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IEVADS
OMS PLŪDĪBAS KOMPENSATORU ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
Paldies, ka izvēlējāties OMS.

OMS peldspējas kompensatori ir izgatavoti no izturīgiem materiāliem ar unikālām funkcijām,
kas pielāgojas progresīvai zemūdens videi. Vispārējā dizaina filozofija ļauj pilnībā integrēt
vairākus komponentus, nodrošinot augstu pacelšanas jaudu, zemu pretestību un
paaugstinātu drošību, pateicoties dublēšanai. Izmantojot dažādu siksnu, dažādu gaisa šūnu
un piederumu izvēli, ūdenslīdējs var konfigurēt savu sistēmu konkrētajai videi, kurā tie
darbojas.
OMS aprīkojums ir paredzēts lietošanai sertificētiem nirējiem un personām ar apmācību un
pieredzi, lai droši nirt šajās vidēs. Peldspējas kontroles zaudēšana var izraisīt nekontrolētu
nolaišanos vai nekontrolētu strauju pacelšanos, izraisot noslīkšanu, dekompresijas slimību
vai plaušu pārspiediena traumas.
Neizmantojiet šo izstrādājumu, kamēr neesat izlasījis, sapratis un ievērojis visus
norādījumus un drošības pasākumus, kas sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā, un praktizējis
ārkārtas mācības. Ja lietotāja rokasgrāmata nav pieejama vai pazaudēta, citu kopiju var
lejupielādēt vietnē www.omsdive.eu.
Ja kāda šīs rokasgrāmatas daļa ir neskaidra vai ja nevarat saņemt apmierinošas atbildes
no sava niršanas veikala vai instruktora, sazinieties ar visā pasaulē, izņemot
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ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IZMANTOTO SVARĪGO SIGNĀLVĀRDU DEFINĪCIJA
Šajā rokasgrāmatā mēs izmantosim noteiktus vārdus, lai pievērstu jūsu uzmanību
apstākļiem, praksei vai paņēmieniem, kas var tieši ietekmēt jūsu drošību. Pievērsiet īpašu
uzmanību informācijai, ko ievada šādi signālvārdi.
!!! BĪSTAMI!!!
Norāda uz nenovēršami bīstamu situāciju, kas, ja netiek
novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus savainojumus.
!! BRĪDINĀJUMS!!
Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek
novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus savainojumus.
! UZMANĪBU!
Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek
novērsta, var izraisīt vieglus vai vidēji smagus
savainojumus.
To var arī izmantot, lai brīdinātu par nedrošu praksi.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA
Ja kāda šīs rokasgrāmatas daļa ir neskaidra vai ja nevarat saņemt apmierinošas atbildes
no sava niršanas veikala vai instruktora, sazinieties ar
OKEĀNU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS
OMS — galvenā mītne visā pasaulē
Pieder un to pārvalda
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Mēnhengladbaha
41199 Vācija
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu
Ja pazaudējat šo rokasgrāmatu, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai OMS, lai iegūtu
citu eksemplāru. Kopiju var lejupielādēt vietnē www.omsdive.eu.

DROŠĪBA
SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

OMS peldspējas kompensatori ir paredzēti lietošanai sertificētiem akvalangu nirējiem, kuri ir
veiksmīgi pabeiguši apmācību kvalificēta instruktora uzraudzībā.
!! BRĪDINĀJUMS!
Izpildiet visus norādījumus un ievērojiet šos drošības
pasākumus. Peldspējas kompensatora nepareiza vai nepareiza izmantošana
var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.
!! BRĪDINĀJUMS!!
Šī lietotāja rokasgrāmata NEaizvieto kvalificēta instruktora un apmācību
aģentūras sniegtās instrukcijas. NELIETOJIET šo aprīkojumu, kamēr neesat praktizējis
un apguvis praktiskās niršanas iemaņas, tostarp iemaņas ārkārtas situācijās, kontrolētā
vidē ārsta uzraudzībā.
niršanas instruktors, sertificēts nacionāli atzītā mācību organizācijā un
zinošs šāda veida aprīkojuma lietošanā.
!! BRĪDINĀJUMS!!
Šī peldspējas kompensatora nepareiza vai nepareiza izmantošana var izraisīt
peldspējas kontroles zaudēšanu, tostarp nekontrolētu nolaišanos un nekontrolētu
strauju pacelšanos, izraisot noslīkšanu, dekompresijas slimību vai gaisa emboliju.
Šis OMS peldspējas kompensators nav kvalificējams kā ASV krasta apsardzes apstiprināta
glābšanas veste vai glābšanas līdzeklis. Nekādā gadījumā nepaļaujieties uz šo sistēmu, lai
glābtu savu dzīvību. Tas nav paredzēts, lai jūs peldētu ūdenī ar seju uz augšu, ja esat
bezsamaņā.
!!! BĪSTAMI!!!
Šis peldspējas kompensators nepludinās jūs ar seju uz augšu, ja esat
bezsamaņā
ūdenī. Ja, valkājot šo sistēmu, jūs zaudējat samaņu uz virsmas, jūs
noslīksit, ja būsit ar seju uz leju.
! UZMANĪBU!
OMS BC sistēmas darba temperatūras diapazons ir no -20 ˚C (-4 ˚F) līdz
70 ˚C (158 ˚F). Ir jāievēro visi piesardzīgie/zināmie drošības pasākumi un
procedūras, nirstot temperatūrā, kas tuvu vai zem sasalšanas temperatūrai
uz virsmas un zemāk.
UZMANĪBU
BCD ir paredzēts tikai kā peldspējas kompensācijas sistēma izmantošanai
niršanā. Lūdzu, neizmantojiet nekam citam.
UZMANĪBU
Parastais BC kalpošanas laiks biežas lietošanas gadījumā ir 10 gadi no
izgatavošanas datuma. Šajā laikā, lūdzu, sazinieties ar savu atkritumu
savākšanas pakalpojumu sniedzēju par pareizu iznīcināšanu.
UZMANĪBU

Šī BC rūpnīcā noteiktā apkope vismaz reizi gadā jāveic pilnvarotam OMS
izplatītājam. Ikgadējais serviss sastāv no urīnpūšļa(-u) un vārstu
savienojumu vispārējas noplūdes pārbaudes.
.
UZMANĪBU
Peldspējas kompensators nav elpošanas sistēma, un gāzi nedrīkst ieelpot
no peldspējas kompensatora urīnpūšļa

