξη Ενεργοποίησης Αισθητήρα Νερού 

Ένδειξη Συναγερμού Κατάδυσης Ένδειξη Προσοχής Δύτη

Εικονίδιο Απαγόρευσης Πτήσης Τρέχον Χρόνος
Ένδειξη Λειτουργίας Mode
Χρόνος Μη Αποσυμπίεσης

Ένδειξη Στάσης Ασφαλείας Συνολικός Χρόνος Ανάδυσης
Μέγιστο Βάθος
Χρόνος Στάσης Ασφαλείας Αποσυμπίεσης & Βαθιάς Στάσης
Ενδιάμεσος Χρόνος Επιφανείας
Ώρα Απαγόρευσης πτήσης

Γραφική Παράσταση Ρυθμού Ανάδυσης

Ημερομηνία Ένδειξη Δευτερολέπτων
Διπλή Ώρα Χρονόμετρο
Μέγιστο Βάθος Ημέρα Εβδομάδας
PO2 (Nitrox Mode) Χρόνος Κατάδυσης
Ώρα Αριθμός Κατάδυσης

Θερμοκρασία
PO2 (Nitrox Mode)
OLF % (Nitrox Mode)

Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας

3.1 Πλοηγώντας στις Επιλογές – Menu

Το Suunto D4 έχει τρεις κύριες λειτουργίες – Λειτουργία Ώρας (TIME), Λειτουργία Κατάδυσης 
(DIVE), και Λειτουργία Μνήμης (ΜΕΜ). Για να κινηθείτε μεταξύ των κύριων λειτουργιών, 
πατήστε το πλήκτρο MODE. Για να επιλέξετε μια υπολειτουργία στις Λειτουργίες Κατάδυσης 
(DIVE) και Μνήμης (ΜΕΜ) πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN. 

              Ώρα        Κατάδυση           Μνήμη

Ρυθμίσεις           Ρυθμίσεις Υπολειτουργίες Υπολειτουργίες
Συναγερμός           Συναγερμός Βάθους        Αέρας Ημερολόγιο
Ώρα       Συναγερμός Χρόνου Βάθους        Nitrox Προγραμματισμός 
Διπλή Ώρα            Nitrox        Free Ιστορικό
Ημερομηνία       Προσωπικές / Υψόμετρο        Off
Μονάδες       Ποσοστό Δείγματος
Φωτισμός                        Στάσεις Βάθους
Τόνοι           RGBM

       Μονάδες



3.2. Σύμβολα Πλήκτρων και Λειτουργίες

Ο πίνακας παρακάτω εξηγεί τις κύριες λειτουργίες των πλήκτρων του υπολογιστή κατάδυσης. 
Τα πλήκτρα και η χρήση τους θα εξηγηθούν λεπτομερέστερα στα σχετικά κεφάλαια του 
εγχειριδίου. 

Πίνακας 3.1 Σύμβολα Πλήκτρων και Λειτουργίες. 

Symbol - 
Σύμβολα

Button – 
Πλήκτρα

Press – 
Πάτημα

Main Functions – 
Κύριες Λειτουργίες

MODE Σύντομο Κίνηση μεταξύ των Κύριων Λειτουργιών
Κίνηση από την υπολειτουργία στην Κύρια 
Λειτουργία
Ενεργοποίηση φωτισμού στην Λειτουργία 
Κατάδυσης (DIVE)

MODE Παρατεταμένο Ενεργοποίηση φωτισμού στις υπόλοιπες 
λειτουργίες.

SELECT Σύντομο Επιλογή μιας υπολειτουργία
Επιλογή και αποδοχή των ρυθμίσεων
 

UP Σύντομο Κίνηση μεταξύ των εναλλακτικών επιδείξεων 
Αλλαγή Υπολειτουργίας
Αύξηση Τιμών 
Αλλαγή συντομογραφιών στις λειτουργίες TIME 
και DIVE

DOWN Σύντομο Κίνηση μεταξύ των εναλλακτικών επιδείξεων 
Αλλαγή Υπολειτουργίας
Μείωση Τιμών 
Αλλαγή συντομογραφιών στις λειτουργίες TIME 
και DIVE

DOWN Παρατεταμένο Εισαγωγή Ρύθμισης Λειτουργίας. 

 
4. Ξεκινώντας Με Το Suunto D4

Για να πάρετε όσα περισσότερα γίνεται από το Suunto D4, εξοικονομήστε λίγο χρόνο για να 
το επεξεργαστείτε και να κάνετε τον υπολογιστή ΔΙΚΟ ΣΑΣ. Ρυθμίστε την σωστή ώρα και 
ημερομηνία καθώς επίσης τους συναγερμούς και τους τόνους, τις ρυθμίσεις μονάδων και 
φωτισμού.

Το Suunto D4, είναι φιλικός προς το χρήστη υπολογιστής κατάδυσης, και θα εξοικειωθείτε 
γρήγορα με τις λειτουργίες του. Πριν μπείτε στο νερό βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πολύ καλά 
τον υπολογιστή σας και ότι έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις. 

4.1. Ρυθμίσεις Λειτουργίας Ώρας

Το πρώτο πράγμα που θα θελήσετε να κάνετε με το Suunto σας D4, είναι να ρυθμίσετε τον 
συναγερμό, την ώρα, την διπλή ώρα, την ημερομηνία, τις μονάδες, το φωτισμό και τους 
τόνους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε πως μπορείτε να το κάνετε αυτό. 

Πριν από αυτό, ωστόσο, ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω εικόνες οι οποίες δείχνουν πώς να 
κινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών συντομεύσεων στην λειτουργία της Ώρας. 



Σημείωση: Η οθόνη των δευτερολέπτων επανέρχεται στην οθόνη της ημερομηνίας μετά 
από 5 λεπτά προκειμένου να εξοικονομηθεί η ενέργεια της μπαταρίας.  

Σημείωση: Η οθόνη φωτίζεται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο MODE για περισσότερο 
από 5 δευτερόλεπτα. 

Τώρα που γνωρίζεται πώς να μετακινηθείτε μεταξύ των συντομεύσεων, μπορείτε να αρχίσετε 
να τις ρυθμίζετε. Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν πώς να εισαγάγετε στο μενού τις Ρυθμίσεις 
Ώρας. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να κινηθείτε μεταξύ: του συναγερμού, της ώρας, 
της διπλής ώρας, της ημερομηνίας, των μονάδων, του φωτισμού και των τόνων.

4.1.1. Ρύθμιση Συναγερμού (Alarm)

Ο υπολογιστής κατάδυσης έχει μια λειτουργία καθημερινού συναγερμού. Όταν ο καθημερινός 
συναγερμός είναι ενεργοποιημένος, η οθόνη αναβοσβήνει και ο ήχος του συναγερμού 
ακούγεται για 24 δευτερόλεπτα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τον 
συναγερμό. 

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Για 
αποδοχή  πατήστε το πλήκτρο SELECT. 

4.1.2. Ρύθμιση Ώρας (Time)

Στη λειτουργία Ρύθμιση Ώρας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και τα 
δευτερόλεπτα, καθώς επίσης και να επιλέξετε μεταξύ της 12ώρης ή 24ώρης εμφάνισης της 
ώρας. 



Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Για αποδοχή πατήστε το 
πλήκτρο SELECT. 

4.1.3. Ρύθμιση Διπλής Ώρας (Dual time)

Στη λειτουργία Ρύθμιση Διπλής Ώρας μπορείτε να επιλέξετε την ώρα και τα λεπτά μιας διπλής 
ώρας – χρήσιμο όταν ταξιδεύετε προς μια διαφορετική ζώνη ώρας. 

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Για αποδοχή πατήστε το 
πλήκτρο SELECT. 

4.1.4. Ρύθμιση Ημερομηνίας (Date)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ρύθμιση Ημερομηνίας, για να ρυθμίσετε την χρονολογία, το 
μήνα και την ημέρα. Η ημέρα της εβδομάδας υπολογίζεται αυτόματα σύμφωνα με την 
ημερομηνία.

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Για αποδοχή πατήστε το 
πλήκτρο SELECT.

4.1.5. Ρύθμιση Μονάδων (Units) 

Στη λειτουργία Ρύθμιση Μονάδων, μπορείτε να επιλέξετε την απεικόνιση των μονάδων σε 
μετρικό ή αγγλοσαξονικό σύστημα – μέτρα / πόδια, Κελσίου / Φαρενάιτ κτλ. 



Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Για αποδοχή πατήστε το 
πλήκτρο SELECT.

4.1.6. Ρύθμιση Φωτισμού (Backlight)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ρύθμιση Φωτισμού, για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον φωτισμό αλλά και για να καθορίσετε πόσο χρόνο θα μένει ανοιχτός 
(5,10,20,30 ή 60 δευτερόλεπτα). Όταν ο φωτισμός είναι απενεργοποιημένος, δεν ανάβει όταν 
ακούγεται ένας συναγερμός. 

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Για αποδοχή πατήστε το 
πλήκτρο SELECT.

4.1.7. Ρύθμιση Τόνων (Tones)

Η λειτουργία Ρύθμιση Τόνων, σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους 
τόνους. 

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Για αποδοχή πατήστε το 
πλήκτρο SELECT.

Σημείωση: Όταν οι τόνοι είναι απενεργοποιημένοι, δεν υπάρχουν συναγερμοί. 

4.2. Χρονόμετρο (Stopwatch)

Το χρονόμετρο του Suunto D4, μετρά το χρόνο που έχει παρέλθει και τους χρόνους split. 

4.3. Ένδειξη Ενεργοποίησης Αισθητήρα Νερού (AC Water Contacts)

Η ηλεκτρική επαφή ύδατος και η μεταφορά δεδομένων βρίσκονται στην πίσω μεριά της κάσας 
του υπολογιστή κατάδυσης. Όταν βυθιστεί στο νερό, οι πόλοι της ηλεκτρικής επαφής ύδατος 
συνδέονται με την αγωγιμότητα του νερού και το σύμβολο AC εμφανίζεται στην οθόνη. Το 
κείμενο AC θα παραμείνει στην οθόνη, μέχρι να απενεργοποιηθεί η ηλεκτρική επαφή ύδατος. 



Το σύμβολο AC εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Όταν ο υπολογιστής κατάδυσης είναι σε 
επαφή με το νερό, αυτό επίσης ενεργοποιεί τη Λειτουργία Κατάδυσης. 

Η σκόνη ή το βρώμικο νερό μπορούν να εμποδίσουν αυτή την αυτόματη ενεργοποίηση. 
Επομένως είναι σημαντικό η επαφή ηλεκτρικού ύδατος να διατηρείται καθαρή. Την ηλεκτρική 
επαφή ύδατος μπορείτε να την καθαρίσετε με φρέσκο νερό και μια μαλακή βούρτσα, για 
παράδειγμα μια οδοντόβουρτσα. 

5. Πριν Την Κατάδυση 

Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή καταδύσεων χωρίς πρώτα να έχετε 
διαβάσει ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
προειδοποιήσεων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει απόλυτα την χρήση, τις ενδείξεις της 
οθόνης και τους περιορισμούς του οργάνου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το 
εγχειρίδιο οδηγιών ή για το Suunto D4 παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της 
Suunto, πριν την κατάδυση με τον υπολογιστή καταδύσεων. 

Να θυμάστε πάντα ότι ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ. 

Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα το Suunto D4, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βοήθεια 
σωστά εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων δυτών στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση 
καταδύσεων. Δεν ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΔΥΣΗ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στις αρχές αποσυμπίεσης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατάδυση με εμπλουτισμένα μίγματα αερίου (nitrox) σας εκθέτουν 
σε 

κινδύνους οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εκείνους που συνδέονται 
με την κατάδυση με ατμοσφαιρικό αέρα. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι 
προφανείς, και απαιτούν εκπαίδευση για προκειμένου να 
κατανοηθούν και να αποφευχθούν. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν
πιθανό σοβαρό τραυματισμό ή  θάνατο.

Μην επιχειρήσετε να καταδυθείτε με κανένα άλλο μίγμα αερίου εκτός από ατμοσφαιρικό αέρα 
χωρίς πρώτα να έχετε λάβει πιστοποιημένη κατάρτιση σε αυτή την ειδικότητα. 

 



5.1. Αλγόριθμος Suunto RGBM / Deep Stop 

Ο αλγόριθμος RGBM της Suunto, που χρησιμοποιεί το Suunto D4, προβλέπει τόσο το 
διαλυμένο όσο και το ελεύθερο αέριο στο αίμα και στους ιστούς των δυτών. Είναι ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα κλασσικά μοντέλα Haldane, τα οποία δεν προβλέπουν 
το ελεύθερο αέριο. Το πλεονέκτημα του αλγόριθμου RGBM της Suunto, είναι η πρόσθετη 
ασφάλεια μέσω της δυνατότητας του να προσαρμόζεται σε ποίκιλες καταστάσεις και 
καταδυτικά προφίλ. 

Σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε μια στάση Βάθους στα 12 μέτρα. Η δεύτερη 
ένδειξη δείχνει ότι έχετε αφήσει 58 δευτερόλεπτα της στάσης Βάθους σας. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταπόκρισή  σε διάφορες πρόσθετες καταστάσεις κινδύνου μια 
πρόσθετη κατηγορία στάσης αναφερόμενη ως Υποχρεωτική Στάση Ασφαλείας έχει εισαχθεί. Ο 
συνδυασμός των διαφορετικών στάσεων εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του χρήστη και τη 
συγκεκριμένη κατάσταση κατάδυσης. 

Για να επωφεληθείτε περισσότερο από τα πλεονεκτήματα ασφαλείας του αλγόριθμου RGBM, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 10.2 RGBM.

5.2. Αναδύσεις Έκτακτης Ανάγκης

Στην απίθανη περίπτωση που ο υπολογιστής κατάδυσης δυσλειτουργεί κατά τη διάρκεια μιας 
κατάδυσης, ακολουθήστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που παρέχονται από 
πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό κατάδυσης ή εναλλακτικά ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα:

1. Αξιολογήστε την κατάσταση ήρεμα και αναδυθείτε σε βάθος μικρότερο των 18 
μέτρων / 60 πόδια (ft).

2. Στα 18 μέτρα / 60 πόδια (ft), επιβραδύνετε τον ρυθμό ανάβασης σας σε 10 μέτρα / 
33 πόδια (ft) το λεπτό και μετακινηθείτε προς ένα βάθος μεταξύ 3 και 6 μέτρων / 10 
και 20 ποδιών (ft). 

3. Παραμείνετε εκεί όσο αξιολογείτε ότι η παροχή του αέρα θα σας το επιτρέψει 
ακίνδυνα. Εφόσον φθάσετε στην επιφάνεια μην καταδυθείτε για τουλάχιστον 24 
ώρες. 

5.3. Περιορισμοί Υπολογιστή Κατάδυσης

Ενώ οι υπολογισμοί του υπολογιστή καταδύσεων είναι βασισμένοι στην τρέχουσα έρευνα 
αποσυμπίεσης και τεχνολογίας, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι ο υπολογιστής δεν 
μπορεί να παρακολουθήσει τις πραγματικές φυσιολογικές λειτουργίες ενός δύτη. Όλα τα 
προγράμματα αποσυμπίεσης που είναι γνωστά μέχρι και σήμερα στους συντάκτες 
συμπεριλαμβανομένου των πινάκων του Αμερικάνικου Ναυτικού είναι βασισμένα σε 
θεωρητικά μαθηματικά πρότυπα τα οποία προορίζονται να χρησιμεύσουν ως οδηγοί για να 
μειωθεί η πιθανότητα της νόσου από αποσυμπίεσης. 



5.4. Nitrox 

Η κατάδυση με nitrox, παρέχει στο δύτη την ευκαιρία να αυξήσει τους χρόνους κατάδυσης ή 
να μειώσει τον κίνδυνο της νόσου από αποσυμπίεσης, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε 
άζωτο στο μείγμα αερίου.

Ωστόσο όταν αλλαχθεί το μείγμα αερίου, η περιεκτικότητα του μείγματος σε οξυγόνο γενικά 
αυξάνεται.

Αυτή η αύξηση εκθέτει το δύτη σε ένα κίνδυνο τοξικότητας οξυγόνου ο οποίος συνήθως δεν 
λαμβάνεται υπ’ όψιν στην ψυχαγωγική κατάδυση. Προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο κίνδυνος 
ο υπολογιστής κατάδυσης παρακολουθεί το χρόνο και την ένταση της έκθεσης στο οξυγόνο 
και παρέχει στο δύτη πληροφορίες για να ρυθμίσει το πλάνο κατάδυσης, προκειμένου να 
διατηρηθεί η έκθεση στο οξυγόνο μέσα σε εύλογα ασφαλή όρια. 

Εκτός από τα φυσιολογικά αποτελέσματα του εμπλουτισμένου αέρα στο σώμα υπάρχουν 
λειτουργικές παράμετροι που πρέπει να εξεταστούν όταν χρησιμοποιούνται τροποποιημένα 
μείγματα αερίων. Αυξημένες συγκεντρώσεις οξυγόνου παρουσιάζουν κίνδυνο φωτιάς ή 
έκρηξης. Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του εξοπλισμού σας σχετικά με την 
συμβατότητα του με nitrox. 

5.5. Ελεύθερη Κατάδυση (Free Diving)

Η ελεύθερη κατάδυση, και ιδιαίτερα η ελεύθερη κατάδυση σε συνδυασμό με την αυτόνομη 
κατάδυση μπορεί να παρουσιάσουν κινδύνους που δεν έχουν ερευνηθεί και δεν είναι συνήθως 
γνωστοί. 

Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή κατάδυσης με άπνοια είναι εκτεθειμένος 
στον κίνδυνο shallow - water blackout (συσκότισης), δηλαδή την ξαφνική απώλεια 
συνείδησης που προκαλείται από την έλλειψη οξυγόνου. 

Οποιαδήποτε κατάδυση με άπνοια έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση αζώτου στο αίμα και 
άλλους «γρήγορους» ιστούς. Λόγω του μικρού χρόνου που βρίσκεται κάποιος σε βάθος, αυτή 
η συγκέντρωση δεν είναι γενικά σημαντική. Επομένως, δεδομένου ότι η προσπάθεια που 
καταβάλλεται δεν είναι υπερβολική, υπάρχει μικρός κίνδυνος στη αυτόνομη κατάδυση μετά 
από κατάδυση με άπνοια. Εντούτοις, το αντίστροφο είναι πιο άγνωστο και μπορεί να αυξηθεί 
σημαντικά ο κίνδυνος νόσου από αποσυμπίεση. Επομένως, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ. Πρέπει να αποφύγετε την ελεύθερη κατάδυση και 
να μην υπερβείτε τα 5 μέτρα / 16 πόδια για τουλάχιστον δύο ώρες μετά από αυτόνομη 
κατάδυση. 

Σημείωση: Η Suunto συνιστά επίσης να εκπαιδευτείτε στην τεχνική ελεύθερης 
κατάδυσης  και τη φυσιολογία, πριν την διεξαγωγή κατάδυσης με κράτημα 
αναπνοής. Κανένας υπολογιστής κατάδυσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει  
την ανάγκη για κατάλληλη εκπαίδευση. Ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση 
μπορεί να οδηγήσει ένα δύτη σε λάθη τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε 
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. 

