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Uživatelská příručka
(doplněk manuálu Aladin Air Z)

Nitrox do 50% O2

Pro všechny další funkce počítače
použijte instrukce manuálu

Aladin AIR Z

úprava: ALBE GROUP s.r.o., Veveří 8 Brno
www.albegroup.cz
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Doplněk k manuálu Aladin Air Z

Plánovač ponorů

Zvolené procento kyslíku (%O2 Mix) se zobrazí nad hladinou a v prvních 5 minutách ponoru
až do chvíle kdy je dosažena maximální hloubka, která bude následně zobrazena.

Po ponoru se na displeji bude po dobu 5 minut střídat zobrazení maximální hloubky 
s procentem kyslíku (čekací režim). 

Nebezpečí výskytu symptomů expozice kyslíkem se zvyšuje jak se procento expozice
kyslíkem (limit CNS O2%) přibližuje hodnotě 100%.

Nastavená hodnota maximálního povoleného parciálního tlaku kyslíku (ppO2 max)
nebude zobrazena. Přesto Aladin®Air Z Nitrox upozorňuje potápěče, jakmile dosáhne hloubky, 
ve které bude dosažen maximální povolený parciální tlak kyslíku.
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Nastavení směsi plynů (O2% Mix)
Spojte kontakty        a následně         čímž se přepnete z pohotovostního nebo povrchového režimu do režimu směsí plynů (Add).
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Potápěčský počítač Aladin® Air Z Nitrox byl vytvořen pro potápění s Nitroxem (směs kyslíku a dusíku s maximálně 50% O2) a se 
vzduchem (má 21% O2). Počítač zobrazuje stupeň expozice kyslíkem (CNS O2%) a upozorňuje potápěče na expozici kyslíkem
a na vysoký parciální tlak kyslíku (ppO2). Aniž by musel vyměnit přístroje, může se uživatel tohoto přístroje potápět v průběhu 
jednoho s různými směsmi plynů (Nitrox a stlačený vzduch). Za použití plánovače ponorů si potápěč může stanovit nejlepší směs 
plynů pro danou maximální hloubku nebo potažmo určit maximální hloubku svého ponoru s danou směsí plynů.

Informace o Nitroxu

Spojte         a následně         pro výběr % O2, přičemž nastavitelné procento se pohybuje mezi 21% až 50% (listování po 2%).
Spojením         potvrdíte zadanou hodnotu. Pokud zadání nepotvrdíte, automaticky se zruší po 3 minutách a zvolené
procento nebude bráno v úvahu!

Pro aktivaci plánovače ponorů spojte dvakrát         a jednou 

Expozice kyslíkem není při výpočtech plánovače ponorů brána v úvahu.   

Plánovač ponorů zobrazí pouze hloubky, které se nachází v limitech maximální povoleného parciálního tlaku kyslíku (ppO2max)
Plánování bezdekompresního ponoru

Plánovač ponorů Aladinu®Air Z Nitrox vždy plánuje ponory na základě zvoleného procenta kyslíku.
Může být použit pro:
 - kalkulaci maximální hloubky, která může být dosažena s danou směsí plynů
 - kalkulaci vhodné směsi plynů (Best Mix) pro ponor v dané hloubce.

Plánovaní ponoru s Nitroxem

Výpočet maximální operační hloubky (MOD)
Nastavte požadované procento kyslíku a aktivujte plánovač ponorů tak jak je popsáno na straně 66/67 manuálu Aladin Air Z.
Sledujte zobrazenou hloubku a zapamatujte si nejvýhodnější zobrazenou hloubku.
To bude Vaše maximální hloubka prodaný ponor s danou směsí plynů a maximálním nastaveným parciálním tlakem kyslíku.

Výpočet směsi pro danou hloubku (Best Mix)
Aktivujte plánovač ponorů (manuál Aladin Air Z s.66/67) a sledujte maximální zobrazenou hloubku. Pokud není požadované hloubka dosažena 
a překročena, opusťte plánovač ponorů, změňte procento kyslíku a vraťte se k listovaní bezdekompresními časy. Opakujte tento postup dokud
se nezobrazí požadované maximální hloubka. Ideální procento kyslíku pro tuto hloubku bude nyní zobrazeno v pohotovostním režimu.

úprava: ALBE GROUP s.r.o., Veveří 8 BRNO   www.albegroup.cz
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<CNS O2%-value> reaches 75% (Hodnota expozice kyslíkem (CNS O2) dosáhla 75%)  

<CNS O %-value> reaches 100% (Hodnota expozice kyslíkem dosáhla 100%) 
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Operační schéma povrchových funkcí
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Hlášení:  Objeví se vizuální alarm a každé čtyři sekundy akustický alarm. 
 Symbol a hodnota expozice kyslíkem blikají.