Jums ir jābūt nosvērtam, lai ļautu sev saglabāt neitrālu peldspēju visos niršanas dziļumos.
Nepaļaujieties tikai uz šo peldspējas kompensatoru, lai jūs paceltu uz virsmas. Ja tas ir
bojāts, tas var neturēt gaisu. Noteiktās situācijās svara jostas nomešana vai daļas vai visu
integrēto atsvaru nomešana var būt labākā metode pozitīvas peldspējas noteikšanai, lai
paliktu uz virsmas.
Pirms katras niršanas pārbaudiet un pārbaudiet, vai šis peldspējas kompensators nav
noplūdis. Noplūdes var nebūt pamanāmas, tikai vizuāli pārbaudot peldspējas
kompensatoru. Ja peldspējas kompensators ir jebkādā veidā bojāts, to nedrīkst izmantot,
kamēr tas nav salabots.
Jums vajadzētu būt iespējai izmantot jaudas piepūšanas funkciju, lai pievienotu gaisu
peldspējas kompensatoram gadījumā, ja jaudas piepūšanas mehānisms sabojājas. Šī ir
kritiska prasme
Nekad nepārpūtiet peldspējas kompensatoru. Pārmērīga peldspējas kompensatora
piepūšana, atrodoties zem ūdens, var izraisīt strauju pacelšanos.
!! BRĪDINĀJUMS!!
Strauja kāpšana ir bīstama un var izraisīt plaušu pārspiediena traumas un/vai
dekompresijas slimību. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt nopietnus
savainojumus vai nāvi.
Jums ir kontrolēt savus kalnus un lejas, koriģējot savu dzīvesprieku. Noteikti sekot
ieteikto pacelšanās ātrumu ar niršanas tabulām vai niršanas izmantotajā datorā
norādīto.
Ja izmantojat svara jostu, tai ir jābūt skaidram kritiena ceļam. Ja jūsu peldspējas
kompensators ir aprīkots ar kājstarpes siksnu, svara josta ir jāuzvelk pēdējā. Ja izmantojat
integrēto svaru sistēmu, svaru kabatām jābūt pareizi piestiprinātām pie siksnas.
Nekad neizmantojiet peldspējas kompensatoru smagu priekšmetu pacelšanai zem
ūdens. Peldspējas kompensators nav paredzēts lietošanai šim nolūkam neatkarīgi no tā, vai
jūs to valkājat vai ne. Peldspējas kompensators nav pacelšanas maiss. Ja nēsājat peldspējas

kompensatoru un esat to piepūtis, lai paceltu smagu priekšmetu, tad, ja objektu nokrītat,
pārmērīgā peldspēja var izraisīt strauju pacelšanos.
!! BRĪDINĀJUMS!!
Strauja kāpšana ir bīstama un var izraisīt plaušu pārspiediena traumas un/vai
dekompresijas slimību. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt nopietnus
savainojumus vai nāvi.
Nemēģiniet elpot peldspējas kompensatorā esošo gaisu. Gaiss spārnā var būt
piesārņots ar augstu baktēriju līmeni.
Peldspējas kompensators ir pareizi jāsamontē un jāpielāgo jums. Ja izjaucat sistēmu, lai
mainītu komponentus, un neesat pārliecināts, vai esat to pareizi samontējis, sazinieties ar
savu OMS izplatītāju, lai pārliecinātos, ka peldspējas kompensators darbojas pareizi.
Ar savu niršanas sistēmu jums nekad nevajadzētu būt tik smagiem svērtiem, ka,
atmetot svarus, jūs nevarētu izveidot tūlītēju pozitīvu peldspēju uz virsmas. Ja jūsu
peldspējas kompensators sabojājas un jūs nevarat noteikt pozitīvu peldspēju uz
virsmas, atmetot svarus, jūs varat noslīkt.
Pirms katras lietošanas reizes, pirms peldspējas kompensatora pievienošanas cilindram,
noteikti iemērciet tvertnes lentes ūdenī. Kad tvertnes lentes ir piestiprinātas pie cilindra,
pārbaudiet spriegojumu, lai nodrošinātu, ka cilindrs neizkrīt no lentēm. Pievelciet lentes pēc
vajadzības. Šīs procedūras neievērošana var izraisīt cilindra izkrišanu no joslām vai nu zem
ūdens, vai uz virsmas. Tas var radīt savainojumus jums vai citiem tuvumā esošajiem
ūdenslīdējiem.

PAREDZĒTĀ IZMANTOŠANA
KOMPENSATORIEM

UN

PIELIETOJUMS

TO

OMS

PLŪDĪBAS

OMS peldspējas kompensatori ir paredzēti lietošanai sertificētiem akvalangu nirējiem vai
personām, kas piedalās apmācībā un atrodas sertificēta instruktora tiešā uzraudzībā. Tas ir
paredzēts, lai veiktu šādas funkcijas:
Virsmas peldēšana: pievienojot gaisu peldspējas kompensatoram, jūs varat izveidot pozitīvu
peldspēju uz virsmas. Tas ievērojami atvieglo peldēšanu uz virsmas.
Palīdzība nolaišanās kontrolēšanā: izmetot peldspējas kompensatoru vai pievienojot tam
gaisu, jūs varat palīdzēt kontrolēt nolaišanos. Jums nekad nevajadzētu sākt nirt nu pārmērīgi
negatīvi peldoša vai pozitīvi straujo. Turiet vienu roku uz savu jaudu piepūšanas mehānisms
nepārtraukti nolaišanās laikā, lai palīdzētu kontrolēt savu kustību cauri ūdens kolonnā. Esiet
gatavi, lai pievienotu gaisu, lai apturētu savu nolaišanās.
!! BRĪDINĀJUMS!!
Strauja nolaišanās ir bīstama un var izraisīt traumas un/vai noslīkšanu.

Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt nopietnus
savainojumus vai nāvi.
Palīdzību izveidošana neitrālu peldspēju, pie Dziļums: Jūs varat izveidot neitrālu peldspēju
dziļumā, pievienojot tikai pietiekami daudz gaisa, lai peldspēja kontroles sistēmu, kas ļauj
jums, lai lidināties. Tomēr, ja jūs pacelties vai nolaisties pat dažas kājas, jums var būt
nepieciešams pielāgot to gaisa daudzumu uz BCS.
Palīdzību kontrolēšana uzbrauktuves: Uzglabāt vienu roku uz vara piepūšanas / deflatora
mehānisms nepārtraukti pacelšanās laikā, lai palīdzētu kontrolēt savu kustību cauri ūdens
kolonnā. Tā kā gaisa paplašinās iekšpusē peldspējas kompensators pacelšanās laikā, jums
jābūt gataviem ventilācijas gaisu, lai novērstu strauju augšupeju.
!! BRĪDINĀJUMS!!
Lai pareizi iztukšotu gaisu, deflatoram jābūt augstākajam
punktam. Nepareiza deflatora novietošana var izraisīt strauju pacelšanos,
kas ir bīstami un var izraisīt plaušu pārspiediena traumas un/vai
dekompresijas slimību. Jebkurš no
šie apstākļi var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