5.6. ΗΧΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 

Ο υπολογιστής κατάδυσης φέρει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για να ειδοποιούν 
όποτε τα σημαντικά όρια προσεγγίζονται ή για να αναγνωρίζουν τους προεπιλεγμένους 
συναγερμούς. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους διαφορετικούς συναγερμούς και τη 
σημασιολογία τους.



Πίνακας 5.1 Τύποι Οπτικού και Ηχητικού Συναγερμού

Τύπος Συναγερμού Αιτία Συναγερμού

Ένα Μονό Σύντομο Ηχητικό Σήμα Ο υπολογιστής κατάδυσης ενεργοποιείται. 

Ο υπολογιστής κατάδυσης επιστρέφει αυτόματα στη 
λειτουργία ΏΡΑ (TIME). 

Τρία Ηχητικά Σήματα Με Διάστημα 
Τριών Δευτερολέπτων Και 
Ενεργοποίηση Του Φωτισμού Της 
Οθόνης.

Η κατάδυση μη – αποσυμπίεσης μετατρέπεται σε 
κατάδυση αποσυμπίεσης. Ένα βέλος με φορά 
υπόδειξης προς τα επάνω και η ένδειξη ASC TIME 
(Προειδοποίηση Ανάδυσης) που αναβοσβήνει θα 
εμφανιστούν. 

Συνεχόμενα Ηχητικά Σήματα Και 
Ενεργοποίηση Του Φωτισμού Της 
Οθόνης. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ανάδυσης 
ξεπερνιέται. Η γραφική παράσταση της ταχύτητας 
ανάδυσης αναβοσβήνει και εμφανίζεται η 
προειδοποίηση STOP. 

Το βάθος οροφής για την αποσυμπίεση ξεπερνιέται. 
Μια προειδοποίηση λάθους και ένα βέλος με φορά 
υπόδειξης προς τα κάτω θα εμφανιστούν. Θα πρέπει 
αμέσως να καταδυθείτε στο ή κάτω από το βάθος 
οροφής. Το όργανο διαφορετικά θα μπει σε 
λειτουργία κλειδώματος μέσα σε τρία λεπτά που 
υποδεικνύεται από τη μόνιμη ένδειξη Er. 

Μπορείτε να προκαθορίσετε τους συναγερμούς πριν από την κατάδυση, για το μέγιστο βάθος, 
το χρόνο κατάδυσης και την ώρα. Δείτε επίσης το κεφάλαιο 4.1. Ρυθμίσεις λειτουργίας ΩΡΑΣ 
(TIME MODE).

Πίνακας 5.2 Τύποι Προεπιλεγμένου Συναγερμού

Τύπος Συναγερμού Αιτία Συναγερμού

Συνεχής Σειρά Ηχητικών Σημάτων για 
24 δευτερόλεπτα. 
Το μέγιστο βάθος αναβοσβήνει όσο η 
τιμή του παρόντος βάθους ξεπερνά τη 
ρυθμισμένη αξία.

Το προεπιλεγμένο μέγιστο βάθος έχει ξεπεραστεί.

Συνεχής Σειρά Ηχητικών Σημάτων για 
24 δευτερόλεπτα ή έως ότου πιεστεί 
οποιοδήποτε κουμπί. 
Ο χρόνος κατάδυσης αναβοσβήνει για 
1 λεπτό.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος κατάδυσης έχει 
ξεπεραστεί.

Συνεχής Σειρά Ηχητικών Σημάτων για 
24 δευτερόλεπτα ή έως ότου πιεστεί 
οποιοδήποτε κουμπί. 
Ο τρέχων χρόνος αναβοσβήνει για ένα 
λεπτό.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος συναγερμού 
επιτυγχάνεται. 



Πίνακας 5.3 Συναγερμοί Οξυγόνου Στη Λειτουργία Nitrox

Τύπος Συναγερμού Αιτία Συναγερμού
Συνεχή Ηχητικά Σήματα για 3 λεπτά και 
ενεργοποίηση του φωτισμού οθόνης

Το καθορισμένο όριο μερικής πίεσης οξυγόνου 
ξεπερνιέται. Η εναλλακτική οθόνη αντικαθίσταται 
από την τρέχουσα αξία PO2  που αναβοσβήνει. 
Πρέπει αμέσως να αναδυθείτε επάνω από το όριο 
βάθους PO2.

Η αξία OLF φθάσει το 80%. Η αξία OLF θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει.

Η αξία OLF φθάσει το 100%. Η αξία OLF θα 
αναβοσβήνει. 

Σημείωση: Όταν ο φωτισμός είναι απενεργοποιημένος δεν φωτίζει όταν 
ένας συναγερμός ενεργοποιείται.  

Προειδοποίηση: ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΟΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ 
ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ. Η αποτυχία να πάρετε μέτρα για να μειώσετε 
την έκθεση οξυγόνου μετά την προειδοποίηση που έχει  
δοθεί, μπορεί να αυξήσει γρήγορα τον κίνδυνο τοξικότητας 
οξυγόνου, τραυματισμού, θανάτου. 

5.7. Συνθήκες Λάθους

Ο υπολογιστής κατάδυσης έχει δείκτες προειδοποίησης, που ειδοποιούν το χρήστη να 
αντιδράσει σε ορισμένες καταστάσεις που θα αύξαναν σημαντικά τον κίνδυνο νόσου από 
αποσυμπίεση. Εάν δεν ανταποκρίνεστε σ’ αυτές τις προειδοποιήσεις, ο υπολογιστής 
κατάδυσης θα εισαγάγει μια λειτουργία λάθους (Error Mode), που θα δείχνει ότι ο κίνδυνος 
νόσου από αποσυμπίεση έχει αυξηθεί κατά πολύ. Εάν καταλαβαίνετε και χρησιμοποιείτε τον 
υπολογιστή κατάδυσης λογικά, είναι σχεδόν απίθανο να βάλετε το όργανο στη λειτουργία 
λάθους. 

Αποσυμπίεση Που Έχει Παραληφθεί

Η λειτουργία λάθους προκύπτει από την αποσυμπίεση που έχει παραληφθεί, για παράδειγμα, 
όταν μένετε πάνω από την οροφή για περισσότερο από τρία λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της τρίλεπτης περιόδου η προειδοποίηση Er εμφανίζεται και ακούγονται τα ηχητικά σήματα 
του συναγερμού. Μετά από αυτό, ο υπολογιστής κατάδυσης θα εισαγάγει μια λειτουργία 
κλειδώματος (Error Mode). Το όργανο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, εάν κατεβείτε 
κάτω από την οροφή εντός αυτής της τρίλεπτης περιόδου. 

Εάν μπείτε στη λειτουργία κλειδώματος, μόνο η προειδοποίηση Er θα παρουσιάζεται στο 
κεντρικό παράθυρο. Ο υπολογιστής κατάδυσης δεν θα παρουσιάσει χρόνους για την ανάδυση 
ή τις στάσεις. Εντούτοις, όλες οι άλλες ενδείξεις της οθόνης θα λειτουργούν  όπως πριν, για 
να παρέχουν τις πληροφορίες για την ανάδυση. Πρέπει αμέσως να αναδυθείτε σε ένα βάθος 3 
έως 6 μ / 10 έως 20 πόδια,  και να παραμείνετε σε αυτό, μέχρι το απόθεμα του αέρα σας 
επιτρέψει πριν ανεβείτε στην επιφάνεια. 



Αφού βγείτε στην επιφάνεια, δεν πρέπει να καταδυθείτε για τουλάχιστον 48 ώρες. Κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας κλειδώματος, το κείμενο Er θα επιδεικνύεται στο κεντρικό παράθυρο 
και η λειτουργία προγραμματισμού  θα τεθεί εκτός λειτουργίας. 
5.8. Ρυθμίσεις Λειτουργίας Κατάδυσης (DIVE mode)

Το Suunto D4 έχει διάφορες λειτουργίες που καθορίζονται από το χρήστη, καθώς επίσης και 
συναγερμούς που σχετίζονται με το βάθος και το χρόνο, που μπορείτε να ρυθμίσετε σύμφωνα 
με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας κατάδυσης εξαρτώνται από 
την υπό-λειτουργία κατάδυσης που έχει επιλεγεί (Air, EAN, Gauge), έτσι ώστε π.χ. οι 
ρυθμίσεις nitrox να είναι μόνο διαθέσιμες στην υπό-λειτουργία Nitrox. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ποιες ρυθμίσεις της λειτουργίας κατάδυσης είναι διαθέσιμες 
σε κάθε υπό-λειτουργία DIVE.

Πίνακας 5.4. 

Ρύθμιση Λειτουργία AIR Λειτουργία NITROX Λειτουργία FREE

Συναγερμού βάθους Χ Χ Χ
X

Συναγερμού χρόνου 
κατάδυσης

Χ Χ Χ

X
Nitrox Χ
Προσωπική / 
Υψομέτρου

Χ Χ

Ρυθμού 
δειγματοληψίας

Χ Χ Χ

Στάση Βάθους Χ Χ
RGBM Χ Χ

Μονάδων Χ Χ Χ

Η παρακάτω εικόνα δείχνει πως θα εισάγετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας κατάδυσης (DIVE 
mode) στο μενού επιλογών (menu). 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να μετακινηθείτε 
μεταξύ των Ρυθμίσεων Κατάδυσης. 

Σημείωση: Κάποιες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν μέχρι να παρέλθουν 5 λεπτά 
μετά από την κατάδυση.

5.8.1. Ρύθμιση Συναγερμού Βάθους 

Μπορείτε να θέσετε έναν συναγερμό βάθους στον υπολογιστή κατάδυσης.



Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. Για αποδοχή  πατήστε το πλήκτρο SELECT. 

Ο συναγερμός βάθους είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος  στα 30 μ 131 πόδια, αλλά εσείς 
μπορείτε να τον ρυθμίσετε κατά την προτίμησή σας ή να τον απενεργοποιήσετε. Η κλίμακα 
βάθους μπορεί να τεθεί από 3,0 μ ως 100 μ / 9 πόδια έως 328 πόδια. 

5.8.2. Ρύθμιση Ειδοποίησης Συναγερμού Βάθους

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ειδοποίηση συναγερμού βάθους για να δείχνει ένα ορισμένο 
βάθος, για παράδειγμα 

5.8.3. Ρύθμιση Συναγερμού Χρόνου Βάθους

Το Suunto D4 έχει μία ρύθμιση συναγερμού χρόνου κατάδυσης, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια της 
κατάδυσής σας. 

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. 
Για αποδοχή  πατήστε το πλήκτρο SELECT.

Σημείωση: Σε μια σειρά από 1 έως 999 λεπτά, ο συναγερμός μπορεί για 
παράδειγμα να ρυθμιστεί στον προγραμματισμένο χρόνο βυθού σας, 

5.8.4. Ρύθμιση Τιμών Nitrox

Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία nitrox, το σωστό ποσοστό οξυγόνου στο αέριο της 
μπουκάλας σας  πρέπει πάντα να εισάγονται στον υπολογιστή για να εξασφαλίσετε σωστούς 
υπολογισμούς αζώτου και οξυγόνου. Επίσης, στη λειτουργία nitrox, το όριο μερικής πίεσης 
οξυγόνου πρέπει να τεθεί. Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία ρύθμισης Nitrox το ισοδύναμο 
μέγιστο βάθος βασισμένο στην επιλεγμένη ρύθμιση θα εμφανισθεί.

Η προκαθορισμένη ρύθμιση του ποσοστού οξυγόνου (Ο2%) είναι 21% (αέρας) και η ρύθμιση 
της μερικής πίεσης οξυγόνου (PO2) είναι 1.4 bar.

Σημείωση: Εάν η περιεκτικότητα οξυγόνου ενός μείγματος έχει ρυθμιστεί στο 
22% ή πιο πάνω, τότε η ρύθμιση θα παραμείνει αποθηκευμένη έως 
ότου την αλλάξετε, δεν επιστρέφει αυτόματα πίσω στο 21%. 

5.8.5. Ρύθμιση Προσωπικών Ρυθμίσεων / Ρυθμίσεων Υψομέτρου

Η τρέχουσα ρύθμιση υψομέτρου και η προσωπική ρύθμιση (Altitude / Personal Adjustment 
modes) παρουσιάζονται στην οθόνη έναρξης κατά τον είσοδο στη λειτουργία κατάδυσης. Εάν 



οι ρυθμίσεις  δεν ταιριάζουν με το υψόμετρο ή τις προσωπικές συνθήκες (δείτε την 
παράγραφο 5.9.4. Κατάδυση Σε Υψόμετρο και 5.9.5. Προσωπικές Ρυθμίσεις), είναι επιτακτικό 
να εισάγετε εσείς τη σωστή επιλογή πριν καταδυθείτε. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 
υψομέτρου για να επιλέξετε τη σωστή λειτουργία υψομέτρου. Χρησιμοποιήστε την 
προσωπική ρύθμιση για να προσθέσετε ένα επιπλέον επίπεδο συντηρητισμού. 

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. 
Για αποδοχή  πατήστε το πλήκτρο SELECT.

5.8.6. Ρύθμιση Ειδοποίησης Συναγερμού Χρόνου Επιφανείας (FREE mode)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ειδοποίηση συναγερμού χρόνου επιφανείας να δείχνει τη διάρκεια 
χρόνου επιφανείας πριν από μια νέα κατάδυση. Το Suunto D4, αρχίζει να μετρά αυτόματα 
όταν είστε στην επιφάνεια (σε 0,5 μέτρα / 1,6 πόδια).

5.8.7. Ρύθμιση Ποσοστού Δείγματος 

Το ποσοστό δείγματος ελέγχει πόσο συχνά το βάθος, ο χρόνος και η θερμοκρασία του νερού, 
αποθηκεύονται στη μνήμη. 

Εσείς μπορείτε να θέσετε το ρυθμό δειγματοληψίας σε 1, 10, 20, 30 ή 60 δευτερόλεπτα.

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. 
Για αποδοχή  πατήστε το πλήκτρο SELECT.

5.8.8. Ρύθμιση Στάσεων Βάθους

Εάν ρυθμίσετε την ενεργοποίηση (ON), θα αντιπροταθούν επαναλαμβανόμενες βαθιές 
στάσεις. Η διάρκεια κάθε βαθιάς στάσης μπορεί να καθοριστεί στα 1 ή 2 λεπτά. 

Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN. 
Για αποδοχή  πατήστε το πλήκτρο SELECT.

5.8.9. Ρύθμιση Τιμών RGBM



Για ορισμένους δύτες και συνθήκες κατάδυσης μπορεί να θελήσετε να θέσετε τη μειωμένη 
λειτουργία RGBM. Η επιλογή εμφανίζεται στην οθόνη έναρξης της λειτουργίας κατάδυσης 
(dive). Οι επιλογές είναι: πλήρη αποτελέσματα RGBM (100%), και μειωμένο RGBM (50%). 

 Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP και DOWN.
Για αποδοχή  πατήστε το πλήκτρο SELECT.

5.9. Ενεργοποίηση Και Προ – Έλεγχοι

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατάδυσης και εξηγεί ότι 
οι προέλεγχοι συνιστώνται πριν μπείτε στο νερό.

5.9.1. Πρόσβαση Στη Λειτουργία Κατάδυσης (DIVE)

Το Suunto D4 έχει τρεις λειτουργίες κατάδυσης: Λειτουργία αέρα AIR για κατάδυση μόνο με 
ατμοσφαιρικό αέρα, λειτουργία NITROX για κατάδυση με μείγματα εμπλουτισμένα με οξυγόνο 
και λειτουργία FREE για ελεύθερη κατάδυση. 

H λειτουργία OFF απενεργοποιεί τη λειτουργία κατάδυσης και επιτρέπει στη λειτουργία ώρας 
να χρησιμοποιηθεί κάτω από το νερό. Η επιλεγμένη λειτουργία κατάδυσης εμφανίζεται όταν 
επιλέξετε τη λειτουργία κατάδυσης και μπορείτε να κινηθείτε μεταξύ των υπό - λειτουργιών 
πατώντας τα πλήκτρα Up και Down.  

5.9.2. Ενεργοποίηση Λειτουργίας Κατάδυσης 

Ο υπολογιστής κατάδυσης θα ενεργοποιηθεί εάν καταδυθεί βαθύτερα από 0,5 μ / 1,5 πόδια. 
Εντούτοις, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατάδυσης πριν 
καταδυθείτε, για να ελεγχθούν οι ρυθμίσεις υψομέτρου και οι προσωπικές 
ρυθμίσεις, η κατάσταση της μπαταρίας, οι ρυθμίσεις οξυγόνου κ.λπ. 

Μετά την ενεργοποίηση όλα τα γραφικά στοιχεία της οθόνης θα ενεργοποιηθούν και ο 
φωτισμός της οθόνης και ο ήχος θα ενεργοποιηθούν. Μετά από αυτό, εμφανίζονται το 
επιλεγμένο υψόμετρο και οι προσωπικές ρυθμίσεις καθώς επίσης και η κατάσταση RGBM και 
DEEP STOP (βαθιά στάση). Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα ο δείκτης ενέργειας της 
μπαταρίας θα εμφανιστεί.

Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιείστε τους προ – ελέγχους και σιγουρευτείτε ότι: 



o Το όργανο λειτουργεί στη σωστή λειτουργία και παρέχει μια ολοκληρωμένη οθόνη 
(AIR / NITROX / FREE mode).

o Το επίπεδο της μπαταρίας είναι εντάξει.
o Οι ρυθμίσεις υψομέτρου, οι προσωπικές ρυθμίσεις, Στάσεις Ασφαλείας / Βάθους, και 

οι ρυθμίσεις RGBM είναι σωστές. 
o Το όργανο εμφανίζει τις σωστές μονάδες μέτρησης (Μετρικό / Αγγλοσαξονικό 

Σύστημα).
o Το όργανο εμφανίζει τη σωστή θερμοκρασία και το βάθος (0.0μ / 0 πόδια).
o Ο συναγερμός ηχεί.

Και αν ρυθμίσετε τη λειτουργία NITROX, σιγουρευτείτε ότι: 

o Το σωστό ποσοστό οξυγόνου ρυθμίζεται σύμφωνα με το μετρημένο ποσοστό 
οξυγόνου στην μπουκάλα σας. 

o Τα όρια μερικής πίεσης οξυγόνου έχουν ρυθμιστεί σωστά. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία Nitrox, δείτε το κεφάλαιο 6.2. Κατάδυση Στη 
Λειτουργία NITROX (DIVEnitrox). 

Ο υπολογιστής κατάδυσης είναι τώρα έτοιμος για κατάδυση. 

5.9.3. Ένδειξη Ενέργειας Μπαταρίας

Η θερμοκρασία ή μια εσωτερική οξείδωση της μπαταρίας έχει επιπτώσεις στην τάση της 
μπαταρίας. Εάν το όργανο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλη περίοδο, η προειδοποίηση για 
τα χαμηλά επίπεδα μπαταρίας μπορεί να εμφανισθεί ακόμα κι αν η μπαταρία έχει αρκετή 
χωρητικότητα. Η προειδοποίηση για τα χαμηλά επίπεδα μπαταρίας μπορεί επίσης να 
εμφανισθεί στις χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμα κι αν η μπαταρία έχει αρκετή χωρητικότητα σε 
θερμότερες συνθήκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις εισάγετε ξανά τη λειτουργία κατάδυσης για να 
λάβετε την ένδειξη ενέργειας. 