Reakce:  Ihned začněte vystupovat až do chvíle, kdy se akustické hlášení vypne
 (parciální tlak kyslíku je nyní nižší než 0,5 barů).
 
 Pokud je zobrazena rychlost výstupu a hodnota CNS O2% se již nezvyšuje
 (díky nižšímu parciálnímu tlaku kyslíku), akustické hlášení je zastaveno

Výstražná hlášení          a alarmy Nitrox
Parciální tlak kyslíku dosáhl limitu (->ppO2max)

Hlášení:  Pokud parciální tlak kyslíku dosáhne nastavené hodnoty, Aladin®Air Z Nitrox
 podá akustické upozornění a zobrazená hodnota hloubky bliká.

Reakce:  Vystupte do nižší hloubky za účelem snížení rizika expozice kyslíkem. Pozorně
 sledujte hodnotu expozice kyslíkem <CNS O2%-value>.

Hlášení:  Je dán akustický signál, symbol <CNS O2LIMIT> nepřetržitě bliká.

Reakce:  Vyhněte se dalšímu zvýšení tím, že začnete s výstupem.

2

Hodnota expozice kyslíkem dosahující 100% hodnoty může vést k nebezpečným
neurologickým symptomům!
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Index

Čekací režim

Nitrox

úprava: ALBE GROUP s.r.o. Veveří 8 Brno   www.albegroup.cz

Expozice kyslíkem (CNS O2% LIMIT)
Expozice kyslíkem je počítána on line v závislosti na hloubce a nastavené směsi plynů. Pokud parciální tlak kyslíku stoupne nad 0,5 barů, 
hodnota CNS O2 se zvýší, pokud je parciální tlak kyslíku menší než 0,5 barů, hodnota CNS O2 se sníží.
Status CNS O2 bude zobrazen pouze pokud překročí hodnotu 5%. Během výstupu je zobrazená hodnota expozice kyslíkem na displeji 
nahrazena rychlostí výstupu. Viz také ->Nitrox.

Maximální povolený parciální tlak kyslíku (ppO2max)
Čím vyšší je procento kyslíku v použité směsi plynů, tím dříve dosáhnete Vaší maximální hloubky ponoru, definovanou Vaším nastaveným
parciálním tlakem kyslíku. Maximální partiální tlak kyslíku může být nastaven pomocí softwaru DataTalk v rozmezí 1,20 a 1,95 barů.
Standardní hodnota je 1,5 barů. Parciální tlak kyslíku vyšší než 1,6 barů by neměl být z bezpečnostních důvodů nastaven vůbec, nedoporučuje se.
Hodnota expozice kyslíkem a její zvukové alarmy nejsou ovlivněny vybraným nastavením ppO2max.

Parciální tlak kyslíku (ppO2)
Nastavená hodnota a informace o aktuálním ppO2 nejsou zobrazeny. Viz -> maximální povolený parciální tlak kyslíku.

Povrchový režim 
V povrchovém režimu měří potápěčský počítač hromadění mikrobublin a nasycení tkání dusíkem, stejně jako expozici tkání kyslíkem.
Desaturační doba je stanovena buď nasycováním kyslíkem nebo dusíkem, v závislosti na tom, který z plynů se déle vysycuje. 
Nasycení kyslíkem <CNS O2%> je zobrazeno a upravováno až dokud neklesne až na 0%. 
Při kalkulaci desaturační a bezodletové doby se předpokládá, že potápěč dýchá vzduch.

Pokud v této fázi potřebujete vyměnit láhve, ujistěte se, že použitá směs v nových láhvích je shodná s tou předchozí. Jestliže se
chcete potápět s jinou směsí plynů, musíte na hladině provést pětiminutový interval, aby Aladin®Air Z Nitrox mohl ukončit ponor. 
Poté můžete upravit nastavení na novou směs. V případě, že tyto pokyny nebudou respektovány, Aladin®Air Z Nitrox spočítá
chybně data o směsi plynů. To může vyústit ve zranění nebo smrt.

Aladin®Air Z Nitrox počítá s krátkodobým toxickým efektem kyslíku (poškození CNS) prostřednictvím tzv. „kyslíkových hodin“. Princip je založen
na přehledu, který ukazuje jednotky expozice (toxicity) pro kyslík za jednotku času v závislosti na ppO2. 
Indikace expozice se zobrazuje jako „CNS O2%“ (relativní expozice kyslíkem centrálního nervového systému). 
Zobrazení CNS O2=0% znamená normální fyzický stav před prvním ponorem, CNS O2=100% značí kritický horní limit.

Nitrox je směs plynů skládající se dusíku a kyslíku. Typ směsi plynů, používaný při potápění se STLAČENÝM VZDUCHEM je stejný jako náš 
atmosférický vzduch (78% dusíku, 21% kyslíku, 1% vzácných plynů). Proto je normální vzduch také NITROX!