ZEMA SPIEDIENA ŠĻŪTEŅU UZSTĀDĪŠANA
Jūsu OMS spārns ir aprīkots ar papildu zema spiediena (LP) šļūteni, kas nodrošina LP gaisu
BCS jaudas piepūšamajā ierīcē. Šļūtene ir jāuzstāda kvalificētai personai vienā no jūsu
regulatora LP 3/8” (9,5 mm) pieslēgvietām. Jāievēro piesardzība, izvēloties LP pieslēgvietu,
kas ļaus šļūteni novadīt uz jaudas piepūšanas ierīci, izmantojot labāko/īsāko ceļu uz
piepūšanas bloku.
Piezīmes uzstādītājam:
!! BRĪDINĀJUMS!!
Nekad nepievienojiet zemspiediena inflatora šļūteni regulatora augstspiediena
pieslēgvietai. Ja šļūtene ir pievienota augstspiediena pieslēgvietai, tā var neizdoties bez
brīdinājuma, izraisot smagus miesas bojājumus. Regulatora pirmajos posmos ir LP
pieslēgvietas, kas ir 3/8” (9,5 mm) un ir mazākas par augstspiediena (HP) portiem, kas ir
7/16” (11 mm). Tomēr jābūt uzmanīgiem ar vecākiem regulatoriem, kur HP un LP
pieslēgvietas ir 3/8” (9,5 mm). Vairumā gadījumu HP porti ir apzīmēti ar HP. Tomēr, ja ir
jautājums par pieslēgvietas izejas spiedienu, tas ir jāpārbauda. LP pieslēgvietas
maksimālajam izejas spiedienam jābūt 200psi (13,8 bāri).
Kad ir atrasts LP ports un noņemts spraudnis, pārbaudiet, vai šļūtenē ir O veida gredzens un
tas ir labā stāvoklī. O veida gredzens jāieeļļo ar atbilstošu smērvielu (silikonu lietošanai gaisā
vai ar skābekli saderīgu smērvielu Nitrox lietošanai). Pārbaudiet arī šļūtenes savienojumu, lai
pārliecinātos, ka uz vītnēm un O veida gredzena nav netīrumu vai gružu. Ievietojiet šļūtenes

vītņoto galu pieslēgvietā, izmantojot 9/16” (14 mm) uzgriežņu atslēgu. Nepievelciet pārāk
daudz. Armatūra ir jāpievelk līdz aptuveni 14,7 N (3,3 ft-lb).
! UZMANĪBU!
Ieteicamais OMS BC inflatora darba spiediens ir no 120 psi (8,3 bar) līdz 160 psi (11 bar)

IEPAZANS AR OMS PLŪDĪBAS KOMPENSATORIEM
OMS peldspējas kontroles sistēmas ir veidotas, pamatojoties uz modulāru dizainu, kas
ļauj nirējam pielāgot savu sistēmu. Parasti pilnīga sistēma sastāv no siksnas, gaisa šūnas
(spārna) un sistēmas cilindru piestiprināšanai. Var pievienot arī piederumu kabatas.
Ūdenslīdējam ir svarīgi konfigurēt sistēmu, kas pareizi iederas un ar pietiekamu
pacēlumu, lai ērti atbalstītu ūdenslīdēju un cilindrus uz virsmas. Instrumenti un avārijas
priekšmeti (marķierbojas, signālierīces utt.) ir jānostiprina tā, lai tie būtu viegli pieejami,
taču neradītu saķeršanās risku vadotnēs un pietauvošanās virvēs. Tas viss ir iespējams ar
OMS produktiem.
IEKĀRTAS
OMS ir pieejami 5 dažādi siksnu
stili.

IQ Lite mugursoma
IQ BackPack ir mīksta pakas siksnu sistēma, ko var izmantot
kā vieglas ceļojumu iekārtas daļu vai aprīkot ar metāla
aizmugures plāksni lietošanai ar lieljaudas diviem
cilindriem. Tam ir polsterējums
plecu siksnas ar sānu atbrīvošanas sprādzi abās pusēs krūšu
kaula siksnas un alumīnija tērauda jostas sprādzi. Uzkabe ir
aprīkots ar 4 non dumpable apdare svars kabatas turot līdz
2,2 lb (1 kg), katra uz muguras.
Tālāk sniegtā informācija par izmēriem ir sniegta kā
vadlīnijas. IQ Lite Pack ir ārkārtīgi regulējams, un daudzi
cilvēki var ievietot vairāk nekā vienā izmērā.
IQ Lite
mugursoma
Part #
A11518064

Izmērs
XS

Krūtis
iekšā
24-34

cm
61-86

Augstums
iekšā
60-66

cm
152-168

Svars
lbs.
100–150

Kilograms
45-68

A11518065
A11518066
A11518067

S
M/L
XL

26-46
30–50
35-55

66-117
76-127
89-140

64-70
68-74
72-78

163-178
173-188
183-198

1. FOTO

Parādīts ar Performance
MONO Wing 32 lb pacēlāju
(aptuveni 14,5 kg)

IQ Lite CB mugursoma
Cummerbund
IQ Pack ir mīksts pakete iejūgs sistēma, kas var tikt izmantoti
kā daļa no vieglā ceļojumu ierīces, vai var aprīkot ar metāla
aizmugures plates izmantošanai ar augstas ietilpības dubulto
cilindriem. Tā ir polsterētas plecu siksnas ar sānu
atbrīvošanas sprādzi abās pusēs, krūšu kaula siksnas un
alumīnija tērauda jostas sprādzi. Cummerbund nodrošina
ērtu 3 "(7.62 cm) velcro pievienoto aizsardzību starp kuņģa
un aizvēršanas siksnas ar sprādzi. Uzkabe ir aprīkots ar 4 non
dumpable apdare svars kabatas turot līdz 2,2 lb (1 kg), katra
uz muguras.

130–180
160-210
190–240

59-82
73-95
86-109

Šādu izmēru informācija tiek sniegta kā vadlīnijas. IQ Lite
Pack aizsprostot Bund ir pieejams šajās izmēros:
IQ Lite
Pack CB
Part #
A11518068
A11518069
A11518070
A11518071

Krūtis
Izmērs
S
XS
M/L
XL

iekšā
26-46
24-34
30–50
35-55

Augstums

cm
66-117
61-86
76-127
89-140

iekšā
64-70
60-66
68-74
72-78

cm
163-178
152-168
173-188
183-198

Svars
lbs.
130–180
100–150
160-210
190–240

Kilograms
59-82
45-68
73-95
86-109

2. FOTO

Parādīts ar 32 lb veiktspēju Mono wing un Vertical 6 lb
(apmēram 2,7 kg) svara kabatas
KOMFORTA IEKĀRTA III
Comfort Harness III ir pilna funkcionalitāte, viena izmēra uzkabe ar polsterētām plecu
siksnām ar nerūsējošā tērauda sānu sprādzi abās pusēs, krūšu kaula siksnu un
nerūsējošā tērauda vai alumīnija vidukļa sprādzi un D gredzenus. Comfort Harness III
var montēt ar OMS nerūsējošā tērauda (attēlā zemāk), alumīnija vai oglekļa šķiedras
aizmugures plāksni vai pārdot atsevišķi.