Μετά τον έλεγχο της μπαταρίας, η προειδοποίηση ‘’πεσμένης’’ μπαταρίας εμφανίζεται με το 
σύμβολο της μπαταρίας. 

Εάν το σύμβολο της μπαταρίας επιδεικνύεται στη λειτουργία επιφανείας (Surface mode) ή εάν 
η οθόνη εμφανίζεται εξασθενισμένη ή αδύναμη, η μπαταρία μπορεί να είναι πάρα πολύ 
αδύναμη για να λειτουργήσει ο υπολογιστής κατάδυσης και συνιστάται η αντικατάστασή της.  

Σημείωση: Για λόγους ασφαλείας, ο φωτισμός της οθόνης δεν πρέπει να ενεργοποιείται  
όταν η ένδειξη χαμηλής ενέργειας της μπαταρίας υποδεικνύεται από το 
σύμβολο της μπαταρίας. 

5.9.4. Κατάδυση Σε Υψόμετρο

Ο υπολογιστής κατάδυσης μπορεί να ρυθμιστεί για κατάδυση σε υψόμετρο όπως επίσης για 
να αυξήσει το συντηρητισμό του μαθηματικού μοντέλου αζώτου. 

Κατά τον προγραμματισμό του οργάνου για το σωστό υψόμετρο, πρέπει να επιλέξετε τη 
σωστή λειτουργία υψομέτρου  σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5 Κλίμακα Ρυθμίσεων Υψομέτρου. Ο 
υπολογιστής κατάδυσης θα ρυθμίσει το μαθηματικό πρότυπό του σύμφωνα με την επιλεγμένη 



λειτουργία υψομέτρου, δίνοντας πιο σύντομους χρόνους μη –αποσυμπίεσης στα μεγαλύτερα 
υψόμετρα (δείτε τον Πίνακα 10.1. Χρόνος ορίων μη αποσυμπίεσης για διάφορα βάθη (μέτρα) 
και τον Πίνακα 10.2 Χρόνος Ορίων μη – αποσυμπίεσης για διάφορα βάθη (πόδια) στο 
κεφάλαιο 10.2. RGBM).

Πίνακας 5.5. Κλίμακα Ρυθμίσεων Υψομέτρου
Ρύθμιση τιμής υψομέτρου Κλίμακα υψομέτρου
A0        0-300 μέτρα /  0-1000 πόδια
Α1 300-1500 μέτρα / 1000-5000 πόδια
A2 1500-3000 μέτρα / 5000-10000 πόδια

Σημείωση: Το κεφάλαιο 5.8.5. Ρύθμιση Υψομέτρου και Προσωπικές 
Ρυθμίσεις περιγράφει πως ρυθμίζεται η τιμή Υψομέτρου. 

Προειδοποίηση: Το ταξίδι σε μεγαλύτερο υψόμετρο μπορεί προσωρινά να 
προκαλέσει μια αλλαγή στην ισορροπία του διαλυμένου 
αζώτου στο σώμα. Συνιστάται να εγκλιματιστείτε στο νέο 
υψόμετρο με την αναμονή τουλάχιστον τριών ωρών πριν την 
κατάδυση. 

5.9.5. Προσωπικές Ρυθμίσεις

Υπάρχουν προσωπικοί παράγοντες για νόσο των δυτών που οι δύτες μπορούν να προβλέψουν 
εκ των προτέρων και να τους εισάγουν στο πρότυπο αποσυμπίεσης. Τέτοιοι παράγοντες 
ποικίλουν μεταξύ των δυτών, ακόμα και για τον ίδιο δύτη από μέρα σε μέρα. Ο τριών σταδίων 
τρόπος προσωπικής ρύθμισης (Personal Adjustment) είναι διαθέσιμος, εάν επιδιώκεται ένα πιο 
συντηρητικό πλάνο κατάδυσης. Για πολύ πεπειραμένους δύτες, μια ρύθμιση δύο βημάτων για 
την επίδραση του RGBM στις επαναληπτικές καταδύσεις είναι διαθέσιμη. 

Οι προσωπικοί παράγοντες που τείνουν να αυξήσουν τη δυνατότητα της νόσου των δυτών 
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής:

 Έκθεση στο κρύο – θερμοκρασία νερού μικρότερη από 20 °C [68 °F].
 Φυσική κατάσταση κάτω του μέσου όρου.
 Κούραση.
 Αφυδάτωση.
 Προηγούμενο ιστορικό νόσου των δυτών.
 Άγχος.
 Παχυσαρκία.

Αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμιστεί ο υπολογιστής ώστε να 
είναι περισσότερο συντηρητικός, σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις, εισάγοντας την 
κατάλληλη προσωπική λειτουργία ρύθμισης, με τη βοήθεια του πίνακα 5.6. Σε ιδανικές 
συνθήκες διατηρήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση PO. Εάν οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες ή 
υπάρχουν άλλοι παράγοντες που τείνουν να αυξήσουν την πιθανότητα νόσου των δυτών, 
επιλέξτε P1 ή ακόμα και το πιο συντηρητικό P2. Κατά συνέπεια ο υπολογιστής κατάδυσης 
ρυθμίζει το μαθηματικό πρότυπο του σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία προσωπικής 
ρύθμισης, που δίνει πιο σύντομους χρόνους μη - αποσυμπίεσης (δείτε παράγραφο 10.2.2. 
Όρια μη – αποσυμπίεσης, πίνακας 10.1. Όρια μη – αποσυμπίεσης για διάφορα βάθη (m), και 
πίνακας 10.2. Όρια μη – αποσυμπίεσης για διάφορα βάθη (ft). 

Πίνακας 5.6. Κλίμακες Προσωπικών Ρυθμίσεων

Προσωπική 
Τιμή

Κατάσταση Επιθυμητοί Πίνακες

P0 Ιδανικές Συνθήκες Προεπιλογή



P1 Μερικοί επικίνδυνοι παράγοντες ή 
υφιστάμενες συνθήκες 

Προοδευτικά πιο συντηρητικοί

P2 Περισσότεροι επικίνδυνοι 
παράγοντες ή υφιστάμενες 

συνθήκες 

Προοδευτικά πιο συντηρητικοί. 

Το Suunto D4, επιτρέπει επίσης στους πεπειραμένους δύτες που είναι πρόθυμοι να εκτεθούν 
σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου, να ρυθμίσουν το μοντέλο RGBM. Η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση είναι 100%, που δίνει την πλήρη επίδραση RGBM. Η Suunto συνιστά ιδιαιτέρως να 
χρησιμοποιηθεί η πλήρης επίδραση RGBM. 
Στατιστικά πολύ πεπειραμένοι δύτες έχουν τα λιγότερα περιστατικά νόσου των δυτών. Ο 
λόγος που συμβαίνει αυτό είναι άγνωστος, αλλά είναι δυνατό ότι κάποιο επίπεδο φυσιολογικής 
/ ή και ψυχολογικής προσαρμογής μπορεί να επιτευχθεί όταν είστε πολύ πεπειραμένοι δύτες. 
Κατά συνέπεια, για ορισμένους δύτες και για ορισμένες συνθήκες κατάδυσης, μπορεί να 
θελήσετε να ορίσετε τη μειωμένη (50%) λειτουργία RGBM. Δείτε τον πίνακα 5.7, Ρυθμίσεις 
λειτουργίας RGBM. 

Πίνακας 5.7. Ρυθμίσεις λειτουργίας RGBM

Ρύθμιση 
RGBM

Επιθυμητοί Πίνακες Συνέπεια

100% Τυποποιημένο Πρότυπο Suunto RGBM 
(Προεπιλογή)

Πλήρης Επίδραση RGBM

50% Μειωμένο Πρότυπο RGBM Μικρότερη Επίδραση RGBM, 
Μεγαλύτερος Κίνδυνος!

5.10 Στάσεις Ασφαλείας

Οι στάσεις ασφαλείας θεωρούνται ευρέως «ορθή πρακτική κατάδυσης», όσον αφορά την 
ψυχαγωγική κατάδυση και είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα των περισσοτέρων πινάκων 
κατάδυσης. Οι λόγοι για να πραγματοποιηθεί μια στάση ασφαλείας περιλαμβάνουν τη μείωση 
αδιάγνωστης νόσου των δυτών, ελάττωση των μικροφυσαλίδων, έλεγχο της ανάδυσης και 
προσανατολισμό, πριν φτάσει ο δύτης στην επιφάνεια. 

Το Suunto D4, εμφανίζει δύο διαφορετικούς τύπους στάσεων ασφαλείας: Συνιστώμενη Στάση 
Ασφαλείας (Recommended Safety Stop) και Υποχρεωτική Στάση Ασφαλείας (Mandatory 
Safety Stop). 

5.10.1 Συνιστώμενες Στάσεις Ασφαλείας 

Για κάθε κατάδυση άνω των 10 μέτρων υπάρχει μια αντίστροφη μέτρηση των τριών λεπτών, 
για τη συνιστώμενη στάση ασφαλείας που πρέπει να γίνει στα 6 με 3 μέτρα (10 – 20 πόδια). 

Αυτό παρουσιάζεται με το σημάδι Stop και την αντίστροφη μέτρηση των τριών λεπτών στο 
κεντρικό παράθυρο, στη θέση του χρόνου μη – αποσυμπίεσης.



Όταν απεικονίζεται η ένδειξη STOP, κάντε μια Συνιστώμενη Στάση Ασφαλείας για 3 
λεπτά.

Σημείωση: Η Συνιστώμενη Στάση Ασφαλείας όπως υπονοεί και το όνομα της 
συνιστάται. Εάν αγνοηθεί, δεν υπάρχει συνέπεια που να επηρεάζει τα 
διαλείμματα επιφανείας και τις καταδύσεις που θα ακολουθήσουν. 

5.10.2 Υποχρεωτικές Στάσεις Ασφαλείας 

Όταν ο ρυθμός ανάδυσης υπερβεί τα 10 μέτρα / 33 πόδια ανά λεπτό συνεχόμενα για 
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η δημιουργία μικροφυσαλίδων προβλέπεται να είναι 
μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπει το πρότυπο αποσυμπίεσης. Το πρότυπο υπολογισμού 
Suunto RGBM αποκρίνεται σε αυτό με την προσθήκη μιας υποχρεωτικής στάσης ασφαλείας 
στην κατάδυση. Ο χρόνος αυτής της υποχρεωτικής στάσης ασφαλείας θα εξαρτηθεί από τη 
δριμύτητα της υπερβολής του ρυθμού ανάδυσης. 

Όταν οι ενδείξεις CEILING και STOP απεικονίζονται, πραγματοποιήστε μια υποχρεωτική 
στάση ασφαλείας 1 λεπτού, στη ζώνη βάθους μεταξύ των 6 και των 3 μέτρων.

Δεν πρέπει να αναδυθείτε πιο ρηχά από τα 3 μέτρα / 10 πόδια με την προειδοποίηση της 
υποχρεωτικής στάσης ασφαλείας ενεργοποιημένη. Εάν αναδυθείτε επάνω από την οροφή της 
υποχρεωτικής στάσεως ασφαλείας, ένα βέλος υπόδειξης με φορά προς τα κάτω θα εμφανιστεί 
και ένας συνεχής ήχος θα ακουστεί. Πρέπει αμέσως να κατεβείτε στο, ή πιο κάτω, από το 
ανώτατο βάθος της υποχρεωτικής στάσης ασφαλείας. Εάν διορθώσετε αυτήν την κατάσταση 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ίδιας κατάδυσης, δεν θα υπάρξει καμία επιρροή 
στους υπολογισμούς αποσυμπίεσης για τις μελλοντικές καταδύσεις. 

Εάν συνεχίζετε να παραβιάζετε την υποχρεωτική στάση ασφάλειας, το μοντέλο υπολογισμού 
επηρεάζεται και ο υπολογιστής κατάδυσης μειώνει το διαθέσιμο χρόνο μη-αποσυμπίεσης για 
την επόμενη κατάδυσή σας. Σε αυτήν την κατάσταση, συνιστάται να παραταθεί το χρονικό 
διάστημα που βρίσκεστε στην επιφάνεια, πριν από την επόμενη κατάδυσή σας. 

5.11 Στάσεις Βάθους



Οι βαθιές στάσεις είναι στάσεις αποσυμπίεσης που πραγματοποιούνται βαθύτερα από τις 
παραδοσιακές στάσεις, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του σχηματισμού και της διέγερσης 
μικροφυσαλίδων. 

Το πρότυπο Suunto RGBM, υπολογίζει τις βαθιές στάσεις, τοποθετώντας την πρώτη στάση 
περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ του μέγιστου βάθους και του βάθους οροφής. Μετά την 
ολοκλήρωση της πρώτης βαθιάς στάσης, μια ακόμη βαθιά στάση θα προταθεί στα μισά του 
δρόμου προς το ανώτατο όριο και ου το καθεξής, μέχρι το βάθος οροφής να επιτευχθεί. 

Η χρονική διάρκεια των βαθιών στάσεων μπορεί να τεθεί σε 1 ή 2 λεπτά. 

Σημείωση: Με τις Στάσεις Βάθους ενεργοποιημένες, οι Προτεινόμενες 
Υποχρεωτικές Στάσεις Ασφαλείας θα παραμείνουν ενεργοποιημένες 
στο τέλος της κατάδυσης. 

6. ΚΑΤΑΔΥΣΗ 

Αυτό το τμήμα περιέχει τις οδηγίες για τη λειτουργία του καταδυτικού σας υπολογιστή και την 
ερμηνεία των ενδείξεων της οθόνης του. Θα διαπιστώσετε ότι αυτός ο υπολογιστής 
κατάδυσης είναι εύκολος στη χρήση. Κάθε ένδειξη της οθόνης παρουσιάζει μόνο τα στοιχεία 
εκείνα που είναι σχετικά με τη συγκεκριμένη λειτουργία κατάδυσης. 

6.1. Κατάδυση Με Τη Λειτουργία Αέρα (DIVEair)

Σ’ αυτή τη παράγραφο, κοιτάζουμε πώς να κάνουμε το καλύτερο με τον υπολογιστή 
κατάδυσης όταν καταδυόμαστε με ατμοσφαιρικό αέρα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
αέρα (DIVEair), παρακαλώ δείτε τη παράγραφο 5.9.1. Πρόσβαση στη λειτουργία DIVE. 

Σημείωση: Ο υπολογιστής κατάδυσης θα παραμείνει στη λειτουργία επιφανείας (Surface 
mode) για βάθη μικρότερα από 1,2 μέτρα / 4 πόδια. Σε βάθη μεγαλύτερα από 
1,2 μέτρα / 4 πόδια το όργανο θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία 
κατάδυσης. Ωστόσο συνιστάται να ενεργοποιείτε χειροκίνητα τη λειτουργία 
κατάδυσης (DIVE), προκειμένου να πραγματοποιήσετε τους απαραίτητους 
προελέγχους.

6.1.1. Βασικά Δεδομένα Κατάδυσης
 
Κατά τη διάρκεια μιας στάσης μη-αποσυμπίεσης, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- το τρέχον βάθος σε μέτρα ή πόδια
- ο διαθέσιμος χρόνος μη-αποσυμπίεσης σε λεπτά, ως NO DEC TIME.
- η ταχύτητα ανάδυσης με μια γραφική παράσταση στη δεξιά πλευρά 

Εναλλακτικές ενδείξεις της οθόνης με το πάτημα των πλήκτρων UP/DOWN: 

o ο παρερχόμενος χρόνος κατάδυσης σε λεπτά, που παρουσιάζεται ως DIVE 
TIME.

o η θερμοκρασία του νερού σε °C ή °F  το μέγιστο βάθος της τρέχουσας 
κατάδυσης σε μέτρα   

o Το μέγιστο βάθος της τρέχουσας κατάδυσης σε μέτρα / πόδια, με την ένδειξη 
ΜΑΧ. 

o Η τρέχουσα ώρα, εμφανιζόμενη ως TIME.      



Με το πλήκτρο Down, μετακινηθείτε μεταξύ  
               του μέγιστου βάθους και της τρέχουσας ώρας.

6.1.2. Σημεία Αναφοράς

Είναι δυνατό να δημιουργήσετε ειδικά σημεία αναφοράς (Bookmarks) στο προφίλ της μνήμης 
κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης. Αυτοί οι σελιδοδείκτες θα εμφανισθούν όταν βρίσκεστε στο 
προφίλ της μνήμης, στην οθόνη του υπολογιστή. Οι σελιδοδείκτες θα παρουσιαστούν επίσης 
ως σχολιασμοί στο λογισμικό του PC, Suunto Dive Manager. 

Ο σελιδοδείκτης καταγράφει το βάθος, το χρόνο και τη θερμοκρασία νερού. 

Για να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη στο προφίλ της μνήμης κατά τη διάρκεια μιας 
κατάδυσης πιέστε το πλήκτρο SELECT. 
Θα εμφανιστεί ένα σύντομο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Ένα σημείο αναφοράς, τοποθετείτε στο 
προφίλ μνήμης κατά τη διάρκεια μιας 
κατάδυσης πατώντας το πλήκτρο SELECT.

6.1.3. Ένδειξη Ανάδυσης Σε Ποσοστά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΑΔΥΣΗΣ! Οι γρήγορες αναδύσεις αυξάνουν τον κίνδυνο 
τραυματισμού. Πρέπει πάντα να πραγματοποιείτε τις 
υποχρεωτικές και συνιστώμενες στάσεις ασφάλειας αφότου 
έχετε υπερβεί τη μέγιστη συνιστώμενη ταχύτητα ανάδυσης. 
Εάν αυτή η υποχρεωτική στάση ασφάλειας δεν ολοκληρωθεί, 
το πρότυπο αποσυμπίεσης θα “χρεώσει” την επόμενη 
κατάδυση ή τις επόμενες καταδύσεις σας. Οι συνεχείς 
παραβιάσεις της ταχύτητας θα οδηγήσουν σε υποχρεωτικές 
στάσεις ασφάλειας. Όταν είναι ενεργοποιημένες, οι βαθιές 
στάσεις (Deepstops) υπολογίζονται. Η διάρκεια της 
συνιστώμενης βαθιάς στάσης υποδεικνύεται σε 
δευτερόλεπτα. 

6.1.4. Καταδύσεις Αποσυμπίεσης

Όταν ο χρόνος μη-αποσυμπίεσης (NO DEC TIME) γίνεται μηδέν, η κατάδυση σας γίνεται 
κατάδυση αποσυμπίεσης, έτσι θα πρέπει να προετοιμάσετε μία ή περισσότερες στάσεις 
αποσυμπίεσης στην διαδρομή μέχρι την επιφάνεια. Ο χρόνος μη-αποσυμπίεσης στην οθόνη 
σας θα αντικατασταθεί από το χρόνο ανάδυσης (ASC TIME), και θα εμφανιστεί μια σημείωση 



οροφής (CEILING). Επίσης ένα βέλος με φορά προς τα πάνω θα σας παροτρύνει να 
ξεκινήσετε την ανάδυση σας. 