Nicméně Nitrox, jako plyn používaný při potápění, obsahuje větší procento kyslíku než normální vzduch. Vyšší procento obsahu kyslíku (a proto
nižší množství dusíku) má výhodu v prodloužení bezdekompresní fáze (potažmo zkrácením dekompresní fáze), protože do tělních tkání je během
ponoru rozpuštěno méně dusíku.

Vyšší procento kyslíku ve směsi Nitrox může přivodit další fyziologické problémy z důvodu toxického vlivu zvýšeného parciálního
tlaku kyslíku (ppO2). 
Dýcháním kyslíku při vyšším parciálním tlaku se mohou objevit dva vlivy expozice kyslíkem: 

Poškození centrální nervové soustavy (CNS):
Symptomy expozice se mohou projevit v krátké době v centrální nervové soustavě. Mezi tyto symptomy patří: podráždění dýchacích orgánů,
nevolnost, bolest hlavy, plicní edém, křeče, bezvědomí. Symptomy se mohou projevit v podstatě již při ppO2 od 1 baru a jejich závažnost závisí 
na délce expozice a parciálním tlaku kyslíku.

Poškození plic:
Symptomy poškození plic při expozici kyslíkem mají dlouhodobý efekt a nemusí se projevit ihned. Příznaky se mohou projevit při hodnotách 
ppO2 od 0,5 barů výše a následkem dlouhé expozice v rozmezí několika hodin či dnů.
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Přehled, poprvé publikovaný námořnictvem USA, je nyní známý jako List IANDT. Tento přehled jsme
modifikovali pro použití s Aladin®Air Z Nitrox, ve spolupráci s Dr. Billem Hamiltonem, známým
specialistou na tuto problematiku.

Protože dlouhá expozice kyslíku nemá vliv na žádnou z nezbytných součástí potápěčské výstroje,
není použití výstroje nijak zahrnuto do výpočtů Aladin®Air Z Nitrox.

Bezpečnostní pokyny:

Aladin®Air Z Nitrox je vytvořen pouze pro ponory s Nitroxem (max.50% O2) a stlačeným
vzduchem (21% O2). Proto Aladin®Air Z Nitrox nepoužívejte pro potápění s jinými směsmi plynů.
Před ponorem je nezbytné zkontrolovat nastavení O2 na Vašem počítači a porovnat s používanou 
směsí plynů. Vždy pamatujte: špatné nastavení směsi mohou vyústit v nedostatečný výpočet 
dekompresního času a expozice kyslíkem, což může být osudné!

Vždy berte v úvahu nebezpečí dusíkové narkózy, bez ohledu na používanou směs plynů.
Aladin®Air Z Nitrox před ní nedává žádné varování.
Stále kontrolujte limity ponoru, s ohledem na obsah kyslíku a standardní potápěčské postupy. 
Nepotápějte se hlouběji než do 40 metrů.
Pokud CNS O2 dosáhne 75%, musíte ihned začít výstup!
S Nitroxem se potápějte pouze pokud jste prodělali odpovídající kurz u akreditované organizace.

Aladin®Air Z Nitrox je určen pro potápění s otevřeným dýchacím okruhem. Aladin®Air Z Nitrox 
musí být nastaven pro určenou směs plynů. V polouzavřených a uzavřených dýchacích okruzích
se může směs plynů značně lišit. Výsledky kalkulace mohou být odlišné než ty, které jsou nezbytné 
pro danou aktuální směs plynů.
Aladin®Air Z Nitrox používejte pouze se samostatným dýchacím přístrojem. Aladin®Air Z Nitrox
není určen pro dlouhodobé vystavení Nitroxu.
Provádějte dostatečně dlouhé povrchové intervaly (jako při potápění se stlačeným vzduchem). 
Kyslík potřebujte také dlouhý čas k vysycení z těla. 
Pokud Vaše hodnota CNS O2% neklesla pod 40%, nezačínejte další ponor!

Pro potápění s Nitroxem používejte pouze takovou výstroj, která je určena pro potápění s Nitroxem

Těmto ikonám, uvedeným v manuálu věnujte zvýšenou pozornost, jedná se o důležité poznámky: 

 Poznámka: Informace a tipy, které jsou důležité pro optimální využití funkcí vašeho Aladin ® Air Z Nitrox.

Informace a tipy, které jsou důležité pro optimální využití funkcí vašeho Aladin ® Air Z Nitrox. Pozor:

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, není-li zabráněno,
může vést k úmrtí nebo vážnému zranění!

úprava: ALBE GROUP s.r.o. Veveří 8 Brno www.albegroup.cz®
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