3. FOTO

Tālāk sniegtā informācija par izmēriem ir sniegta kā vadlīnijas. Comfort Harness III ir ārkārtīgi
regulējams, un daudzi cilvēki var pielāgot vairāk nekā vienu izmēru.

Izmērs
S-M
ML
XL-XXL

Krūtis
iekšā
26-46
30–50
35-55

cm
66-117
76-127
89-140

Augstums
iekšā
64-70
68-74
72-78

cm
163-178
173-188
183-198

Svars
lbs.
130–180
160-210
190–240

Pieejamie stili:
Comfort Harness III , nerūsējošā tērauda aizmugures plāksne A11418001
Comfort Harness III, alumīnija aizmugures plāksne A11418002
Comfort Harness III, oglekļa šķiedras aizmugures plāksne A11418039
Comfort Harness III, Signature pakete Nerūsējošais tērauds S11618001
Comfort Harness III, Signature pakete Alumīnijs S11618002

Komforta jostas III montāžas instrukcijas
1. solis izvēlieties siksnu ar apļveida gredzenu un plecu atbloķēšanas augšējo daļu

4. FOTO

2. darbība, izmantojot plastmasas triglide un D gredzenu, uzstādiet uz siksnas
Piezīme: siksna ir dubultota un Triglide jānovieto tik tuvu šuvei

5. FOTO

Kilograms
59-82
73-95
86-109

3. darbība Izbīdiet komplektu cauri polsterējuma apakšējai daļai caur 1 collas (2,5 cm) siksnu,
kas iešūta spilventiņā.
4. darbība Uzstādiet Triglide un D gredzenu virs 1 collas (2,5 cm) sašūtās siksnas

FOTO 6-7

5. solis Uzbīdiet Epaulet uz siksnas
Ņemiet vērā, ka salocītajai pusei jābūt vistuvāk kaklam, jo tas samazinās noberšanos
6. darbība. Izbīdiet 2 collu (5 cm) siksnu cauri uzšūtajai 2 collu (5 cm) siksnai uz polsterējuma.

FOTO 8-9

7. solis Uzstādiet mazo epauletu caur polsterējuma cilpām un virs Epauleta

FOTO 10-11

8. darbība Pabīdiet īso siksnu ar uzstādīto starpliku aizmugurējās plāksnes augšpusē, uz leju
9. solis Uzstādiet triglides siksnas augšpusē uz plāksnes

FOTO 12-13

10. darbība Ievietojiet velcro uztvērējus caur aizmugures plāksnes atverēm zem 2 collu (5 cm)
lentes, salīdzinot ar iepriekšējo soli, salokiet Velcro, lai to nofiksētu.

14. FOTO

11. darbība
Nobīdiet siksnu no plāksnes zem lentes no plecu siksnām.

ATKĀRTOTI ŠO PROCEDŪRU ATTIECĪBĀ UZ OTRAI PLECU SIKNA

15. FOTO

12. solis Uzstādiet siksnu no plecu siksnām, izmantojot triglides, kas uzstādītas uz siksnas

16. FOTO
Pieņemiet galīgo lēmumu pēc vajadzīgā izmēra noteikšanas. Izmēru noteikšana atrodas plecu
polsterējuma aizmugurē pēc krūšu siksnas uzstādīšanas.

FOTO 17-18
13. solis Uzstādiet vidukļa jostas siksnu, kā parādīts attēlā
14. solis Uzstādiet plecu siksnas apakšējo daļu. Vidukļa siksna iet caur pievienoto Tri Glide.
Ievērojiet siksnas leņķus uz priekšu

FOTO 19-20
15. darbība
Augšējā un apakšējā daļa pievienota, kā parādīts attēlā

21. FOTO
Comfort Harness III pielāgošana izmēram
1. darbība) Pēc individuālā izmēra noteikšanas noņemiet 2 collu siksnu no plecu siksnas.

FOTO 22-23
2. solis) izmēra vadotne atrodas plecu polsteru apakšā

24. FOTO
3. solis) Velciet 2 collu (5cm) siksna, kamēr jums ir saīsināts siksnu atbilstoša lieluma. Papildu
polsterējums tiek glabāti apakšējā daļā spilventiņu

FOTO 25-26
4. solis) atkārtojiet procedūru pretējam plecam
5. darbība) izvelciet 2 collu (5 cm) siksnu caur plecu svirām uz plāksnes, lai nostiprinātu

27. FOTO
Lai pareizi noregulētu, var būt nepieciešams pārvietot 1 collas (2,5 cm) epauletu. Dažos
gadījumos, piemēram, mazākā izmēra. Var būt nepieciešams pilnībā noņemt šo siksnu.

28. FOTO
Ņemiet vērā izmaiņas 1 collas (2,5 cm) epauleta atrašanās vietā.
Alumīnija aizmugures plāksne nepārtraukta pinuma (DIR) A11518033 (pārtraukta)

Nepārtrauktās aušanas uzkabe ir vienkārša uzkabe, kurā tiek izmantots viens siksnas gabals,
kas caurvij aizmugures plāksni. Tam nav krūšu kaula siksnas vai plecu atbrīvošanas
sprādzes. Tā ir minimāla drošības josta maksimālai uzticamībai.
Izmērs: viens izmērs der visiem
Pieejams arī:
Nerūsējošā tērauda aizmugures plāksne # A11518034
Nerūsējošais tērauds ar ķīmiski izturīgu siksnu (CR) A1151803

SMARTSTREAM IEKĀRTAS
SmartStream tika izstrādāts, lai atvieglotu konfigurācijas problēmas, kas var rasties, uzvelkot
smagu iekārtu. Pavelkot vidukļa siksnas uz priekšu, plecu siksnas nostiprina nirēja plecus un
muguru, nodrošinot tūlītēju pareizu regulēšanu. Šī unikāli regulējamā OMS sistēma ļauj
izmantot OMS svara kabatas vai vietu, kur turēt lampu. Jostas izmanto 11,5 pēdas (3,5 m)
2 collu (50 mm) siksnu un alumīnija vai 316 nerūsējošā tērauda vidukļa jostas sprādzi un D veida
gredzenus (ar trīsslīdēšanas atdurēm, lai novērstu slīdēšanu). Iespēja izvēlēties OMS nerūsējošā
tērauda vai alumīnija jostas sprādzi, 2” (50 mm) kājstarpes siksnu ar DPV D gredzenu
Izmērs: viens izmērs der visiem
Pieejamie stili:
Smart Stream instalācija, nerūsējošā tērauda aizmugures plāksne A11518078
Smart Stream instalācija, alumīnija aizmugures plāksne A11518072