Εάν υπερβείτε το όρια μη-αποσυμπίεσης σε μια κατάδυση, ο υπολογιστής κατάδυσης θα σας 
παράσχει τις πληροφορίες αποσυμπίεσης που απαιτούνται για την ανάδυση. Μετά από αυτό 
το όργανο θα συνεχίσει να σας παρέχει χρόνους επιφανείας και πληροφορίες για 
επαναληπτικές καταδύσεις.

Αντί να σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε στάσεις σε προεπιλεγμένα βάθη, ο υπολογιστής 
κατάδυσης σας αφήνει να αποσυμπιεστείτε σε ένα εύρος βαθών (συνεχούς αποσυμπίεσης).

Ο χρόνος ανάδυσης (ASC TIME) είναι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για να φθάσετε στην 
επιφάνεια σε μια κατάδυση αποσυμπίεσης. Αυτό περιλαμβάνει:

o Το χρόνο που χρειάζεται για την άνοδο στην οροφή σε μια ανάδυση με ρυθμό 10 
μέτρα / 33 πόδια ανά λεπτό. Η οροφή είναι το πιο ρηχό βάθος στο οποίο θα πρέπει να 
αναδυθείτε.

o Το χρόνο που απαιτείται στο βάθος οροφής. 
o Το χρόνο που απαιτείται στην Υποχρεωτική Στάση Ασφαλείας (ένα υπάρχει). 
o Το χρόνο που απαιτείται για να φθάσετε στην επιφάνεια μετά αφού έχουν 

ολοκληρωθεί όλες οι στάσεις Υποχρεωτικές / Ασφαλείας.

Προειδοποίηση: Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ. Ο 
χρόνος ανάδυσης θα αυξηθεί εάν εσείς: 

o Παραμείνετε σε βάθος.
o Αναδυθείτε πιο αργά από 10 μέτρα / 33 πόδια το λεπτό.
o Πραγματοποιήσετε τη στάση αποσυμπίεσης βαθύτερα από 

την οροφή. 
Αυτοί οι παράγοντες θα αυξήσουν επίσης την ποσότητα του αέρα 
που απαιτείται για να φθάσετε στην επιφάνεια. 

Οροφή, Ζώνη Οροφής, Δάπεδο και Εύρος Αποσυμπίεσης

Για την αποσυμπίεση, είναι σημαντικό να καταλάβετε την σημασία της οροφής, του δαπέδου 
και το εύρος αποσυμπίεσης. 

o Η οροφή είναι το πιο ρηχό βάθος στο οποίο θα πρέπει να αναδυθείτε κατά την 
αποσυμπίεση. Σε αυτό το βάθος ή πιο κάτω θα πρέπει να προγραμματίσετε όλες τις 
στάσεις. 

o Η ζώνη οροφής είναι η βέλτιστη ζώνη για τη στάση αποσυμπίεσης. Είναι η ζώνη 
μεταξύ της οροφής και 1,2 μέτρα/ 4 πόδια κάτω από την οροφή.

o Το δάπεδο είναι το μεγαλύτερο βάθος στο οποίο ο χρόνος στάσεων αποσυμπίεσης 
δεν θα αυξηθεί. Η αποσυμπίεση θα αρχίσει όταν περάσετε αυτό το βάθος κατά τη 
διάρκεια της ανάδυσης σας. 

o Το εύρος αποσυμπίεσης είναι το εύρος βάθους μεταξύ της οροφής και του δαπέδου. 
Μεταξύ αυτού του εύρους πραγματοποιείται η αποσυμπίεση. Ωστόσο είναι σημαντικό 
να θυμάστε ότι η αποσυμπίεση θα γίνει πολύ αργή στο δάπεδο ή κοντά σε αυτό.



Το βάθος οροφής και του δαπέδου θα εξαρτηθεί από το καταδυτικό σας προφίλ. Το βάθος 
οροφής θα είναι σχετικά ρηχό όταν μπείτε σε λειτουργία αποσυμπίεσης, αλλά εάν παραμένετε 
σε βάθος, θα αυξηθεί και μαζί του θα αυξηθεί και ο χρόνος ανάδυσης. Διαφορετικά, το 
δάπεδο και η οροφή μπορεί να αλλάξουν προς τα επάνω ενώ βρίσκεστε σε αποσυμπίεση. 

Όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρήσετε ένα σταθερό 
βάθος κοντά στη επιφάνεια, είναι πιο εύκολο να διατηρήσετε μια πρόσθετη απόσταση κάτω 
από την οροφή, για να βεβαιωθείτε ότι τα κύματα, δεν σας ανυψώνουν επάνω από την 
οροφή. Η Suunto συνιστά η αποσυμπίεση να γίνεται βαθύτερα από 4 μέτρα / 13 πόδια, ακόμη 
και εάν η ένδειξη οροφής είναι για πιο μικρό βάθος. 

Σημείωση: Θα πάρει περισσότερο χρόνο και αέρα για να αποσυμπιεστείτε κάτω από την 
οροφή από ότι στην οροφή. 

Προειδοποίηση: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΔΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ! Δεν πρέπει να 
αναδύεστε επάνω από την οροφή κατά τη διάρκεια της 
αποσυμπίεσης. Με σκοπό να αποφύγετε να το κάνετε από λάθος, θα 
πρέπει κατά κάποιο τρόπο να παραμένετε κάτω από την οροφή. 

Ένδειξη Κάτω Από το Δάπεδο

Η ένδειξη ASC TIME, που αναβοσβήνει και ένα ανοδικό βέλος με φορά προς τα επάνω, 
υποδεικνύουν ότι είστε κάτω από το δάπεδο. Θα πρέπει να αρχίσετε αμέσως την ανάδυση 
σας. Το βάθος οροφής απεικονίζεται στην αριστερή μεριά και ο ελάχιστος συνολικός χρόνος 
ανάδυσης στην δεξιά μεριά, του κεντρικού παραθύρου. Παρακάτω υπάρχει ένα παράδειγμα 
κατάδυσης με αποσυμπίεση χωρίς Στάσεις Βάθους κάτω από το δάπεδο. 

Το ανοδικό βέλος με φορά προς τα επάνω, η ένδειξη ASC TIME που αναβοσβήνει και 
ένας συναγερμός σας ενημερώνουν ότι πρέπει να αναδυθείτε. Ο ελάχιστος συνολικός 
χρόνος ανάδυσης που περιλαμβάνει Στάσεις Ασφαλείας είναι 4 λεπτά. Η οροφή είναι 
στα 3 μέτρα. 

Ένδειξη Πάνω Από το Δάπεδο 

Όταν αναδύεστε επάνω από το δάπεδο, η ένδειξη ASC TIME, σταματά να αναβοσβήνει και το 
βέλος με ανοδική φορά προς τα επάνω εξαφανίζεται. Παρακάτω υπάρχει ένα παράδειγμα 
κατάδυσης με αποσυμπίεση επάνω από το δάπεδο. 



Το ανοδικό βέλος με φορά προς τα επάνω έχει εξαφανιστεί, η ένδειξη ASC 
TIME, έχει σταματήσει να αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι είστε σε εύρος σε 
αποσυμπίεσης. 

Η αποσυμπίεση τώρα θα ξεκινήσει αλλά είναι πολύ αργή. Θα πρέπει πριν να συνεχίσετε να 
αναδύεστε. 

Ένδειξη Στην Ζώνη Οροφής

Όταν φθάσετε στην ζώνη οροφής, στην οθόνη θα εμφανιστούν δύο βέλη τα οποία θα 
δείχνουν το ένα το άλλο (εικονίδιο «Κλεψύδρα»). Παρακάτω υπάρχει ένα παράδειγμα 
κατάδυσης με αποσυμπίεση στη ζώνη οροφής.

Δύο βέλη που δείχνουν το ένα το άλλο «εικονίδιο κλεψύδρα». Βρίσκεστε 
στη βέλτιστη ζώνη οροφής στα 3 μέτρα. Και ο ελάχιστος χρόνος ανάδυσης 
σας είναι 8 λεπτά. 

Κατά τη διάρκεια της στάσης αποσυμπίεσης, η ένδειξη ASC TIME, θα μετράει αντίστροφα 
προς το μηδέν. Όταν η οροφή μετακινείται προς τα επάνω, μπορείτε να αναδυθείτε στην νέα 
οροφή. Θα πρέπει να βγείτε στην επιφάνεια μόνο όταν τα εικονίδια ASC TIME και CEILING 
(οροφής) έχουν εξαφανιστεί, αυτό σημαίνει ότι η στάση αποσυμπίεσης και οποιαδήποτε άλλη 
Υποχρεωτική στάση ασφαλείας έχουνε ολοκληρωθεί. Εντούτοις, ενθαρρύνεστε να 
παραμείνετε έως ότου εξαφανιστεί και η ένδειξη STOP. 

Ένδειξη Επάνω Από Την Οροφή. 

Εάν αναδυθείτε επάνω από το ανώτατο όριο κατά τη διάρκεια μιας στάσης αποσυμπίεσης, ένα 
βέλος υπόδειξης με φορά προς τα κάτω θα εμφανιστεί και ένας συνεχής ήχος θα ακουστεί. 



Κατάδυση αποσυμπίεσης επάνω από την οροφή. Δείτε το βέλος με 
φορά προς τα κάτω, την προειδοποίηση «Er» και το συναγερμό. 
Θα πρέπει αμέσως να καταδυθείτε. 

Επιπλέον, μια προειδοποίηση λάθους Er σας υπενθυμίζει ότι έχετε μόνο τρία λεπτά για να 
διορθώσετε την κατάσταση. Πρέπει αμέσως να κατεβείτε στην ή κάτω από την οροφή. 
Εάν συνεχίζετε να παραβιάζετε την αποσυμπίεση, ο υπολογιστής κατάδυσης μεταβαίνει σε μια 
λειτουργία κλειδώματος (Error Mode). Σε αυτή τη λειτουργία το όργανο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ως μετρητής βάθους και ως χρονόμετρο. Δεν πρέπει να 
επανακαταδυθείτε για τουλάχιστον 48 ώρες (βλ. παράγραφο 5.7. "Συνθήκες σφάλματος"). 
   

6.2 Κατάδυση Στην Λειτουργία Nitrox (DIVEnitrox)

Η λειτουργία Νitrox (DIVEnitrox) είναι η δεύτερη διαθέσιμη λειτουργία κατάδυσης του Suunto 
D4 και χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιείτε οξυγόνο – εμπλουτισμένα μίγματα αερίων. 

6.2.1 Πριν Την Κατάδυση Στη λειτουργία Nitrox 

Εάν θέτετε τη λειτουργία nitrox, το σωστό ποσοστό οξυγόνου του αερίου της φιάλης σας 
πρέπει πάντα να εισάγετε στον υπολογιστή, ώστε να εξασφαλιστούν οι σωστοί υπολογισμοί 
αζώτου και οξυγόνου. Ο υπολογιστής κατάδυσης ρυθμίζει τα μαθηματικά υπολογιστικά 
πρότυπα αζώτου και οξυγόνου. Ο υπολογιστής κατάδυσης δεν θα δεχτεί
κλασματικές τιμές ποσοστού της συγκέντρωσης οξυγόνου. Μην στρογγυλεύετε τα κλασματικά 
ποσοστά. Παραδείγματος χάριν, 31,8% οξυγόνο πρέπει να εισαχθεί ως 31%. Η 
στρογγυλοποίηση προς τα επάνω θα οδηγήσει σε υποτίμηση των ποσοστών αζώτου, και αυτό 
θα έχει επιπτώσεις στους υπολογισμούς αποσυμπίεσης. Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον 
υπολογιστή ώστε να παρέχει πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, χρησιμοποιήστε το προσωπικό 
χαρακτηριστικό ρύθμισης για να επηρεάσετε τους υπολογισμούς αποσυμπίεσης ή μειώστε τη 
ρύθμιση PO2, για να επηρεάσετε την έκθεση οξυγόνου σύμφωνα με τις εισηγμένες τιμές O2% 
και PO2. Υπολογισμοί βασισμένοι στη χρήση nitrox έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους 
χρόνους μη-αποσυμπίεσης και πιο ρηχά μέγιστα βάθη από την κατάδυση με αέρα. 

Ως προφύλαξη ασφάλειας, οι υπολογισμοί οξυγόνου στον υπολογιστή γίνονται με ένα 
ποσοστό οξυγόνου 1% + το εισηγμένο O2%. Όταν ο υπολογιστής κατάδυσης τίθεται στη 
λειτουργία nitrox, η λειτουργία προγραμματισμού κατάδυσης υπολογίζει με τις τιμές Ο2 % και 
PO2, που είναι αυτή τη στιγμή εισαγμένες στον υπολογιστή. Για να θέσετε τα μίγματα nitrox 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.8.4 Ρύθμιση Τιμών Nitrox. 

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις Nitrox
Στη λειτουργία Nitrox το Suunto D4 επιτρέπει στο χρήστη να θέσει ένα μείγμα nitrox που 
περιέχει οξυγόνο 21-50%. 

Στη λειτουργία nitrox, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι τυποποιημένος αέρας (21% Ο2). 
Παραμένει σε αυτήν την ρύθμιση έως ότου το Ο2% να ρυθμιστεί από τον χρήστη σε 



οποιοδήποτε άλλο ποσοστό οξυγόνου (22% - 50%). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη μέγιστη 
μερική πίεση οξυγόνου είναι 1.4 bar, εντούτοις μπορείτε να τη θέσετε σε ένα εύρος 0,5 - 1,6 
bar.  

6.2.2 Ενδείξεις Οξυγόνου

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Nitrox, η οθόνη παρουσιάζει τις πληροφορίες που φαίνονται 
στην εικόνα πιο κάτω. Στη λειτουργία Nitrox, το ανώτατο λειτουργικό βάθος υπολογίζεται 
βάση των τιμών του ποσοστού οξυγόνου Ο2% και του καθορισμένου ορίου μερικής πίεσης 
οξυγόνου PO2.  

Ενεργοποίηση Κατάδυσης Στην Λειτουργία Nitrox. To ανώτατο λειτουργικό 
βάθος βασίζεται στην ρύθμιση οξυγόνου Ο2% (21%) και της μερικής πίεσης 
οξυγόνου (1,4 bar) είναι 56,7 μέτρα. 

Εάν θέσετε τη λειτουργία Nitrox, το Suunto D4 θα παρουσιάσει επιπλέον στην εναλλακτική 
οθόνη: 

• το ποσοστό οξυγόνου, που εμφανίζεται με το σύμβολο Ο2% 
• το καθορισμένο όριο μερικής πίεσης οξυγόνου, που εμφανίζεται με το σύμβολο PO2

• την τρέχουσα έκθεση τοξικότητας οξυγόνου, που εμφανίζεται με το σύμβολο OLF
• το ανώτατο βάθος
• την τρέχουσα ώρα
• τη θερμοκρασία νερού
• το χρόνο κατάδυσης. 

Με τα κάτω πλήκτρα μετακινηθείτε 
ανάμεσα στις ενδείξεις του Ο2%, 
του μέγιστου βάθους, και της 
τρέχουσας ώρας.

Με τα πάνω πλήκτρα μετακινηθείτε μεταξύ του P Ο2%, του OLF, του χρόνου κατάδυσης και της θερμοκρασίας 
νερού. 



6.2.3 Όρια Μέρους Οξυγόνου (OLF) ή Κλάσμα Ορίου Οξυγόνου

Επιπρόσθετα με την ανίχνευση της έκθεσης του δύτη στο άζωτο, το όργανο ανιχνεύει την 
έκθεση στο οξυγόνο, εάν θέσετε τη λειτουργία nitrox.  Αυτοί οι υπολογισμοί αντιμετωπίζονται 
ως εξ ολοκλήρου χωριστές λειτουργίες. 

Ο υπολογιστής κατάδυσης υπολογίζει χωριστά για το κεντρικό νευρικό σύστημα την 
τοξικότητα του οξυγόνου (CNS) και την πνευμονική τοξικότητα του οξυγόνου, που τελευταία 
μετρήθηκε από την προσθήκη των μονάδων τοξικότητας οξυγόνου (OTU). Και τα δύο μέρη 
είναι κλιμακωμένα έτσι ώστε η μέγιστη ανεκτή έκθεση για το καθένα να εκφράζεται ως 100%. 

Το όριο ποσοστού οξυγόνου (OLF) επιδεικνύει μόνο την αξία του υψηλότερου από τους δύο 
υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί τοξικότητας οξυγόνου είναι βασισμένοι στους παράγοντες που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 10.3 "Έκθεση στο Οξυγόνο".

6.3 Κατάδυση Στη Λειτουργία FREE (DIVEfree)

Εάν θέσετε την λειτουργία Free, ο υπολογιστής κατάδυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα 
όργανο ελεύθερης κατάδυσης. Στην λειτουργία Free, ο συνολικός χρόνος κατάδυσης πάντα 
απεικονίζεται σε λεπτά και δευτερόλεπτα στην κεντρική οθόνη. 

Η ελεύθερη κατάδυση τελειώνει αμέσως μόλις αναδυθείτε (0,5 μέτρα / 1,6 πόδια). 

Σημείωση: Η λειτουργία Free, δεν παρέχει πληροφορίες αποσυμπίεσης.

Σημείωση: Δεν υπάρχει έλεγχος του ρυθμού ανάδυσης στην λειτουργία Free.

6.3.1 Ημέρα Ιστορικού

Η Ημέρα Ιστορικού δείχνει το ιστορικό της ελεύθερης κατάδυσης της τελευταίας ημέρας 
κατάδυσης.  Στη λειτουργία επιφανείας μπορείτε να δείτε την ημέρα ιστορικού πατώντας το 
πλήκτρο Select.

  



Η ημέρα ιστορικού δείχνει το ανώτατο βάθος όλων των καταδύσεων, το βαθύτερο βάθος της 
ημέρας, το χρόνο, την μεγαλύτερη σε διάρκεια κατάδυση, τον αθροιστικό χρόνο κατάδυσης 
σε ώρες και σε λεπτά, καθώς επίσης και τον αριθμό των καταδύσεων που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την διάρκεια της ημέρας. 

Σημείωση: Η πρώτη κατάδυση της επόμενης ημέρας θα επανακινήσει το 
ιστορικό ημέρας και θα ξεκινήσει ένα καινούργιο. 

6.3.2 Όρια Χρόνου Ελεύθερης Κατάδυσης

Η λειτουργία Free έχει ένα όριο χρόνου δέκα λεπτά. Μετά τα δέκα λεπτά, το Suunto D4 θα 
αλλάξει αυτόματα από την λειτουργία Free στη (scuba bottom timer). Μετά την κατάδυση ο 
χρόνος μη πτήσης θα μετράει αντίστροφα από τις 48 ώρες. Επίσης δεν θα επιτρέπεται η 
κατάδυση στις λειτουργίες Air και Nitrox, έως ότου ο χρόνος μη – πτήσης έχει μετρήσει 
αντίστροφα ως το μηδέν. Μπορείτε μόνο να ρυθμίσετε τη λειτουργία Κατάδυσης στη θέση 
OFF. 

Σημείωση: Εάν θέλετε να καταδυθείτε στις λειτουργίες Air & Nitrox, μετά από 
κατάδυση στην λειτουργία Free, θυμηθείτε να μετακινηθείτε στην 
σωστή λειτουργία. Διαφορετικά, το όριο χρόνου ελεύθερης 
κατάδυσης θα ενεργοποιηθεί μετά από δέκα λεπτά.  

7. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Εφόσον έχετε επιστρέψει στην επιφάνεια, το Suunto D4, συνεχίζει να σας παρέχει ασφαλείς 
πληροφορίες κατάδυσης και συναγερμούς στην επιφάνεια. Υπολογισμοί που προσφέρουν την 
δυνατότητα σχεδιασμού των επαναληπτικών καταδύσεων επίσης βοηθούν στην 
μεγιστοποίηση της ασφάλειας του δύτη.

Πίνακας 7.1. Συναγερμοί

Σύμβολα Στην Οθόνη Ενδείξεις
Σύμβολο Προσοχής Δύτη – Επιμήκυνση του διαστήματος στην 
επιφάνεια.

Παραβίαση Ανώτατου Ορίου Αποσυμπίεσης

Σύμβολο Απαγόρευσης Πτήσης

7.1 Διάστημα Επιφανείας

Μια ανάδυση σε οποιοδήποτε βάθος μικρότερο από 1,2 μέτρα / 4 πόδια θα προκαλέσει την 
αντικατάσταση της οθόνης κατάδυσης από την οθόνη επιφάνειας, δίνοντας τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 



Είναι έξι λεπτά που έχετε ανέβει στην επιφάνεια μετά από μια κατάδυση 35 λεπτών. Το 
μέγιστο βάθος ήταν 21,5 μέτρα. Το τρέχων βάθος είναι 0,0 μέτρα. Το σύμβολο πτήσης 
και η τιμή απαγόρευσης πτήσης σας υποδεικνύουν ότι  δεν θα πρέπει να πετάξετε για 
14 ώρες και 2 λεπτά. Το σύμβολο προσοχής δύτη επιδεικνύει ότι θα έπρεπε να 
επιμηκύνετε το χρόνο διαστήματος επιφανείας.

    
Ή στις εναλλακτικές ενδείξεις της οθόνης, δίνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• μέγιστο βάθος της τελευταίας κατάδυσης σε μέτρα ή πόδια. 
• χρόνος της τελευταίας κατάδυσης σε λεπτά, που παρουσιάζεται ως DIVE TIME.
• η τρέχουσα ώρα, που παρουσιάζεται ως TIME.
• η τρέχουσα θερμοκρασία με βαθμούς Κελσίου °C ή βαθμούς Φαρενάιτ °F.  

Εάν θέσετε τη λειτουργία nitrox, θα παρουσιαστούν επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:  
• το ποσοστό οξυγόνου με την ένδειξη Ο2%.
• η μερική πίεση οξυγόνου με την ένδειξη PO2.  
• η παρούσα έκθεση τοξικότητας  οξυγόνου με την ένδειξη OLF. 

7.2 Αρίθμηση Καταδύσεων

7.2.1 Air & Nitrox

Διάφορες επαναληπτικές καταδύσεις θεωρούνται πως ανήκουν στην ίδια ομάδα 
επαναληπτικών καταδύσεων, όταν ο υπολογιστής κατάδυσης δεν έχει μετρήσει το χρόνο 
απαγόρευσης πτήσεων σε μηδέν. Μέσα σε κάθε ομάδα, οι καταδύσεις χαρακτηρίζονται με 
μεμονωμένους αριθμούς. Η πρώτη κατάδυση της σειράς θα αριθμηθεί ως κατάδυση 1 (DIVE 
1), η δεύτερη ως κατάδυση 2 (DIVE 2), η τρίτη ως κατάδυση 3 (DIVE 3), κ.λπ. 
Εάν αρχίζετε μια νέα κατάδυση ενώ έχουν περάσει λιγότερα από 5 λεπτά του χρόνου 
επιφάνειας, ο υπολογιστής κατάδυσης ερμηνεύει αυτό ως συνέχεια της προηγούμενης 
κατάδυσης κι έτσι οι καταδύσεις εξετάζονται σαν να είναι οι ίδιες. Η οθόνη κατάδυσης θα 
επιστρέψει, ο αριθμός κατάδυσης θα παραμείνει ο ίδιος και ο χρόνος κατάδυσης θα ξεκινήσει 
από ‘κει που είχε μείνει. Μετά από 5 λεπτά στην επιφάνεια, οι επόμενες καταδύσεις είναι, εξ 
ορισμού, επαναληπτικές. Ο μετρητής κατάδυσης που εμφανίζεται στη λειτουργία 
προγραμματισμού θα προσαυξήσει τον επόμενο υψηλότερο αριθμό, αν πραγματοποιηθεί μια 
άλλη κατάδυση.

7.2.2 Ελεύθερη Κατάδυση

Οι σειρές κατάδυσης είναι μόνο για μια ημέρα. Ο ημερήσιος αριθμός καταδύσεων και η 
πληροφορία της τελευταίας κατάδυσης μηδενίζει τα μεσάνυχτα, και κάθε μέρα είναι μια νέα 
σειρά καταδύσεων που καταγράφεται στο ημερολόγιο μνήμης.

Η κατάδυση είναι ολοκληρωμένη αμέσως μόλις αναδυθείτε πάνω από το 0,5 μέτρα. Μια νέα 
κατάδυση θα καταγραφεί στο ημερολόγιο μνήμης αμέσως μόλις καταδυθείτε ακόμη μια φορά. 

7.3 Σχεδιάγραμμα Επαναληπτικών Καταδύσεων

Το Suunto D4 περιλαμβάνει έναν προγραμματιστή κατάδυσης που σας επιτρέπει να 
αναθεωρήσετε τα όρια μη-αποσυμπίεσης σε μια επόμενη κατάδυση λαμβάνοντας υπόψη τη 



χρέωση αζώτου των προηγούμενων καταδύσεων. Η λειτουργία προγραμματισμού κατάδυσης 
εξηγείται στο κεφάλαιο Λειτουργία προγραμματισμού κατάδυσης (MEMplan) και στο κεφάλαιο 
7.1.5 Λειτουργία Προγραμματισμού Κατάδυσης.

7.4 Πτήση Μετά Την Κατάδυση

Στη λειτουργία Κατάδυσης ο χρόνος απαγόρευσης πτήσεων παρουσιάζεται στο κεντρικό 
παράθυρο δίπλα στο εικονίδιο με το αεροπλάνο. Στη λειτουργία ΏΡΑ το εικονίδιο του 
αεροπλάνου παρουσιάζεται στην επάνω αριστερή γωνία και η ώρα απαγόρευσης πτήσης στην 
κάτω σειρά. Πτήση ή ταξίδι σε μεγαλύτερο υψόμετρο πρέπει να αποφευχθεί, κάθε φορά που 
ο υπολογιστής μετρά αντίστροφα το χρόνο απαγόρευσης πτήσεων. 

Ο χρόνος απαγόρευσης πτήσεων είναι, πάντα, τουλάχιστον 12 ώρες ή αντίστοιχος του 
αποκαλούμενου χρόνου αποκορεσμού (εάν είναι μεγαλύτερος από 12 ώρες). Για χρόνους 
αποκορεσμού μικρότερους από 70 λεπτά δεν δίνεται χρόνος απαγόρευσης πτήσεων. 

Στη λειτουργία κλειδώματος και στη λειτουργία Free (εάν ο δύτης έχει υπερβεί τα 10 λεπτά), 
ο χρόνος απαγόρευσης πτήσεων είναι 48 ώρες. 

Η DAN (Divers Alert Network) συνιστά τους εξής χρόνους απαγόρευσης πτήσεων:

• Ένα ελάχιστο διάλειμμα επιφάνειας 12 ωρών απαιτείται, προκειμένου να είναι λογικά 
εξασφαλισμένο ότι ένας δύτης θα παραμείνει μακριά από συμπτώματα μετά από 
ανάβαση σε υψόμετρο, σε ένα εμπορικό αεροσκάφος (υψόμετρο μέχρι 2400 μέτρα ή 
8000 πόδια). 

• Οι δύτες που προγραμματίζουν να κάνουν καθημερινές, πολλαπλές καταδύσεις για 
αρκετές ημέρες, ή να πραγματοποιήσουν καταδύσεις που απαιτούν στάσεις 
αποσυμπίεσης, πρέπει να λάβουν ειδικές προφυλάξεις και να περιμένουν για ένα 
εκτεταμένο διάστημα, πέρα των 12 ωρών, πριν πραγματοποιήσουν αεροπορική 
πτήση. Περαιτέρω, η UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) προτείνει 
στους δύτες να χρησιμοποιούν φιάλες τυποποιημένου αέρα και για να μην 
εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα της ασθένειας αποσυμπίεσης, να περιμένουν 24 ώρες 
μετά από την τελευταία κατάδυσή τους, για να πετάξουν με αεροσκάφος με πίεση 
καμπίνας μέχρι 2400 μέτρα ή 8000 πόδια. Οι μόνες δύο εξαιρέσεις σε αυτήν την 
σύσταση είναι:

o Εάν ένας δύτης είχε συμπληρώσει λιγότερο από 2 ώρες συνολικού χρόνου 
καταδύσεων τις τελευταίες 48 ώρες, τότε συνιστάται ένα διάλειμμα 
επιφάνειας 12 ωρών πριν από την πτήση.

o Μετά από οποιαδήποτε κατάδυση που απαιτεί μια στάση αποσυμπίεσης, η 
πτήση πρέπει να καθυστερήσει για τουλάχιστον 24 ώρες, και εάν είναι 
δυνατόν, για 48 ώρες.

• Η Suunto συνιστά ότι η πτήση πρέπει να αποφεύγεται μέχρι όλες οι οδηγίες DAN, 
UHMS και η αντίστροφη μέτρηση για πτήση από τον υπολογιστή κατάδυσης 
ικανοποιηθούν.

7.5 Λειτουργία Μνήμης

Οι επιλογές μνήμης περιλαμβάνουν ένα ημερολόγιο κατάδυσης (MEMLogbook), ένα ιστορικό 
κατάδυσης (MEMHistory) και ένα προγραμματιστή κατάδυσης  (μόνο στις λειτουργίες Air & 
Nitrox). Αποκτάτε πρόσβαση στη λειτουργία κατάδυσης (DIVE) και μπορείτε να κινηθείτε 
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP/DOWN. 



Η ώρα και η ημερομηνία κατάδυσης καταχωρούνται στη μνήμη του ημερολογίου. Πάντα να 
ελέγχετε πριν βουτήξετε, ότι η ώρα και η ημερομηνία είναι σωστά ρυθμισμένες, ειδικά μετά 
από ταξίδι μεταξύ διαφορετικών χρονικών ζωνών. 

7.5.1 Λειτουργία Προγραμματισμού Κατάδυσης 
 
Η λειτουργία προγραμματισμού κατάδυσης επιδεικνύει τους χρόνους μη-αποσυμπίεσης για μια 
νέα κατάδυση, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προηγούμενων καταδύσεων. 

Κατά την εισαγωγή της λειτουργίας (MEMPlan), η οθόνη θα παρουσιάσει, πρώτα, τον 
υπόλοιπο χρόνο αποκορεσμού, πριν μεταβεί στη λειτουργία προγραμματισμού. 

Με το πάτημα των πλήκτρων UP/DOWN μπορείτε να μετακινηθείτε στα όρια μη-
αποσυμπίεσης ανά 3 μέτρα βάθους  ή 10 πόδια, έως και τα 45 μέτρα ή 150 πόδια. Τα όρια μη-
αποσυμπίεσης που ξεπερνούν τα 99 λεπτά επιδεικνύονται ως "—". 

Όταν μπαίνετε στην λειτουργία σχεδιασμού κατάδυσης η οθόνη επιδεικνύει πρώτα σύντομα τον υπολειπόμενο χρόνο 
αποκορεσμού πριν μεταβεί στη λειτουργία PLAN. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Up & Down για να μετακινηθείτε 
μεταξύ των διαφορετικών ορίων μη – αποσυμπίεσης. Τα όρια μη – αποσυμπίεσης περισσότερο από 99 λεπτά 
απεικονίζονται ως “_”.

Η λειτουργία προγραμματισμού (Planning mode) λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες 
από τις προηγούμενες καταδύσεις: 

• οποιοδήποτε υπολογισμένο περιττό άζωτο 
• όλο το καταδυτικό ιστορικό για τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες 

Οι χρόνοι μη-αποσυμπίεσης που δίνονται για τα διαφορετικά βάθη θα είναι επομένως 
μικρότεροι από αυτούς που θα είχατε πριν από την πρώτη σας κατάδυση. 

Μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού με το πάτημα του πλήκτρου MODE.

Σημείωση: Η λειτουργία Προγραμματισμού (Planning Mode) είναι  
απενεργοποιημένη στις λειτουργίες Free & Error, (δείτε το κεφάλαιο 
5.7 Συνθήκες Λάθους).

Μεγαλύτερο υψόμετρο και συντηρητικές προσωπικές ρυθμίσεις θα μικρύνουν τα χρονικά όρια 
μη-αποσυμπίεσης. Αυτά τα όρια σε διαφορετικές επιλογές της λειτουργίας υψομέτρου  και της 
λειτουργίας προσωπικών ρυθμίσεων, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5.9.4. Κατάδυση Σε 
Υψόμετρο και στη παράγραφο 5.9.5. Προσωπικές Ρυθμίσεις.

Αρίθμηση Καταδύσεων Που Εμφανίζεται Κατά Τη Διάρκεια Του Προγραμματισμού 
Κατάδυσης

Οι καταδύσεις ανήκουν στην ίδια σειρά επαναληπτικών καταδύσεων, εάν το όργανο μετρούσε 
ακόμα αντίστροφα το χρόνο απαγόρευσης πτήσεων στην αρχή της κατάδυσης. 



Το διάλειμμα επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά για μια κατάδυση για να 
θεωρηθεί επαναληπτική κατάδυση. Διαφορετικά, θεωρείται η συνέχεια της ίδιας κατάδυσης. Ο 
αριθμός της κατάδυσης δεν θα αλλάξει και ο χρόνος κατάδυσης θα συνεχίσει από ‘κει που είχε 
μείνει (βλ. επίσης το κεφάλαιο 7.2 "Αρίθμηση καταδύσεων").

7.5.2 Ημερολόγιο Κατάδυσης (MEMLogbook) 

Το Suunto D4 διαθέτει ένα πολύ σύνθετο και με υψηλή χωρητικότητα μνήμης Ημερολόγιο 
(Logbook) και Προφίλ Μνήμης. 

Τα δεδομένα καταγράφονται στο προφίλ της μνήμης σύμφωνα με τον επιλεγμένο ρυθμό 
δειγματοληψίας.

Το κείμενο «END OF LOGS», απεικονίζεται ανάμεσα στην παλαιότερη και την πιο πρόσφατη 
κατάδυση. Οι παρακάτω πληροφορίες απεικονίζονται σε τρεις σελίδες:

Υπάρχουν τρεις σελίδες πληροφοριών στο Ημερολόγιο Κατάδυσης. 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Select για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις 
σελίδες του Ημερολογίου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Τα δεδομένα της πιο πρόσφατης 
κατάδυσης απεικονίζονται πρώτα. 

Σελίδα Ι, Κεντρική Οθόνη

• Μέγιστο Βάθος
• Ημερομηνία Κατάδυσης
• Τύπος Κατάδυσης [Air, Nitrox, Free, Bottom timer (G)]
• Έναρξη Χρόνου Κατάδυσης
• Αριθμός Κατάδυσης
• Ποσοστό Οξυγόνου
• Συνολικός Χρόνος Κατάδυσης (σε λεπτά στις λειτουργίες Air & Nitrox και 

δευτερόλεπτα στη λειτουργία Free)

Σελίδα ΙΙ

• Μέγιστο Βάθος
• Χρόνος Επιφανείας πριν την προηγούμενη κατάδυση
• Προειδοποιήσεις

Σελίδα ΙΙΙ

• Προφίλ Καταδύσεων Με Γραφικά

Σημείωση: Η μνήμη θα διατηρήσει, περίπου, τις τελευταίες 48 ώρες χρόνου 
κατάδυσης. Μετά απo αυτό, όταν προστίθενται νέες καταδύσεις, οι  
παλαιότερες καταδύσεις διαγράφονται. Το περιεχόμενο της μνήμης 
θα διατηρηθεί όταν η μπαταρία αλλαχθεί (δεδομένου ότι η 
αντικατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες).



Σημείωση: Διάφορες επαναλαμβανόμενες καταδύσεις θεωρούνται ότι ανήκουν 
στην ίδια σειρά επαναληπτικών καταδύσεων, εάν ο χρόνος 
απαγόρευσης πτήσεων δεν έχει παρέλθει. Δείτε την "αρίθμηση 
καταδύσεων" στην παράγραφο 7.1.2. για περισσότερες πληροφορίες.

7.5.3 Ιστορικό Κατάδυσης (MEMHistory) 

Το ιστορικό κατάδυσης είναι μια περίληψη όλων των καταδύσεων που καταγράφονται από 
τον υπολογιστή κατάδυσης.

Μπορείτε να δείτε μαζί το ιστορικό και της αυτόνομης και της ελεύθερης κατάδυσης σας. 

Ιστορικό Αυτόνομης Κατάδυσης 

Η μνήμη του ιστορικού κατάδυσης μπορεί να κρατήσει ένα μέγιστο αριθμό 999 καταδύσεων 
και 999 ωρών κατάδυσης. Όταν αυτές οι μέγιστες τιμές επιτευχθούν, οι μετρητές θα αρχίσουν 
πάλι από μηδέν. 

Οθόνη Ιστορικού Κατάδυσης. Συνολικός Αριθμός Καταδύσεων, Ώρες 
Κατάδυσης και Μέγιστο Βάθος.

Σημείωση: Το μέγιστο βάθος των αυτόνομων καταδύσεων μπορεί να 
επαναρυθμιστεί στα 0,0 μέτρα / 0 πόδια  χρησιμοποιώντας καλώδιο  
διασύνδεσης με τον Η/Υ και το λογισμικό Suunto Dive Manager.

Ιστορικό Ελεύθερης Κατάδυσης 

Το Ιστορικό της Ελεύθερης Κατάδυσης δείχνει τις βαθύτερες και τις μεγαλύτερες σε διάρκεια 
βουτιές από όλες τις ελεύθερες βουτιές και τον αθροιστικό χρόνο κατάδυσης σε ώρες και 
λεπτά, καθώς επίσης και τον συνολικό αριθμό καταδύσεων. 

Το Ιστορικό της Ελεύθερης Κατάδυσης μπορεί να κρατήσει ένα μέγιστο αριθμό 999 
καταδύσεων και 99 ωρών κατάδυσης και 59 λεπτά. Όταν οι μέγιστες αυτές τιμές επιτευχθούν 
οι μετρητές θα αρχίσουν πάλι από το μηδέν.  

Το Ιστορικό της Ελεύθερης Κατάδυσης συγκεντρώνει το ιστορικό ολόκληρης της σειράς από 
όλες τις ελεύθερες καταδύσεις.



Σημείωση: Μπορείτε να επαναριθμήσετε τα δεδομένα όλων των ελεύθερων 
καταδύσεων μεταξύ του ιστορικού κατάδυσης χρησιμοποιώντας το 
καλώδιο διασύνδεσης με τον Η/Υ και το λογισμικό Suunto Dive 
Manager. 