Smart Stream instalācija, oglekļa šķiedras aizmugures plāksne A11418038
Smart Stream siksna, nerūsējošā tērauda aizmugures plāksne un ķīmiski izturīga siksna (CR)
A11518088
Smartstream Signature iepakojums Nerūsējošais tērauds S11518035
Smartstream Signature iepakojums Alumīnijs S11518036

FOTO 29-30
Smartstream siksnas regulēšana

31. FOTO

A-MUGURAS PLĀKSNE SS VAI
AL
D -SS TRI GLIDE
F-2 VIDUKTAS SIKNAS
IEROBEŽOTĀJS LEFT
I -VIDUKTAS SIKNA TRI GLIDE

B-PLECU VIDUKTAS SIKNA

C-SS SLIP Gredzens

E- VIDUKTAS SIKNAS
ATBALSTĪTĀJS
G -W/S IEROBEŽOJUMS DGREDZENS
J -D-RING & TRI
GLIDE

F - 1 VIDUKTAS SIKNAS
IEROBEŽOTĀJS LABĀ
H -W/S LIMITER SS BACKLE
k - IEROBEŽOTĀJS DISTANCE

L- PLECS
32. FOTO
Smartstream regulējamā plecu/vidukļa siksna atvieglo fiksēto plecu/vidukļa siksnu garumu, kas
parasti sastopams lielākajā daļā DIR siksnu.
1. Koriģēšana sākas plecu / vidukļa siksnas kustības ierobežotājs montāža, kas sastāv no,
ierobežotāji F-1 vai F2 , siksnas E un Tri slīdēšana D . Ideālā gadījumā sākuma punkts ir
ierobežotāju F-1 un F2 novietošana nirēja vidukļa ārējā pusē. Korekcijas garums K tiek
veikts, ņemot augšu vai iznomāšanu pinumi E gan Tri Glide D .

33. FOTO

2. Kad F-1 un F-2 ir novietoti pozīcijā, uzlieciet siksnas komplektu, noregulējiet plecu
vidukļa siksnu B, pavelkot vidukļa siksnas galus un noliecot to.
3. Apskatiet Tri Glide I un D-Ring & Tri Glide J pozīcijas. Attālums K attālums starp J un F-1
un I un F-2 nosaka atslābumu, ko var ievilkt plecu siksnās B, kad jostasvieta jostas
sprādze nav pabeigta. Piemēram, attālums K 3 collas (7,6 cm) nolaidīs plecu siksnas, lai
tik daudz atbrīvotos.
4. Katram nirējam ir jāizstrādā L un K attālums, lai vislabāk apmierinātu vajadzības.
Nirējiem jostas labajā pusē F-2 ir aprīkots ar sprādzi H . Sprādzi H var izmantot, lai nostiprinātu
siksnas E galu . Tas nodrošina stiprinājuma punktu kārbas lukturim vai piederumu kabatai

Weight Pocket Smartstream instalācijas uzstādīšana
Šī ilustrācija parādīt puses uzstādīšana pareizo Tomēr šis process ir kontūras zemāk attiecas uz
abām pusēm

34. FOTO
1. Ja uzkabe ir pielāgots, lai pareizu fit, tas ir izpalīdzīgi, lai atzīmētu positing no D , I un J uz
pleca Vidukļa siksna B . Lai atzīmētu kritiskās vietas, var izmantot vaska marķieri vai
ziepju gabalu.
2. Noņemiet vidukļa jostas sprādzi no plecu jostas siksnas B kreisā gala
3. Noņemiet I un J no plecu vidukļa siksnas B
4. Izvelciet plecu vidukļa siksnu B atpakaļ cauri (F-1 un F-2) un apvelciet C cilpu
5. Noņemiet vidukļa siksnas stiprinājuma bloku E , atvienojot to no D , A un C
6. Noņemiet sprādzi H no F-2 , atvienojot to no E
7. Novietojiet vidukļa siksnas fiksatoru E (F-1 un F-2) starp cilpām, kas atrodas kabatas
aizmugurē, un pēc tam izvelciet E caur kabatas cilpas centru, pārbaudot, vai kabata ir
pareizi orientēta. Vertikālajā svara kabatā svara atbloķētājs novelkas uz leju, savukārt
horizontālajā svara kabatā svara atbloķētājs velkas uz priekšu. Vienkāršu pēdējo
pārbaudi var veikt, turot kabatas un siksnas komplektu līdz gurnam, uz kura tas
jāuzstāda. Pēc tam pārbaudiet, vai E siksnu siksnas ap ķermeņa aizmuguri un svara
kabatas atbrīvošanas rokturu vilkmes ir pareizi saskaņotas ar vilkšanas virzienu.

35. FOTO

8. Atjaunotiem E gan D, A, C un atpakaļ, lai gan D un tucking zaudējumu beigas E caur
cilpas par aizmugurē kabatas
9. Pārveidojiet B, izlaižot to caur C kabatas cilpām un ( F-1 , F-2 ) un ( J , I ). Pēc tam
piestipriniet vidukļa jostas sprādzi B kreisajā galā

SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS (PS) IEKĀRTA
SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS (PS) SISTĒMA, kas veidota ap patentētu nerūsējošā tērauda aizmugures
plāksni. Aizmugures plāksne ļauj pielāgot siksnu nirēja rumpja garumam. Nerūsējošā tērauda
jostasvietas un plecu siksnas regulējamas sprādzes. Savietojams ar visu OMS Air Cells klāstu un,
izmantojot papildu sliežu sistēmu, Interspiro Drivatar System un Deviator DP! Virszemes
apgādes sistēma.

36. FOTO
Sabiedriskās drošības (PS) siksna A11518079
Izmērs: viens izmērs der visiem
Parādīts ar papildu sabiedriskās drošības svara kabatām (20 mārciņas (9,1 kg) katrā kabatā
A11918079

IQ ķīmiski izturīga mugursoma
Tas ir tāds pats dizains kā IQ mugursoma, bet ražots no ķīmiski izturīgiem materiāliem un
paredzēts sabiedriskās drošības nirējam (PSD) lietošanai HAZMAT vidē. IQ Pack sadalīs svaru pa
gurniem un muguru, lai vienmērīgi sadalītu vienas vai dubultās tvertnes svaru. Ērtās
regulējamās, ergonomiskās polsterētās plecu siksnas palīdz nirējam sasniegt ideālu ērtu
piegulšanos ūdenī un izkāpšanu no tā. OMS mīkstās paketes dizains nodrošina ievērojamu
komfortu salīdzinājumā ar tradicionāli stabilāko cietās aizmugures plāksnes dizainu, bet IQ
pakotne piedāvā Abas funkcijas vienā sistēmā. Tam ir patiesi unikāla aizmugurējā kabata, kas
atrodas aiz jostasvietas spilventiņa, lai ievietotu papildu cieto aizmugures plāksni, lai palielinātu
drošības jostas stabilitāti, ja vēlaties, piedāvājot vairākas cilindru montāžas iespējas.