7.6 Suunto Dive Manager

Το Suunto Dive Manager (SDM) είναι ένα προαιρετικό λογισμικό για υπολογιστή που αυξάνει 
τη χρησιμότητα του Suunto σας D4.

Με το λογισμικό SDM, τα δεδομένα καταδύσεων του υπολογιστή κατάδυσης μπορούν να 
μεταφερθούν σε ένα PC. Μπορείτε έπειτα να δείτε και να οργανώσετε όλα τα δεδομένα που 
έχετε καταγράψει με το Suunto σας D4. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε καταδύσεις, να 
εκτυπώσετε αντίγραφα του ημερολογίου και των προφίλ και να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία 
καταδύσεων ημερολογίου για να τα μοιράζεστε με τους φίλους σας στο SuuntoSports.com. 

Μπορείτε πάντα να κατεβάζετε τη τελευταία έκδοση του Suunto Dive Manager από το site της 
Suunto  www  .  suunto  .  com  . Παρακαλώ να ελέγχετε τακτικά το site για αναβαθμίσεις καθώς 
αναπτύσσεται συνεχώς και το περιεχόμενό του είναι διαρκώς υπό αλλαγή.

Τα ακόλουθα δεδομένα μεταφέρονται στον Η/Υ:
 

• Προφίλ βάθους της κατάδυσης 
• Χρόνος κατάδυσης
• Χρόνος επιφανείας που προηγήθηκε της κατάδυσης 
• Αριθμός κατάδυσης
• Χρόνος έναρξης κατάδυσης (έτος, μήνας, ημέρα και ώρα) 
• Ρυθμίσεις υπολογιστή κατάδυσης
• Ρυθμίσεις ποσοστού οξυγόνου και μέγιστο OLF (στη λειτουργία Νitrox)  
• Δεδομένα υπολογισμού ιστών 
• Θερμοκρασία νερού σε πραγματικό χρόνο 
• Πρόσθετες πληροφορίες κατάδυσης (π.χ. παραβιάσεις των προειδοποιήσεων SLOW 

και των υποχρεωτικών στάσεων ασφάλειας, σύμβολο προσοχής δυτών, 
σελιδοδείκτης, σημάδι ανάδυσης επιφάνεια, σημάδι στάσης αποσυμπίεσης, παραβίαση 
οροφής)

• Αριθμός σειράς (serial number) του υπολογιστή κατάδυσης
• Προσωπικές πληροφορίες 30 χαρακτήρων 

Χρησιμοποιώντας το SDM, είστε σε θέση να εισαγάγετε επιλογές όπως:
 

• Εισαγωγή ενός προσωπικού πεδίου, 30 χαρακτήρων, στο D4 
• Επαναρύθμιση του ανώτατου βάθους, του ιστορικού κατάδυσης, στο μηδέν.

 
Είναι επίσης δυνατό να προστεθούν χειροκίνητα σχόλια, πολυμέσα και άλλες προσωπικές 
πληροφορίες  στα αρχεία δεδομένων κατάδυσης του Η/Υ.

7.7 www.suuntosports.com and Suunto Diving World at www.suunto.com/diving

Όταν έχετε καταδυθεί και έχετε μεταφέρει τα δεδομένα κατάδυσης στο Suunto σας Dive 
Manager, μπορείτε να μοιραστείτε τις καλύτερες εμπειρίες σας με άλλους φίλους της 
κατάδυσης στο SuuntoSports.com. Είναι μια διεθνής ελεύθερη κοινότητα του Internet όπου 
συγκρίνετε τις υποθαλάσσιες εμπειρίες σας με άλλους χρήστες Suunto και μαθαίνετε ο ένας 
από τον άλλο. 

Το SuuntoSports.com περιλαμβάνει τρεις τομείς. 

http://www.suunto.com/diving
http://www.suuntosports.com/
http://www.suunto.com/


Στο τμήμα My Suunto της ιστοσελίδας μπορείτε να εγγράψετε τον καταδυτικό υπολογιστή 
σας και να διαχειρίζεστε το προφίλ σας ως μέλος. Το τμήμα περιέχει επίσης ένα προσωπικό 
ημερολόγιο γεγονότων. 

Στο τμήμα Κοινοτήτων (Communities), οι χρήστες του SuuntoSports.com μπορούν να 
δημιουργήσουν ή να ψάξουν για ομάδες καθώς και να διαχειριστούν τις ομάδες τους. Όλες οι 
ομάδες έχουν μια αρχική σελίδα (home page) που επιδεικνύει τις πληροφορίες για τα 
γεγονότα της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τους ειδικούς 
πίνακες δελτίων, τα δωμάτια συνομιλίας (chat rooms) και τα ημερολόγια ομάδας, και να 
προσθέσουν συνδέσεις (links) και να δημιουργήσουν δραστηριότητες ομάδας. Όλοι οι 
εγγεγραμμένοι χρήστες γίνονται αυτόματα μέλη της κοινότητας “World of Suunto Sports”.

Το SuuntoSports.com έχει το δικό του φόρουμ για κάθε άθλημα Suunto. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι λειτουργίες είναι οι ίδιες για όλα τα αθλητικά φόρουμ, τα 
νέα του αθλήματος, τους πίνακες δελτίων και τα δωμάτια συνομιλίας. Οι χρήστες μπορούν 
επίσης να προτείνουν ιστοσελίδες σχετικές με το άθλημα, συμβουλές και εξοπλισμό που 
παρουσιάζεται σε ιστοσελίδες, ή να δημοσιεύσουν τις δικές τους αναφορές ταξιδιού. 

Για να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του SuuntoSports.com, 
επισκεφτείτε το site, περιηγηθείτε σ’ αυτό και αν χρειαστείτε βοήθεια, χρησιμοποιείστε στη 
δομή του site την εντολή Help. Η εντολή Help είναι διαθέσιμη στη δεξιά πλευρά της μπάρας 
που χωρίζει την οθόνη.  

8. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ SUUNTO

Ο υπολογιστής κατάδυσης SUUNTO D4 είναι ένα περίπλοκο όργανο ακριβείας. Μολονότι είναι 
σχεδιασμένος για να αντέχει σε συνθήκες αυτόνομης κατάδυσης πρέπει να το μεταχειρίζεστε 
με την κατάλληλη φροντίδα και προσοχή, όπως οποιοδήποτε άλλο όργανο ακριβείας. 

Επαφές Ύδατος και Πλήκτρα
Μόλυνση ή ρύποι στις επαφές ύδατος / συνδέσεις ή στα πλήκτρα μπορεί να αποτρέψουν 
την αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας κατάδυσης (Dive Mode) και να προκαλέσουν 
προβλήματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. 
Επομένως, είναι σημαντικό οι επαφές ύδατος και τα πλήκτρα να διατηρούνται καθαρά. 
Εάν οι επαφές ύδατος του οργάνου είναι ενεργές (το κείμενο AC παραμένει στην οθόνη) ή 
η λειτουργία κατάδυσης (Dive Mode) ενεργοποιείται από μόνη της, πιθανώς υπάρχει 
μόλυνση ή αόρατοι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί, που μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
ανεπιθύμητο ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ των επαφών. Είναι σημαντικό, ο υπολογιστής 
κατάδυσης να πλένεται προσεκτικά με γλυκό νερό μετά από κάθε κατάδυση. Οι επαφές 
μπορούν να καθαριστούν με γλυκό νερό και, εάν είναι απαραίτητο, με ένα ήπιο 
απορρυπαντικό και μια μαλακή βούρτσα. 

Φροντίδα του Καταδυτικού Σας Υπολογιστή

• Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να ανοίξετε τον υπολογιστή κατάδυσης. 
• Συντηρείστε τον υπολογιστής κατάδυσης κάθε δύο έτη ή μετά από 200 καταδύσεις 

(οτιδήποτε εκ των δύο προηγηθεί) σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Suunto ή 
διανομέα. Αυτή η συντήρηση περιλαμβάνει γενικό λειτουργικό έλεγχο, αντικατάσταση 
της μπαταρίας, και έλεγχο της στεγανότητας. Η συντήρηση απαιτεί ειδικά εργαλεία 
και κατάρτιση. Συνεπώς είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο Suunto ή διανομέα για την ετήσια συντήρηση.  
Μην προσπαθήσετε να κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση χωρίς να είστε βέβαιοι για το 
πώς γίνεται.



• Εάν εμφανιστεί  υγρασία μέσα στον υπολογιστή, δώστε αμέσως το όργανο για έλεγχο 
στον αντιπρόσωπο Suunto ή το διανομέα.  

• Εάν εντοπίσετε γρατσουνιές, ρωγμές ή άλλα τέτοια ελαττώματα στο κρύσταλλο της 
οθόνης, που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή του, αντικαταστήστε το αμέσως 
στον αντιπρόσωπο Suunto ή διανομέα.

• Πλύνετε και ξεβγάλετε τη μονάδα σε καθαρό γλυκό νερό μετά από κάθε χρήση.   
• Προστατεύστε τη μονάδα από χτυπήματα, υπερβολική ζέστη, την ηλιακή ακτινοβολία 

και την επαφή με χημικά. Ο υπολογιστής κατάδυσης δεν αντέχει το βάρος 
αντικειμένων όπως καταδυτικές μπουκάλες, ούτε χημικές ουσίες όπως η βενζίνη, 
διαλύτες καθαρισμού, σπρέι, κόλλες, μπογιά, ασετόν, οινόπνευμα κ.λπ. Χημικές 
αντιδράσεις με τέτοιους παράγοντες θα βλάψουν τον υπολογιστή σας…………………… 

• Αποθηκεύστε τον υπολογιστή κατάδυσής σας σε ξηρό μέρος όταν δεν τον 
χρησιμοποιείτε. 

• Ο υπολογιστής κατάδυσης θα επιδείξει ένα σύμβολο μπαταρίας ως προειδοποίηση, 
όταν η δύναμη της μπαταρίας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όταν συμβεί αυτό, το όργανο 
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να αντικατασταθεί η μπαταρία. 

• Μη σφίγγετε πολύ το λουρί του υπολογιστή κατάδυσης. Πρέπει να μπορείτε να 
παρεμβάλετε το δάχτυλό σας μεταξύ του λουριού και του καρπού σας. Μπορείτε να 
μικρύνετε το λουρί κόβοντας το εάν είστε σίγουροι ότι δεν θα σας χρειαστεί η 
προέκταση. 

Συντήρηση

Το όργανο πρέπει να βραχεί, κατόπιν να ξεβγαλθεί σχολαστικά με καθαρό γλυκό νερό 
και έπειτα να σκουπιστεί με μια μαλακή πετσέτα, μετά από κάθε κατάδυση. 
Σιγουρευτείτε ότι όλα τα κρύσταλλα άλατος και τα μόρια άμμου έχουν απομακρυνθεί. 
Ελέγξτε το ορυκτό κρύσταλλο για πιθανή υγρασία ή νερό και ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
το όργανο  εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε υγρασία ή νερό στο εσωτερικό του. 
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Suunto ή διανομέα για την αλλαγή μπαταρίας ή 
άλλο service. 

Προσοχή!
 
• Μη χρησιμοποιήσετε συμπιεσμένο αέρα για να φυσήξετε το νερό έξω από τη μονάδα. 
• Μη χρησιμοποιήσετε διαλυτικά ή άλλα καθαριστικά υγρά που μπορεί να προκαλέσουν 

ζημιά. 
• Μην δοκιμάσετε ή χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή κατάδυσης σε πεπιεσμένο αέρα. 

Επιθεώρηση Στεγανότητας
 
Η στεγανότητα της μονάδας πρέπει να ελεγχθεί μετά από την αντικατάσταση της 
μπαταρίας ή μετά από άλλες εργασίες συντήρησης. Ο έλεγχος απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και 
κατάρτιση. Πρέπει να ελέγχετε συχνά την οθόνη για οποιοδήποτε σημάδι διαρροών. Εάν 
εντοπίσετε υγρασία μέσα στον υπολογιστή κατάδυσης, τότε υπάρχει διαρροή. Μια 
διαρροή πρέπει να διορθωθεί χωρίς καθυστέρηση, διότι η υγρασία θα βλάψει σοβαρά τη 
μονάδα, ακόμη και σε σημείο που να μην είναι εφικτή η επισκευή. Η Suunto δε λαμβάνει 
καμία ευθύνη για τη ζημία που προκαλείται από υγρασία στον υπολογιστή κατάδυσης, εάν 
οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου δεν ακολουθηθούν προσεκτικά. Σε περίπτωση διαρροής, 
δώστε αμέσως τον υπολογιστή κατάδυσης σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Suunto 
ή διανομέα. 

FAQ’S

Τι μπορώ εγώ, να κάνω στον καταδυτικό μου υπολογιστή?



Σημείωση: Είναι ενδεδειγμένο να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
Suunto για οποιαδήποτε επισκευή. Μπαταρίες και λουριά μπορούν να 
αλλαχθούν από το χρήστη όταν η αλλαγή γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε υγρασία μέσα στο τμήμα της μπαταρίας ή στον 
υπολογιστή. Πάντοτε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυθεντικές μπαταρίες 
και αυθεντικά ανταλλακτικά λουριών. 

Οι μπαταρίες μπορούν να αλλαχθούν από το χρήστη σε όλους τους καταδυτικούς υπολογιστές 
εκτός από D4, D6, D9. 

 

Τι είναι τα αυθεντικά αξεσουάρ Suunto?

Τα αυθεντικά αξεσουάρ Suunto διανέμονται μόνο μέσω του παγκόσμιου δικτύου Suunto των 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των λιανοπωλητών. 

Τα αυθεντικά αξεσουάρ Suunto δοκιμάζονται έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα προϊόντα της 
Suunto και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. 

Σημείωση: Ζημιές που έχουν προκληθεί από μη αυθεντικά αξεσουάρ δεν θα 
καλύπτονται από την εγγύηση.

Πώς να πάρω περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το σέρβις και την εγγύηση μέσα στο εγχειρίδιο οδηγιών 
ανατρέχοντας στο κεφάλαιο FAQ’s. Στην περίπτωση που δεν βρείτε τις απαντήσεις σας στο 
κεφάλαιο FAQ’s απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο dealer SUUNTO ή στον αντιπρόσωπο 
SUUNTO.  

Πως θα γνωρίζω εάν το Suunto  προϊόν μου καλύπτεται από την εγγύηση?  

Μπορείτε να ελέγξετε την απόδειξη αγοράς, η οποία θα πρέπει να είναι δύο έτη ή λιγότερο. 
Επίσης μπορείτε να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. 
(Επισκευάζεται το Suunto μου, μετά το πέρας της εγγύησης?)

Η επισκευή του προϊόντος δεν επεκτείνει ή ειδάλλως δεν έχει επιπτώσεις στην περίοδο 
εγγύησης. Εντούτοις τα μέρη που επισκευάζονται ή τα προϊόντα αντικατάστασης που 
παρέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα έχουν εγγύηση για το υπόλοιπο της 
αρχικής εγγύησης ή για τρεις μήνες από την ημερομηνία της επισκευής ή της αντικατάστασης, 
όποιο από τα δύο έχει περισσότερη ισχύ.
 
 

9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σημείωση: Είναι ενδεδειγμένο να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
Suunto για την αντικατάσταση της μπαταρίας. Είναι επιτακτικό η αλλαγή να 
γίνεται κατά τρόπο κατάλληλο για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής 
νερού στην περιοχή της μπαταρίας ή του υπολογιστή. 



Προσοχή: Ελαττώματα που προκαλούνται από ακατάλληλη αντικατάσταση της 
μπαταρίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

Προσοχή: Όταν η μπαταρία αντικατασταθεί, όλα τα δεδομένα λήψης αζώτου και 
οξυγόνου χάνονται.

 
Επομένως, ο χρόνος απαγόρευσης πτήσεων που παρουσιάζεται από τον υπολογιστή πρέπει να 
έχει φθάσει στο μηδέν ή πρέπει να περιμένετε 48 ώρες ή κατά προτίμηση ακόμη και 100 ώρες 
μεταξύ των καταδύσεων, προτού να μπορέσετε να βουτήξετε πάλι. 

Όλα τα δεδομένα ιστορικού και προφίλ, καθώς επίσης και οι ρυθμίσεις υψομέτρου, 
συναγερμών και οι προσωπικές ρυθμίσεις, θα παραμείνουν στη μνήμη του υπολογιστή 
κατάδυσης μετά την αλλαγή της μπαταρίας. Εντούτοις, η ώρα και η ρύθμιση των χρονικών 
συναγερμών θα χαθούν. Στη NITROX λειτουργία οι ρυθμίσεις nitrox επανέρχονται στις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (MIX1 21% Ο2, 1,4 bar PO2). 

10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

10.1 Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαστάσεις και βάρος:

• Διάμετρος:  50,0 χιλ. / 1, 97 ίντσες.
• Πάχος:  16,0 χιλ. / 0, 61 ίντσες.
• Βάρος:  85gr / 3,0 oz.  

Μετρητής βάθους: 

• Αντισταθμισμένος με τη θερμοκρασία αισθητήρας πίεσης.
• Καλιμπραρισμένος στο αλμυρό νερό, στο γλυκό νερό οι τιμές είναι περίπου κατά 3% 

μικρότερες (βαθμολογία σύμφωνα με το EN 13319).
• Μέγιστο βάθος λειτουργίας: 100 μέτρα /328 πόδια (σύμφωνα με το EN 13319).
• Ακρίβεια:  ± 1% της πλήρους κλίμακας ή καλύτερα από 0 έως 80 μέτρα / 262 πόδια 

σε 20°C / 68°F (σύμφωνα με το EN 13319). 
• Κλίμακα επίδειξης βάθους:  0 έως 100 μέτρα / 492 πόδια.
• Ανάλυση:  0,1 μέτρα από 0 έως 100 μέτρα / 1 πόδι από 0 έως 328 πόδια. 

Επίδειξη θερμοκρασίας:

• Ανάλυση:  1 °C / 1 °F. 
• Κλίμακα εμφάνισης:  -20 έως + 50°C / - 9 έως + 122 °F. 
• Ακρίβεια:  ± 2°C / ± 3.6 °F  μέσα σε 20 λεπτά από την αλλαγή θερμοκρασίας. 

Ημερολογιακό ρολόι: 

•  Ακρίβεια:  ± 25 δευτερόλεπτα / μήνα (σε 20 °C / 68 °F).
•  12/24ωρη επίδειξη οθόνης. 

 
Ενδείξεις της οθόνης μόνο στη λειτουργία nitrox: 

• Οξυγόνο%:  21 – 50.
• Ένδειξη μερικής πίεσης οξυγόνου: 0,2 – 1,6 bar.
• Όριο κλάσματος οξυγόνου: 1 - 200% με 1% ανάλυση.



Προφίλ μνήμης ημερολογίου / καταδύσεων: 

• Εύρος καταγραφής κατάδυσης στις λειτουργίες Air + Nitrox 20 δευτερόλεπτα 
διευθετήσιμα 1,10,20,30,60 δευτερόλεπτα.

• Εύρος Καταγραφής κατάδυσης στην λειτουργία Free, διάλειμμα 1 δευτερόλεπτο, 
διευθετήσιμα 1, 2, 5 δευτερόλεπτα.

• Ικανότητα μνήμης: περίπου 80 ώρες κατάδυσης με διάλειμμα καταγραφής 20 
δευτερολέπτων. 

• Ακρίβεια βάθους:  0,3 μέτρα / 1 πόδι. 

Συνθήκες λειτουργίας:

• Κανονικό εύρος υψομέτρου:  0 έως 3000 μέτρα /   10000 πόδια, επάνω από τη 
στάθμη της θάλασσας. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας:  0°C ως 40°C / 32 °F ως 104 °F.
• Θερμοκρασία αποθήκευσης:  -20°C ως + 50°C / - 4 °F ως + 122 °F. 

Συνιστάται το όργανο να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος και θερμοκρασία δωματίου. 

Σημείωση: Μην αφήνετε τον υπολογιστή κατάδυσης εκτεθειμένο στην ηλιακή 
ακτινοβολία! 

Πρότυπο υπολογισμού ιστών:

• Αλγόριθμος Suunto Deep Stop RGBM (αναπτύχθηκε από τη SUUNTO και τον Bruce R. 
Wienke, BSc, MSc και PhD).

• 9 τμήματα ιστών.
• Ημίσιοι χρόνοι τμημάτων ιστού:  2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 240 και 480 λεπτά 

(πρόσληψη αζώτου). Οι ημίσιοι χρόνοι αποβολής αζώτου επιβραδύνονται.
• Οι μειωμένες τιμές βαθμωτής μεταβολής (μεταβλητές) "Μ" βασίζονται στις 

καταδυτικές συνήθειες και στις παραβιάσεις. Οι τιμές "Μ" παρακολουθούνται μέχρι 
100 ώρες μετά από μια κατάδυση.

• Οι υπολογισμοί EAN και της έκθεσης οξυγόνου είναι βασισμένοι στις συστάσεις του 
R.W. Hamilton, του PhD και τους, μέχρι σήμερα, αποδεκτούς πίνακες και αρχές 
χρονικού ορίου έκθεσης. 

Μπαταρία: 

• Μια μπαταρία λιθίου 3V: CR 2450
• Χρόνος αποθήκευσης μπαταρίας (ζωή του προϊόντος στο ράφι): Μέχρι τρία έτη.
• Αντικατάσταση: Κάθε τρία έτη ή συχνότερα ανάλογα με την καταδυτική 

δραστηριότητα.
• Υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής σε 20 °C /  68 °F :

o 0 καταδύσεις / έτος -> 3 έτη
o 100 καταδύσεις / έτος -> 2 έτη
o 300 καταδύσεις / έτος -> 1,5 έτη
 

Οι ακόλουθες συνθήκες επηρεάζουν την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:

• Η διάρκεια των καταδύσεων. 
• Οι συνθήκες υπό τις οποίες η μονάδα χρησιμοποιείται και αποθηκεύεται (π.χ. 

θερμοκρασία / συνθήκες ψύχους). Κάτω από 10 °C / 50 °F  η αναμενόμενη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 50-75% αυτής στους 20 °C / 68 °F.

• Η χρήση του φωτισμού οθόνης και των ηχητικών συναγερμών.
• Χρήση της πυξίδας



• Η ποιότητα της μπαταρίας (μερικές μπαταρίες λιθίου μπορεί να εξαντληθούν 
απροσδόκητα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί εκ των προτέρων).

• Ο χρόνος που ο υπολογιστής κατάδυσης έχει μείνει αποθηκευμένος έως ότου φτάσει 
στον πελάτη. (Η μπαταρία εγκαθίσταται στη μονάδα στο εργοστάσιο).

 
Σημείωση: Η χαμηλή θερμοκρασία ή μια εσωτερική οξείδωση της μπαταρίας 

μπορεί να προκαλέσει προειδοποίηση για την μπαταρία ακόμα κι αν 
αυτή έχει ακόμα αρκετή ικανότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
προειδοποίηση συνήθως εξαφανίζεται όταν η λειτουργία κατάδυσης 
ενεργοποιηθεί ξανά.

10.2  Αλγόριθμος Suunto RGBM

Ο αλγόριθμος RGBM είναι ένας σύγχρονος αλγόριθμος για την πρόγνωση του διαλυμένου και 
ελεύθερου αέριου στους ιστούς και το αίμα των δυτών. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία μεταξύ 
Suunto και Bruce R. Wienke BSc, MSc. PhD.  Βασίζεται και σε εργαστηριακά πειράματα και σε 
καταδυτικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων από τη DAN. 
Είναι μια σημαντική πρόοδος στα κλασσικά πρότυπα Haldane, τα οποία δεν προβλέπουν το 
ελεύθερο αέριο (microbubbles = μικροφυσαλίδες). Το πλεονέκτημα του Suunto RGBM είναι η 
πρόσθετη ασφάλεια, δεδομένης της  δυνατότητας να προσαρμοστεί σε μια ευρεία ποικιλία 
καταστάσεων. Ο αλγόριθμος Suunto RGBM εξετάζει διάφορες περιστάσεις κατάδυσης έξω από 
το εύρος των προτύπων διαλυμένου αερίου, με:

• την παρακολούθηση συνεχόμενων καταδύσεων πολλαπλών ημερών
• τον υπολογισμό επαναληπτικών καταδύσεων με πολύ μικρά διαλείμματα
• την αντίδραση σε μια κατάδυση που είναι βαθύτερη από την προηγούμενη
• την προσαρμογή σε γρήγορες αναδύσεις που προκαλούν τη δημιουργία μεγάλου 

αριθμού μικροφυσαλίδων
• την ενσωμάτωση με ακρίβεια με τους πραγματικούς νόμους της φυσικής σχετικά με 

την κινηματική των αερίων. 

10.2.1 Προσαρμοζόμενη Αποσυμπίεση Suunto RGBM

Ο αλγόριθμος Suunto RGBM προσαρμόζει τις προβλέψεις του και στις επιδράσεις της 
δημιουργίας μικροφυσαλίδων και στα δυσμενή καταδυτικά προφίλ του τρέχοντος σετ 
καταδύσεων. Θα αλλάξει επίσης αυτούς τους υπολογισμούς σύμφωνα με την προσωπική 
ρύθμιση που εσείς έχετε επιλέξει. 

Η μορφή και η ταχύτητα της αποσυμπίεσης στην επιφάνεια ρυθμίζονται σύμφωνα με την 
επίδραση των μικροφυσαλίδων.

Επίσης στις επαναληπτικές καταδύσεις η ρύθμιση μπορεί να εφαρμοστεί στη μέγιστη 
επιτρεπόμενη υπέρ πίεση του αζώτου σε κάθε θεωρητική ομάδα ιστού. 

Ανάλογα με τις περιστάσεις το Suunto RGBM θα προσαρμόσει τις υποχρεώσεις αποσυμπίεσης 
πραγματοποιώντας οποιοδήποτε ή όλα από τα ακόλουθα: 

• Μειώνοντας τους χρόνους μη-αποσυμπίεσης
• Προσθέτοντας υποχρεωτικές στάσεις ασφαλείας 
• Αυξάνοντας τους χρόνους στάσεων αποσυμπίεσης 
• Προτείνοντας ένα εκτεταμένο διάλειμμα επιφανείας (σύμβολο προσοχής δυτών). 

Σύμβολο προσοχής δυτών – Σύσταση για παράταση του διαλείμματος επιφανείας.
 
Κάποιες μορφές κατάδυσης προσθέτουν συσσωρευτικά έναν υψηλότερο κίνδυνο νόσου 
αποσυμπίεσης, π.χ. καταδύσεις με μικρά διαλείμματα επιφάνειας, επαναληπτικές καταδύσεις 



βαθύτερες από τις προηγούμενες, πολλαπλές αναδύσεις, πολλαπλές πολυήμερες καταδύσεις. 
Όταν αυτό ανιχνεύεται, επιπρόσθετα με την τροποποίηση του αλγόριθμου αποσυμπίεσης, 
το πρότυπο Suunto RGBM, σε μερικές περιστάσεις θα προτείνει επίσης, με το Σύμβολο 
προσοχής δυτών, ότι ο δύτης πρέπει να παρατείνει το διάλειμμα επιφάνειας. 

10.2.2 Όρια Μη – Αποσυμπίεσης

Τα όρια μη-αποσυμπίεσης που επιδεικνύονται από τον υπολογιστή κατάδυσης για την πρώτη 
κατάδυση (δείτε τον πίνακα 10.1 Χρόνοι ορίων μη – αποσυμπίεσης για διάφορα βάθη σε 
μέτρα και τον πίνακα 10.2 Χρόνοι ορίων μη – αποσυμπίεσης για διάφορα βάθη σε πόδια), 
είναι ελαφρώς πιο συντηρητικά από εκείνα που επιτρέπονται από τους πίνακες του 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ναυτικού. 

Πίνακας 10.1 Χρόνοι ορίων Μη – Αποσυμπίεσης σε διάφορα βάθη σε μέτρα (m)

Χρόνοι ορίων μη – αποσυμπίεσης (λεπτά) σε διάφορα βάθη σε μέτρα (m) για την 
πρώτη κατάδυση από μια σειρά.

Βάθη 
(m)

Προσωπική Λειτουργία / Λειτουργία Υψομέτρου

P0/A0 P0/A1 P0/A2 P1/A0 P1/A1 P1/A2 P2/A0 P2/A1 P2/A2
9
12
15

--
124
72

163
89
57

130
67
43

163
89
57

130
67
43

96
54
35

130
67
43

96
54
35

75
45
29

18
21
24

52
37
29

39
29
24

30
23
19

39
29
24

30
23
19

5
20
16

30
23
19

25
20
16

21
15
12

36
39
42
45

11
9
7
6

9
7
6
5

8
6
5
5

9
7
6
5

8
6
5
5

6
5
4
4

8
6
5
5

6
5
4
4

5
4
4
3

Πίνακας 10.2 Χρόνοι Ορίων Μη – Αποσυμπίεσης σε διάφορα βάθη σε πόδια (ft)

Χρόνοι ορίων μη – αποσυμπίεσης (λεπτά) σε διάφορα βάθη σε πόδα (ft) για την 
πρώτη κατάδυση από μια σειρά.

Βάθη 
(m)

Προσωπική Λειτουργία / Λειτουργία Υψομέτρου

P0/A0 P0/A1 P0/A2 P1/A0 P1/A1 P1/A2 P2/A0 P2/A1 P2/A2
30
40
50

--
120
69

160
86
56

127
65
41

160
86
56

127
65
41

92
52
34

127
65
41

92
52
34

73
43
28

60
70
80

50
36
28

38
29
23

29
22
19

38
29
23

29
22
19

25
20
15

29
22
19

25
20
15

20
15
11

90
100
110

22
17
13

18
14
11

15
11
9

18
14
11

15
11
9

11
9
7

15
11
9

11
9
7

9
7
6

120
130
140
150

10
9
7
6

9
7
6
5

8
6
5
4

9
7
6
5

8
6
5
4

6
5
4
4

8
6
5
4

6
5
4
4

5
4
4
3

10.2.3 ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ



Η ατμοσφαιρική πίεση είναι χαμηλότερη στα μεγάλα υψόμετρα απ’ ότι στο επίπεδο της 
θάλασσας. Μετά από ταξίδι σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ο δύτης θα έχει επιπλέον άζωτο στο 
σώμα του, σε σύγκριση με την κατάσταση ισορροπίας στο αρχικό υψόμετρο. Αυτό το 
"επιπλέον" άζωτο απελευθερώνεται σταδιακά και έτσι επέρχεται ισορροπία. Συνιστάται να 
εγκλιματιστείτε στο νέο υψόμετρο με την αναμονή τουλάχιστον τριών ωρών προτού 
καταδυθείτε. 

Πριν από την κατάδυση σε μεγάλο υψόμετρο, το όργανο πρέπει να τεθεί στη λειτουργία 
ρύθμισης υψομέτρου (Altitude Adjustment mode) για να ρυθμίσει τους υπολογισμούς για το 
νέο υψόμετρο. Οι μέγιστες μερικές πιέσεις του αζώτου, που επιτρέπονται από το μαθηματικό 
πρότυπο του υπολογιστή κατάδυσης, είναι μειωμένες, σύμφωνα με τη χαμηλότερη 
περιβαλλοντική πίεση. Κατά συνέπεια, τα όρια χρόνων μη-αποσυμπίεσης μειώνονται αρκετά. 

10.3 ΕΚΘΕΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οι υπολογισμοί της έκθεσης στο οξυγόνο είναι βασισμένοι στους τρέχοντες πίνακες και τις 
αρχές των αποδεκτών χρονικών ορίων έκθεσης. Επιπρόσθετα, ο υπολογιστής κατάδυσης 
χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για να υπολογίσει συντηρητικά την έκθεση οξυγόνου. Αυτές 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

• τους επιδειχθέντες υπολογισμούς έκθεσης οξυγόνου, που είναι ανεβασμένοι στο 
επόμενο υψηλότερο ποσοστό

• για την ψυχαγωγική κατάδυση το συνιστώμενο ανώτερο όριο είναι 1,4 PO2  και 
χρησιμοποιείται ως προεπιλογή

• τα ανώτατα όρια του CNS% στα 1,6 bar βασίζονται στα όρια του Εγχειριδίου 
Κατάδυσης NOAA του 1991

• ο έλεγχος OTU είναι βασισμένος στο μακροπρόθεσμο καθημερινό όριο ανοχής, και το 
ποσοστό αποκατάστασης είναι μειωμένο. 

Οι σχετικές με το οξυγόνο πληροφορίες που επιδεικνύονται από τον υπολογιστή κατάδυσης, 
έχουν ως σκοπό, επίσης, να εξασφαλίσουν όλες τις προειδοποιήσεις και τις επιδείξεις της 
οθόνης στις κατάλληλες φάσεις μιας κατάδυσης. Για παράδειγμα οι ακόλουθες πληροφορίες 
θα παρουσιαστούν πριν από και κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης, όταν τίθεται ο υπολογιστής 
στη λειτουργία  nitrox:

• το επιλεγμένο ποσοστό Ο2 στην εναλλακτική ένδειξη της οθόνης
• εναλλακτική ένδειξη OLF% είτε για CNS % είτε OTU % (οποιοδήποτε είναι 

μεγαλύτερο)
• οι ηχητικοί συναγερμοί δίνονται και η αξία OLF ξεκινά να αναβοσβήνει όταν τα 80% 

και τα 100% όρια ξεπερνιούνται
• οι ηχητικοί συναγερμοί δίνονται και η πραγματική αξία PO2 αναβοσβήνει όταν 

υπερβαίνει το προεπιλεγμένο όριο
• το μέγιστο βάθος επιλέγεται, στον προγραμματισμό κατάδυσης, σύμφωνα με το Ο2% 

και το μέγιστο PO2 .

11 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

11.1  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. Δεν μπορεί, στο σύνολό του ή τμηματικά, να αντιγραφεί, να φωτοτυπηθεί, να 
αναπαραχθεί, ή να μεταφραστεί, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση από τη SUUNTO. 



11.2  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η SUUNTO, το D4, ο καταναλωμένος χρόνος βυθού (CBT), το ποσοστό ορίου οξυγόνου 
(OLF), ο αλγόριθμος RGBM, η συνεχής αποσυμπίεση και τα λογότυπά τους είναι όλα 
καταχωρημένα ή μη καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα SUUNTO. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. 

11.3 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις αιτήσεις 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας: ΗΠΑ 5,845,235 και ΗΠΑ 11/152,075. Άλλα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας τελούν υπό αίτηση για κατοχύρωση. 

12 ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

12.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτό το όργανο προορίζεται για ψυχαγωγική χρήση μόνο. Το Suunto D4 δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις που αφορούν εμπορική ή επαγγελματική κατάδυση. 

12.2 CE

Το σημάδι CE χρησιμοποιείται στη συμμόρφωση σημαδιών με την οδηγία 89/336/EEC της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης EMC. 

FIOH, Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Ελσίνκι Φινλανδίας ειδοποιημένο σώμα No 0430, 
έχει τον τύπο ΕΚ - εξέτασε αυτόν τον τύπο προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού.

Το En 250, αναπνευστικός εξοπλισμός - ανεξάρτητες συσκευές κατάδυσης συμπιεσμένου αέρα 
ανοικτών κυκλωμάτων - απαιτήσεις, δοκιμή, χαρακτηρισμός.
ΕΝ 13319, Τα εξαρτήματα κατάδυσης - μετρητές βάθους και συνδυασμένες συσκευές 
μέτρησης βάθους και χρόνου - απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής είναι 
ευρωπαϊκά πρότυπα μετρητών βάθους κατάδυσης. Το Suunto D4 έχει ως σκοπό να 
συμμορφωθεί με αυτά τα πρότυπα. 

13. Suunto Limited Warranty, Για Υπολογιστές Κατάδυσης και Καταδυτικά 
Αξεσουάρ Suunto.  

Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2007.

Η Suunto Oy,  παρέχει αυτήν την περιορισμένη εγγύηση σε εκείνους που έχουν αγοράσει τους 
υπολογιστές κατάδυσης Suunto ή / και τα καταδυτικά αξεσουάρ Suunto (εφεξής «προϊόν» )  

Η Suunto εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Suunto, ή ένα 
Εξουσιοδοτημένο Service Suunto, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, θα διορθώσουν τις 
ατέλειες στα υλικά ή στη συναρμολόγηση του προϊόντος, χωρίς χρέωση  είτε α) 
επισκευάζοντας το προϊόν ή τα μέρη αυτού, ή β) αντικαθιστώντας το προϊόν ή τα μέρη 
αυτού, ή γ) επιστρέφοντας τη τιμή αγοράς του προϊόντος, υπό τον όρο ότι αυτό συμβαδίζει 
με τους όρους και της συνθήκες αυτής της περιορισμένης εγγύησης. 
  



Αυτή η περιορισμένη εγγύηση είναι έγκυρη και εκτελέσιμη μόνο στη χώρα στην οποία 
αγοράσατε το προϊόν, υπό τον όρο ότι η Suunto έχει διαθέσει το προϊόν προς πώληση σε 
εκείνη την χώρα. Εάν εντούτοις, αγοράσατε το προϊόν σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, ή τη Τουρκία, και η Suunto διέθετε αρχικά 
το προϊόν για την πώληση σε μια από αυτές τις χώρες, αυτή η περιορισμένη εγγύηση είναι 
έγκυρη και εκτελέσιμη σε όλες αυτές τις χώρες. Η υπηρεσία εγγύησης μπορεί να περιοριστεί 
λόγω πιθανών τοπικών ανά χώρα χαρακτηριστικών των προϊόντων.

Για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο της συμφωνίας σας για να καταβάλετε 
αμοιβή και αποζημίωση υπηρεσιών και τα πιθανά έξοδα αποστολής που αναλαμβάνονται από 
την Suunto ή από το Εξουσιοδοτημένο Service Center, μπορείτε να έχετε την υπηρεσία 
εγγύησης εκτός από τη χώρα στην οποία αγοράσατε το προϊόν. Οποιαδήποτε ανταλλακτικά 
θα σας παρέχονται δωρεάν σε αυτήν την περίπτωση.