37. FOTO

CRIQ mugursoma izmanto arī atlokus ar stiprinājumiem Velcro vietā, lai noturētu muguras
plāksni vietā, lai samazinātu piesārņojuma pielipšanu. Epauleti uz katra plecu polstera palīdz
izveidot šļūteni gan gofrētajai šļūtenei (kreisajā pusē), gan regulatora šļūtenēm (labajā pusē), lai
saglabātu racionālu profilu ūdenī un novērstu "saķeršanās riskus". Epaulets aizvēršanai izmanto
sprauslas, tādējādi novēršot piesārņojuma vietas. Vidukļa siksna ir aprīkota ar fiksatora stila

apzīmogotu nerūsējošā tērauda sprādzi, un regulējamās rumpja krūškurvja (krūšu kaula) un
kājstarpes siksnas ir aprīkotas ar saspiežamām plastmasas sprādzēm, kas atvieglo uzvilkšanu un
novilkšanu. Siksnas sistēma ietver (2) uz krūtīm piestiprinātus D veida gredzenus, (2) vidukļa
siksnas D veida gredzenus, kājstarpes siksnas O veida gredzenu un vairākus statiski novietotus
mazus D veida gredzenus, kas visi ir izgatavoti no korozijizturīga nerūsējošā tērauda. Lietots ar
OMS 45 lbs. (20 N) dziļi okeāna ķīmiski izturīgs spārns
IQ CR
mugursoma
Part #
A11518023
A11518024

Izmērs
M-L
L - XL

Krūtis
iekšā
30–50
35-55

Augstums

cm
76-127
89-140

iekšā
68-74
72-78

cm
173-188
183-198

Svars
lbs.
160-210
190–240

Kilograms
73-95
86-109

SIDESTREAM27
SIDESTREAM27 sānu stiprinājuma siksna ar 27 mārciņām. (120 N) gaisa šūnā ir izmantots dalīta
iepakojuma dizains un minimālistisks sānu stiprinājuma stils, un tā ir piemērota ikvienam,
vienkārši pielāgojot 2 collu (50 mm) siksnu, lai tā atbilstu niršanas rumpja
garumam. SIDESTREAM27 ietver mugurkaula svaru kabatas sistēmu, kas var turēt līdz 15
mārciņām. (6,8 kg). Sadursmes plāksne, kas sastāv no 2 nobīdītiem D gredzeniem cilindru
skavām un 2 izlietotiem D gredzeniem. Ietver lieku gaisa šūnu ar orālo piepūšamo ierīci un
īpašu OPV.
Izmērs: viens izmērs der visiem

FOTO 38-39

OMS GAISA ŠŪNAS IESPĒJAS
OMS gaisa šūnas, ko bieži dēvē par spārniem, ir pieejamas dažādās konfigurācijās un
celtspējas. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūsu izvēlētajai gaisa šūnai būtu pietiekama peldspēja, lai
atbalstītu ūdenslīdēju un cilindrus uz virsmas.
Dažas no dažādu OMS gaisa šūnu funkcijām ietver liekus iekšējos pūšļus, elastomēra
ievilkšanas joslas, lai palīdzētu samazināt nepiepūstā BC tilpumu, vai virtuļa (apaļas) forma,
lai efektīvāk pārvietotu gaisu.
OMS gaisa šūnas ir izgatavotas no 1000 denjē Cordura® laminētas ar 1,5 mm
uretānu. Iekšējais pūslis ir izgatavots no neilona superior izturību. OMS gaisa šūnas ir
pieejami dažādos pacelšanas jaudu ar vienvietīgām un divvietīgām iekšējām

pūšļiem. Piepūšanas mehānismu un kravas vārsti ir standartizēts padarot tos savstarpēji
aizvietojami un pilnīgi apkopta.
OMS gaisa šūnas var piestiprināt jebkurai OMS aizmugures plātņu sistēmai, izmantojot
skrūves no tērauda siksnu komplekta dubultām ierīcēm vai skrūves no viena tvertnes
adaptera. Neilona tvertņu joslas var izmantot, lai pievienotu to uz IQ Pack. Dažiem
spārniem ir iebūvēti viena tvertnes adaptera cilindra stabilizatori, kas pievienoti spārnam,
un tiem nav nepieciešami papildu viena tvertnes adapteri.

FOTO 40-46

Gaisa šūnu apraksti un lifti

Vārds

OMS spārna apraksts
Daļa
Nr.
EAN#

PM
(Performance
Mono) Spārns
MELNS
PM
(Performance
Mono) Spārns
PELĒKS /
MELNS
PM
(Performance
Mono) Spārns
ROZĀ/MELNS
PM
(Performance
Mono) Spārns
RED / BLACK
PM
(Performance
Mono) Spārna
ātrums
Dzeltens/MELNS
PM
(Performance
Mono) spārns
okeāna
zils/MELNS
PM
(Performance
Mono) Wing
Lava Orange /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Miami Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Lizard Green /

A11518073

A11518084

A11518085

A11518086

A11418025

A11518022

A11418007

A11418008

A11418006

4251088254700

4251088258746

4251088258722

4251088258739

4251088264051

4251088264020

4251088261500

4251088261517

4251088261494

Lifts

Iespējas
Viena Dubultā Ievilkšanas Lieka
tvertne tvertne joslas
gaisa šūna

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

BLACK
PM
(Performance
Mono) spārns
30 gadi,
sarkans/dzeltens

A11418042

PM
(Performance
Mono) Spārns
MELNS
PM
(Performance
Mono) Spārns
PELĒKS /
MELNS
PM
(Performance
Mono) Spārns
ROZĀ/MELNS
PM
(Performance
Mono) Spārns
RED / BLACK
PM
(Performance
Mono) Spārna
ātrums
Dzeltens/MELNS
PM
(Performance
Mono) spārns
okeāna
zils/MELNS
PM
(Performance
Mono) Wing
Lava Orange /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Miami Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Lizard Green /
BLACK
PM
(Performance
Mono) spārns
30 gadi,
sarkans/dzeltens

A11518016

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

32 mārciņas
(~14,7 kg)
144 N

X

Okeāna spārnu
ķīmiski izturīgs

A11518013

4251088250139

60 mārciņas
(~27 kg)

X

X

Dziļais okeāna
spārns melns

A11518001

4251088250016

X

X

X

A11518002

4251088250023

45 mārciņas
(~21,8 kg)
214 N
60 mārciņas
(~23,8 kg)
233 N

Dziļais okeāna
spārns melns

X

X

X

A11518081

A11518082

A11518083

A11418024

A11418021

A11418004

A11418005

A11418003

A11418043

4251088265911

4251088250160

4251088258685

4251088258692

4251088258708

4251088264044

4251088264013

4251088261470

4251088261487

4251088261463

4251088265928

Deep Ocean
Wing Red

A11518075

4251088254724

60 mārciņas
(~23,8 kg)
233 N

Deep Ocean
Wing Black
Vintage
Deep Ocean
Wing Red
Vintage
Dziļu okeāna
spārnu ķīmiski
izturīgs

A11518003

4251088250030

A11518004

4251088250047

A11518080

4251088258678

94 mārciņas
(~38,8 kg)
381N
94 mārciņas
(~38,8 kg)
381 N
60 mārciņas
(~23,8 kg)
233 N

Deep Ocean 2.0
Black

A11418027

4251088264075

Deep Ocean 2.0
Speed
Dzeltens/Melns

A11418036

Deep Ocean 2.0
okeāna
zils/melns

A11418035

Deep Ocean 2.0
pelēks/melns

A11418031

Deep Ocean 2.0
rozā/melns

A11418030

Deep Ocean 2.0
sarkans/melns

A11418029

Deep Ocean 2.0
Lava Orange /
Melns

A11418033

Deep Ocean 2.0
Maiami
zils/melns

A11418034

Deep Ocean 2.0
Lizard Green /
Black

A11418032

Deep Ocean 2.0
30 gadu jubileja
sarkans/dzeltens

A11418041

Deep Ocean 2.0
spārnu ķīmiski
izturīgs

A11418045

Triestes Wing
Black Vintage

A11518005

4251088250054

Triestes Wing
Red Vintage

A11518006

4251088250061

4251088264167

4251088264150

4251088264112

4251088264105

4251088264099

4251088264136

4251088264143

4251088264129

4251088265904

4251088265997

(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N
(~22,2 kg)
217N
(~27,2 kg)
267N

60 mārciņas
(~23,8 kg)
233 N
60 mārciņas
(~23,8 kg)
233 N
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Triestes Wing
Black Vintage

A11518007

4251088250078

Triestes Wing
Red Vintage

A11518008

4251088250085

Performance
Double Wing
Black
Performance
Double Wing
Red / BLACK
Performance
Double Wing
PINK / Black
Performance
Double Wing
GREY/Melns
Performance
Double Wing
Speed
Dzeltens/Melns
Performance
Double Wing
okeāna
zils/melns
Performance
Double Wing
Lava
oranža/melna
Performance
Double Wing
Miami Blue/Black
Performance
Double Wing
Lizard Green /
Black
Performance
Double Wing 30
Years
Anniversary
sarkans/dzeltens

A11518017

4251088250177

A11518089

4251088260084

A11518090

4251088260091

A11518091

4251088260107

A11418026

4251088264068

Performance
Double Wing
Black
Performance
Double Wing
Red

A11518057

4251088251921

A11518057

4251088251938

SideStream 27

A11518087

4251088259439

A11418023

A11418010

4251088264037

4251088261531

A11418009

4251088261524

A11418011

4251088261548

A11418045

4251088265935

94 mārciņas
(~38,8 kg)
381 N
94 mārciņas
(~38,8 kg)
381 N

X

X

X

X

X

X

X

45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N
45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N
45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N
45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N
45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N

X
X
X
X
X

45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N

X

45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N

X

45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N
45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N

X
X

45 mārciņas
(~25,4 kg)
249 N

X

60 mārciņas
(~27,3 kg)
268 N
60 mārciņas
(~27,3 kg)
268 N

27 mārciņas
(~12, kg)
118 N

PŪPĒTĀJI UN IZGŪŠANAS VĀRSTI
OMS PŪPĒTĀJI

X

47. FOTO

Ātrās atvienošanas šļūtenes vītņotais gals
pievienojas nirēja pirmā posma zemspiediena

X
X

X

X

X

portam. Ātrās atvienošanas gals ir piestiprināts
pie piepūšanas mehānisma, pavelkot atpakaļ
apkakli un nospiežot to uz ātrās atvienošanas
nipeļa.
Piepūšiet BC, nospiežot jaudas piepūšanas
pogu. Izmantojiet īsus uzliesmojumus, lai
kontrolētu gaisa daudzumu, kas nonāk BC. Mutes
piepūšanas iemutnis nodrošina orālo piepūšanu,
izelpojot mutē, vienlaikus pilnībā nospiežot
iztukšošanas pogu.
Gaisu var izvadīt, nospiežot iztukšošanas pogu
vai izmantojot iztukšošanas sistēmu.
Elbow styleWith over pressure valve

FOTO 48-49
Ir divu veidu inflatori. Elkoņa stils dubultā
Spārni un ar pārspiediena vārstu standarta opcija Performance Mono spārniem un pieejams kā
piederums visiem pārējiem spārniem
Lai atbrīvotu gaisu, varat pavilkt visu apakšējo bloku
Uz leju. Jums jāatrodas perpendikulārā stāvoklī
Vai pozīcijā, kur gaiss atradīsies tuvu augšējai daļai
Spārns.

OMS IZGŪŠANAS VĀRSTI

FOTO 50-51

Gaisu var arī izvadīt no BC, viegli
pavelkot aiz iztukšošanas auklas. OMS
BCD ir pieejami ar apakšējo
iztukšošanas vārstu, kas atrodas BC
apakšā, vai augšējiem iztukšošanas
vārstiem uz ūdenslīdēja pleca. Daži
modeļi ir aprīkoti ar abiem.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Lai pareizi iztukšotu gaisu, deflatoram jābūt augstākajam punktam.
Nepareiza deflatora novietošana var izraisīt strauju pacelšanos, kas
ir bīstami un var izraisīt plaušu pārspiediena traumas un/vai dekompresijas
slimību.
Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.
Pull izgāztuves regulāri jāpārbauda, pilnībā piepūšot BC, lai nodrošinātu to pareizu
ventilāciju. Tāpat noteikti rūpīgi izskalojiet tos pēc katras niršanas, lai novērstu gružu
iekļūšanu blīvējumā, izraisot gaisa noplūdi no BC.
!!BRĪDINĀJUMS!!
Atkārtota nepareiza perorālā piepūšanas/iztukšošanas mehānisma vai
iztukšošanas vārstu komplektu izmantošana var ļaut ūdenim iekļūt BC, kam
seko peldspējas samazināšanās.
Samazināta peldspēja var izraisīt peldspējas kontroles zudumu, izraisot miesas
bojājumus vai nāvi.