Περίοδος Εγγύησης 

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία της λιανικής αγοράς από τον αρχικό 
χρήστη-αγοραστή. Το προϊόν μπορεί να αποτελείται από πολλά διαφορετικά μέρη και τα 
διαφορετικά μέρη μπορεί να καλύπτονται από διαφορετική περίοδο εγγύησης (από εδώ και 
κάτω θα αναφέρεται ως Warranty Period “Περίοδος Εγγύησης”). 
Oι διαφορετικοί περίοδοι εγγύησης είναι οι εξής:  

α) Δύο χρόνια για τους καταδυτικούς υπολογιστές κατάδυσης

β) Ένα έτος για τα αναλώσιμα μέρη και τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων (αλλά μη 
περιορισμένων) των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, των φορτιστών, των docking stations, 
των λουριών, των καλωδίων και των σωλήνων (είτε συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία 
του υπολογιστή κατάδυσης είτε έχουν πουληθεί χωριστά). 

Η περίοδος εγγύησης δεν θα επεκταθεί ή ανανεωθεί  ή θα επηρεαστεί λόγω μεταπώλησης, 
εξουσιοδοτημένης επισκευής Suunto ή λόγω αντικατάστασης του προϊόντος. Εντούτοις το 
μέρος που επισκευάζεται ή που αντικαθίσταται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα 
ισχύει για την αρχική περίοδο εγγύησης ή για τρεις μήνες από την ημερομηνία της επισκευής 
ή της αντικατάστασης, όποιο από τα δύο έχει περισσότερη διάρκεια. 

Αποκλεισμοί και Περιορισμοί

1). φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης, β) ελαττώματα – ζημιές  που προκλήθηκαν από τραχύ ή 
αδέξιο χειρισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ελαττωμάτων που 
προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα, την κάμψη, τη συμπίεση ή την πτώση, κ.λπ.) ή γ) 
ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από την κακή χρήση του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που είναι αντίθετη στις οδηγίες που παρέχονται από την 
Suunto (π.χ. όπως καθορίζεται στο Product’s user guide και  στο εγχειρίδιο οδηγιών  ή / και ε) 
άλλες πράξεις πέρα από το λογικό έλεγχο της Suunto.
 



2) εγχειρίδια οδηγιών ή οποιαδήποτε software τρίτου (ακόμα κι αν είναι συσκευασμένα ή 
πουλημένα με το hardware της Suunto), ρυθμίσεις, περιεχόμενα ή στοιχεία, που είτε 
περιλαμβάνονται είτε μετά φορτώνονται στο προϊόν, είτε συμπεριλαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια της τοποθέτησης, συναρμολόγησης, αποστολής ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην 
αλυσίδα παράδοσης και με οποιοδήποτε τρόπο αποκτημένα από εσάς. 

3) Οι ζημιές  ή οι υποτιθέμενες ζημιές που προκλήθηκαν από το γεγονός ότι το προϊόν 
χρησιμοποιήθηκε με ή συνδέθηκε με οποιαδήποτε εξάρτημα - αξεσουάρ, λογισμικό και / ή 
υπηρεσία προϊόντων που δεν κατασκευάστηκε ή που προμηθεύτηκε από την Suunto, ή 
χρησιμοποιήθηκε διαφορετικά  από την προοριζόμενη χρήση του.  

4) Αντικαθιστώμενες Μπαταρίες. 

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν έχει ισχύ εάν: 

1.Το προϊόν, έχει ανοιχτεί ή έχει επισκευαστεί από οποιονδήποτε εκτός από την Suunto  ή από 
ένα Εξουσιοδοτημένο Σέρβις Suunto.
 
2. Το προϊόν έχει επισκευαστεί κάνοντας χρήση μη  εγκεκριμένων ανταλλακτικών. 

3. Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αφαιρεθεί, σβηστεί, παραμορφωθεί, έχει αλλαχθεί 
ή έχει γίνει δυσανάγνωστο με κάθε τρόπο - και αυτό θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική 
κρίση της Suunto. 
 
4. Το προϊόν έχει εκτεθεί στην επήρεια χημικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν 
περιορίζεται σε) των απωθητικών ουσιών κουνουπιών. 

Το Suunto δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του προϊόντος δε θα διακοπεί ή δε θα δείξει «error», 
ή ότι το προϊόν θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό που 
παρέχεται από τρίτους. 

Πρόσβαση στο κέντρο υπηρεσιών εξουσιοδότησης Suunto

Εάν ένα αίτημα κάτω από αυτήν την περιορισμένη εγγύηση εμφανίζεται να είναι απαραίτητο, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Suunto - για 
πληροφορίες επικοινωνίας παρακαλώ επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα της Suunto 
www.suunto.com. Θα σας ενημερώσουνε για το πώς θα φέρετε το προϊόν σας για το σέρβις 
εγγύησης. Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε το προϊόν στον τοπικό Εξουσιοδοτημένο 
Αντιπρόσωπο Suunto, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε προπληρωμένα τέλη. Όταν κάνετε 
ένα αίτημα κάτω από αυτήν την περίοδο εγγύησης παρακαλείσθε  να συμπεριλάβετε το όνομα 
και τη διεύθυνσή σας, την απόδειξη αγοράς και την κάρτα εγγύησης,  στην οποία θα 
αναφέρεται σαφώς ο σειριακός αριθμός, το όνομα και η διεύθυνση του πωλητή, η ημερομηνία 
και η τοποθεσία της αγοράς και ο  τύπος του προϊόντος. Το αίτημα θα εκτιμηθεί και το προϊόν 
θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί χωρίς καμία χρέωση και θα επιστραφεί σε ένα λογικό 
χρονικό διάστημα. Αυτό θα καθοριστεί κατά τη κρίση της Suunto ή του Εξουσιοδοτημένου 
Αντιπροσώπου Suunto. 



Στην περίπτωση όπου το προϊόν βρεθεί να μην καλύπτεται πλήρως από τους όρους και τις 
συνθήκες της περιόδου Εγγύησης, η Suunto ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Suunto, 
διατηρούν το δικαίωμα να χρεώσουν αμοιβή χειρισμού. 

Οποιοδήποτε αίτημα κάτω από αυτήν την περίοδο εγγύησης υπόκειται στο περιορισμό να 
ειδοποιήσετε  τη Suunto ή τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Suunto, για την υποτιθέμενη 
ατέλεια, ελάττωμα ή δυσλειτουργία μέσα σε έναν λογικό χρόνο από την στιγμή που έχει έρθει 
στην προσοχή σας και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την λήξη της  περιόδου 
εγγύησης. 

Άλλες Σημαντικές Ειδοποιήσεις

Παρακαλείσθε να θυμάστε να παίρνετε back-up, ή να αντιγράφετε όλα τα σημαντικά 
περιεχόμενα και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν σας, επειδή τα περιεχόμενα και 
τα δεδομένα είναι πιθανό να χαθούν κατά τη διάρκεια επισκευής ή αντικατάστασης του 
προϊόντος σας. Η Suunto, ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος  Suunto δεν είναι υπεύθυνοι 
για οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια, οποιουδήποτε ανεξαρτήτου αποτελέσματος της 
απώλειας, της ζημιάς, ή της φθοράς των περιεχομένων ή των στοιχειών κατά τη διάρκεια μιας 
επισκευής ή μιας αντικατάστασης στο προϊόν. 

Όταν ένα μέρος από το προϊόν αντικαθίσταται, κάθε μέρος που έχει αντικατασταθεί γίνεται 
ιδιοκτησία της Suunto. Εάν μια επιστροφή δίνεται, το προϊόν για το οποίο η επιστροφή έχει 
δοθεί θα πρέπει να επιστραφεί στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Suunto καθώς γίνεται 
ιδιοκτησία της Suunto ή και του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου Suunto. 

Όταν επισκευάζεται ή αντικαθιστάται ένα προϊόν, η  Suunto ή ο Εξουσιοδοτημένος 
Αντιπρόσωπος Suunto μπορεί να χρησιμοποιήσουν προϊόντα ή μέρη τα οποία είναι καινούργια, 
ισοδύναμα με καινούργια ή επισκευασμένα. 

Περιορισμοί της Εγγύησης

Στο μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενο από τους εφαρμόσιμους υποχρεωτικούς νόμους αυτή η 
περιορισμένη εγγύηση είναι η μοναδική και αποκλειστική  θεραπεία σας και ισχύει αντί όλων 
των άλλων εγγυήσεων που εκφράζονται ή υπονοούνται. 
Η Suunto δεν θα είναι υπεύθυνη για τις ειδικές, συμπτωματικές, παραδειγματικές ή 
επακόλουθες ζημίες, που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται στην απώλεια 
προσδοκώμενων οφελών ή κερδών, την απώλεια αποταμίευσης ή το εισόδημα, την απώλεια 
δεδομένων, παραδειγματικών ζημιών, την απώλεια χρήσης του προϊόντος ή οποιουδήποτε 
σχετικού εξοπλισμού, το κόστος κεφαλαίου ή του κόστους οποιουδήποτε υποκατάστατου 
εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, χρόνου διακοπής, τις αξιώσεις οποιωνδήποτε τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πελατών και της ζημίας ή απώλειας της ιδιοκτησίας ως 
αποτέλεσμα της αγοράς ή της χρήσης του προϊόντος ή εάν προκύψει από την παραβίαση της 
εξουσιοδότησης, την παραβίαση της σύμβασης, την αμέλεια, την ακριβή αδικοπραξία, ή 
οποιαδήποτε άλλη νομική ή δίκαιη θεωρία ακόμα κι αν η Suunto ήξερε για την πιθανότητα 
τέτοιων ζημιών.



Η Suunto δεν θα είναι υπεύθυνη για την καθυστέρηση στην παροχή της υπηρεσίας κάτω από 
την περιορισμένη αυτή εγγύηση, ή την απώλεια χρήσης κατά τη διάρκεια του χρόνου που το 
προϊόν επισκευάζεται. 

14. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλούμε να γίνεται η μεταχείριση 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.   

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Κατάδυση σε υψόμετρο: κατάδυση που πραγματοποιείται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 
300 μ [1000 πόδια] επάνω από τη στάθμη θάλασσας. 

Ρυθμός ανάδυσης (Ascent Rate): η ταχύτητα με την οποία ο δύτης ανέρχεται προς την 
επιφάνεια. 
ASC RATE: συντομογραφία για το ρυθμό ανάδυσης. 

Χρόνος ανάδυσης (Ascent time): το ελάχιστο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να 
φθάσει ο δύτης στην επιφάνεια, σε μια κατάδυση αποσυμπίεσης. 

ASC TIME: συντομογραφία για το χρόνο ανάδυσης. 

Οροφή (Ceiling): σε μια κατάδυση αποσυμπίεσης το πιο ρηχό βάθος στο οποίο ένας δύτης 
μπορεί να αναδυθεί, βασισμένο στην τιμή φόρτισης αζώτου του υπολογιστή.

CNS: Συντομογραφία για την τοξικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Τοξικότητα κεντρικού νευρικού συστήματος: 
Τοξικότητα που προκαλείται από το οξυγόνο. Μπορεί να προκαλέσει ποικιλία νευρολογικών 
συμπτωμάτων. Το σημαντικότερο απ’ αυτά είναι σαν επιληπτικός σπασμός που μπορεί να 
οδηγήσει το δύτη σε πνιγμό. 

CNS%: Κλάσμα ορίου τοξικότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επίσης σημειώστε 
το κλάσμα ορίου οξυγόνου 

DAN: Divers Alert Network (Δίκτυο Ειδοποίησης Δυτών). 

DCI: Συντομογραφία για την ασθένεια αποσυμπίεσης. 

Αποσυμπίεση: χρόνος που ξοδεύεται σε μια στάση ή εύρος αποσυμπίεσης προτού φτάσει ο 
δύτης στην επιφάνεια, για να επιτρέψει στο απορροφημένο άζωτο να απελευθερωθεί φυσικά 
από τους ιστούς. 

Εύρος αποσυμπίεσης: σε μια κατάδυση στάσης αποσυμπίεσης το εύρος βάθους, μεταξύ 
του κατώτατου και του ανώτατου ορίου, μέσα στα οποία ο δύτης πρέπει να σταματήσει για 
κάποιο χρόνο κατά τη διάρκεια της ανάδυσης. 



Ασθένεια αποσυμπίεσης: οποιεσδήποτε από μια ποικιλία ασθενειών, που οδηγούν είτε 
άμεσα είτε έμμεσα στο σχηματισμό φυσαλίδων αζώτου στους ιστούς ή στα υγρά του 
σώματος, ως αποτέλεσμα του ανεπαρκούς ελέγχου της αποσυμπίεσης. Συνήθως αποκαλείται 
"νόσος" ή "DCI". 

Σετ καταδύσεων: μια σειρά από επαναλαμβανόμενες καταδύσεις μεταξύ των οποίων ο 
υπολογιστής κατάδυσης δείχνει ότι κάποια φόρτωση αζώτου είναι παρούσα. Όταν η φόρτωση 
αζώτου φθάνει στο μηδέν ο υπολογιστής κατάδυσης 
απενεργοποιείται. 

Χρόνος κατάδυσης: ο χρόνος που έχει παρέλθει απ’ τη στιγμή της αναχώρησης απ’ την 
επιφάνεια για την κατάδυση, και 
η επιστροφή στην επιφάνεια στο τέλος μιας κατάδυσης. 

EAD: Συντομογραφία για το ισοδύναμο βάθος αέρα. 

EAN: Συντομογραφία για τον αέρα που είναι εμπλουτισμένος με οξυγόνο. 

Αέρας εμπλουτισμένος με οξυγόνο: καλείται επίσης nitrox ή εμπλουτισμένος αέρας = 
EANx. Αέρας στον οποίο έχει προστεθεί κάποια ποσότητα οξυγόνου. Τα τυποποιημένα 
μίγματα είναι EAN32 (NOAA Nitrox Ι = NN I) και EAN36 (NOAA nitrox ΙΙ = NN II). 

Ισοδύναμο βάθος αέρα: πίνακας ισοδύναμης μερικής πίεσης αζώτου. 

Δάπεδο (Floor): το μεγαλύτερο βάθος κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης για στάση 
αποσυμπίεσης κατά την οποία πραγματοποιείται αποσυμπίεση.

Ημίσιος χρόνος: μετά από μια αλλαγή στην περιβαλλοντική πίεση, το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για τη μερική πίεση του αζώτου, σε ένα θεωρητικό τμήμα, για να πάει κατά το 
ήμισυ από την προηγούμενη αξία του στον κορεσμό, στη νέα περιβαλλοντική πίεση. 

Κατάδυση πολλαπλών επιπέδων: μία μονή ή επαναληπτική κατάδυση που περιλαμβάνει 
χρόνο που ξοδεύεται 
σε διάφορα βάθη και του οποίου επομένως τα όρια μη-αποσυμπίεσης δεν καθορίζονται μόνο 
από το μέγιστο βάθος που έχει επιτευχθεί.  

NITROX: στην κατάδυση ψυχαγωγίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε μίγμα με μεγαλύτερο 
κλάσμα οξυγόνου από τον τυποποιημένο αέρα. 

NOAA: United States National Oceanic and Atmospheric Administration.

Χρόνος μη-αποσυμπίεσης: το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας δύτης μπορεί 
να παραμείνει σε ένα συγκεκριμένο βάθος, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθούν στάσεις 
αποσυμπίεσης, κατά τη διάρκεια της επακόλουθης ανάδυσης. 

Κατάδυση μη-αποσυμπίεσης: οποιαδήποτε κατάδυση που επιτρέπει μια άμεση, συνεχή 
ανάδυση στην επιφάνεια οποιαδήποτε στιγμή. 

NO DEC TIME: συντομογραφία για το χρονικό όριο μη-αποσυμπίεσης. 

OEA = EAN = EANx: συντομογραφία για τον αέρα nitrox εμπλουτισμένο με οξυγόνο. 

OLF: Συντομογραφία για το κλάσμα ορίου οξυγόνου. 

OTU: Συντομογραφία για τη μονάδα ανοχής οξυγόνου. 



Μονάδα ανοχής οξυγόνου: χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τοξικότητας ολόκληρου 
του σώματος. 

Κλάσμα ορίου οξυγόνου: όρος που χρησιμοποιείται από τη SUUNTO για τις τιμές που 
επιδεικνύονται στο γράφημα οξυγόνου. Η αξία είναι είτε CNS% ή OTU%. 

O2%: το ποσοστό οξυγόνου ή το κλάσμα οξυγόνου στο αναπνεόμενο αέριο. Ο 
τυποποιημένος αέρας έχει οξυγόνο 21%. 

Μερική πίεση οξυγόνου: περιορίζει το μέγιστο βάθος, στο οποίο το χρησιμοποιούμενο 
μίγμα nitrox μπορεί ακίνδυνα να χρησιμοποιηθεί. Το μέγιστο μερικό όριο πίεσης για κατάδυση 
με εμπλουτισμένο αέρα είναι 1.4 bar. Το ενδεχόμενο όριο απροόπτου μερικής πίεσης είναι 1,6 
bar. Καταδύσεις πέρα από αυτό το όριο ενέχουν τον κίνδυνο άμεσης τοξικότητας οξυγόνου. 

PO2 : συντομογραφία για τη μερική πίεση οξυγόνου. 

RGBM: συντομογραφία για τον αλγόριθμο Reduced Gradient Bubble Model .

Reduced Gradient Bubble Model: σύγχρονος αλγόριθμος για την ανίχνευση και του 
διαλυμένου, αλλά και 
του ελεύθερου αερίου στους δύτες. 

Επαναληπτική κατάδυση: οποιαδήποτε κατάδυση της οποίας τα χρονικά όρια 
αποσυμπίεσης επηρεάζονται από το περιττό άζωτο που έχει απορροφηθεί κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων καταδύσεων. 
Περιττό άζωτο: το ποσό του πλεονάζοντος αζώτου που παραμένει σε έναν δύτη μετά από 
μια ή περισσότερες καταδύσεις. 

SURF TIME: συντομογραφία για το χρόνο διαλείμματος επιφάνειας. 

Χρόνος διαλείμματος επιφανείας: ο χρόνος που έχει παρέλθει μεταξύ της ανάδυσης στην 
επιφάνεια μετά από μια κατάδυση και της αρχής της καθόδου για την επακόλουθη 
επαναλαμβανόμενη κατάδυση.

Ομάδα ιστών: Θεωρητική έννοια που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τους σωματικούς 
ιστούς για την κατασκευή των πινάκων ή των υπολογισμών αποσυμπίεσης. 

Τοξικότητα σώματος: μια άλλη μορφή τοξικότητας οξυγόνου, η οποία προκαλείται από την 
παρατεταμένη έκθεση
στις υψηλές μερικές πιέσεις οξυγόνου. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι ερεθισμός των 
πνευμόνων, ένα αίσθημα καύσου στο στήθος, βήχας και μείωση της ζωτικής ικανότητας. 
Επίσης αποκαλείται πνευμονική τοξικότητα οξυγόνου. Δείτε επίσης OTU. 

 



 

  

 

 

 
     

  

 

 

 
   

 



 