POPULĀRĀKO OMS PLŪDZES KOMPENSATORU MONTĀŽA
OMS ir pieejamas vairākas siksnu un spārnu iespējas. Tālāk ir norādītas
populārākās kombinācijas:
IQ IEKĀRTAS SISTĒMA
Spārna un vienas tvertnes piestiprināšana tikai ar tvertnes lentēm.
IQ Lite Pack vai IQ Pack var piestiprināt spārnu ar divām neilona tvertnes siksnām. Atrodiet
sašūtās siksnas spraugas, kas uzšūtas IQ Lite vai IQ Pack aizmugurē. Izvelciet neilona
tvertnes lenti caur augšējo slotu un otru caur apakšējo spraugu. Pēc tam izvelciet tvertnes
lentes brīvos galus caur atbilstošajām spraugām spārnā. Kad tvertnes siksnas tiek pievilktas
pie tvertnes, urīnpūslis un siksnas tiks droši nostiprināti kopā pret tvertni.
No rūpnīcas mēs uzstādām IQ Harness Systems ar grāmatu skrūvēm.
NERŪSĒJĀ TĒRAUDA VIENA Tvertnes ADAPTERA PIEVIENOŠANA (DAĻAS Nr. A16918001)
OMS vienas tvertnes adapteri var izmantot, lai piestiprinātu vienu tvertni pie IQ Lite Pack,
kam ir uzstādīta aizmugures plāksne .
Lai uzstādītu aizmugures plāksni, satveriet IQ Lite's Pack aizmugurējā paliktņa augšdaļu un
atveriet paliktņa apakšdaļu vietā, kur Velcro aptver iekšējo kabatu. Iebīdiet aizmugures
plāksni uz augšu slotā, saskaņojot caurumus ar skrūvju caurumiem aizmugurējā
plāksnē. Ievietojiet viena tvertnes adaptera skrūvju tapas caur blīvju caurumiem spārna
aizmugurē caur aizmugures plāksnes skrūvju caurumiem un caur attiecīgajiem caurumiem
siksnā. Turiet adapteri, spārnu un siksnu kopā un novietojiet lielo paplāksni virs skrūvju
tapas, pēc tam uz dalītās bloķēšanas paplāksni, kam seko spārnu uzgrieznis.

Cieši pievelciet spārnu uzgriezni, pēc tam nospiediet un aizveriet paliktņa apakšdaļu ar
pievienoto Velcro® atloku.

FOTO 52-53

CILINDU PIEVIENOŠANA PIE VIENOTĀS BŪTAS ADAPTERA
OMS vienas tvertnes adapteri var izmantot, lai vienu tvertni varētu pievienot OMS siksnai,
kas aprīkota ar metāla aizmugurējo plāksni .
Tas atvieglo un ātrāku pārslēgšanos starp dubulttvertnēm un vienvietīgām
tvertnēm. Tas nodrošina arī stabilāku stiprinājumu lielākām, smagākām lielas ietilpības
tvertnēm.
Viena tvertnes adapteris tiek uzstādīts, izlaižot adaptera skrūves caur BC caurumiem un pēc
tam caur atbilstošajiem caurumiem aizmugurējā plāksnē. Pārliecinieties, vai BC ir vērsts ar
brīdinājuma uzlīmi pret ūdenslīdēja muguru.

54. FOTO
Vispirms uzstādiet plakano paplāksni (pret aizmugures plāksni vai siksnu), pēc tam dalīto
bloķēšanas paplāksni. Uzvelciet spārnu uzgriežņus uz skrūvēm un cieši pievelciet ar roku. Pēc
tam uzstādiet divas neilona izciļņu lentes caur vienas tvertnes adaptera spraugām. Izvelciet
tvertnes lentes siksnu caur izciļņa sprādzi, izmantojot pinumu, kas aprakstīts 16. lappusē.
Atcerieties, ka visas neilona lentes stiepjas, kad tās ir mitras, tāpēc pirms pievilkšanas
noteikti iemērciet neilona tvertnes lentes ūdenī.

MĪKSTA VIENA Tvertnes ADAPTERA (DAĻAS Nr. A16918003) UZSTĀDĪŠANA uz spārniem bez
viena tvertnes adaptera cilindra stabilizatoriem.
Soft Single Tank Adapter ir ideāli piemērots ceļojošam nirējam. Viegls un viegli
pārvaldāms, šis adapteris darbosies ar IQ Pack, kad nav nepieciešama cieta
plāksne. Turklāt to var izmantot uz nerūsējošā tērauda vai alumīnija aizmugures plāksnes,
ja ceļojošajam nirējam ir jāsamazina bagāžas svars.
Tvertnes lentes tiek izvilktas caur IQ Lite Pack spraugām vai nerūsējošā tērauda vai alumīnija
aizmugures plāksnes spraugām. Grāmatu skrūves notur gaisa elementu un tvertnes adapteri
savā vietā, ļaujot to apstrādāt kā vienu vienību.

Mīkstais vienas tvertnes adapteris un nerūsējošā tērauda vienas tvertnes adapteris
darbosies ar visiem OMS spārniem, izņemot Performance Mono un Performance Double
Wing, lai sasniegtu vislabāko iespējamo veiktspēju.

Foto 55-56

Viena tvertnes adapteris ir atinstalēts

Viena tvertnes adapteris

OMS PERFORMANCE MONO WING 27 lb (120 N) vai 32 lb (142 N)
Performance Mono Wing ir virtuļa stila spārns, kas ļauj ātri un viegli pārvietot gaisu no
vienas gaisa šūnas puses uz otru. Šis ir ideāls spārns ceļojošajam nirējam, jo tas ir mazs,
viegls un viegli iesaiņojams. Gaisa šūnai ir spārnā iebūvēti stabilizējoši stieņi, lai samazinātu
tvertnes pārvietošanos niršanas laikā. Stabilizācijas stieņi novērš nepieciešamību pēc
papildu viena tvertnes adaptera.
Cilindra siksnas vītņošana (tvertnes lente)
Atsevišķas tvertnes parasti tiek piestiprinātas, izmantojot
neilona izciļņu lentes. Neilona siksna tiek cauri sprādzei,
kas nostiprina siksnu pret tvertni. Ir svarīgi, lai siksna
būtu pareizi ieausta caur sprādzi, pretējā gadījumā nebūs
pietiekami nospriegota, lai droši noturētu
tvertni. Atcerieties, ka neilons stiepjas, kad tas ir slapjš,
tāpēc ir svarīgi pirms izciļņa siksnas pievilkšanas iemērc
neilona siksnu ūdenī. Izciļņa sprādzes spraugas ir
numurētas, lai atvieglotu siksnas vītņošanu.

Foto 57-58

Cilindra siksnas vītņošana
1. Nolieciet sprādzi tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. Pavelciet

Siksna cauri metāla gredzenam.

Foto 59-60

2. Izvelciet siksnu uz augšu no apakšas caur 2. caurumu un apkārt caur 3.

Foto 61-62

3. Tagad pavelciet ap galu 4. Tagad velciet, lai pievilktu. Tagad pavediens cauri pēdējo caurumu 5.

Foto 63-64
4. Pavelciet siksnu atpakaļ pāri sprādzei, lai cieši pievilktu, un piestipriniet siksnu pie velcro.

Foto 65-66

5. Atkārtojiet to otrajai izciļņa joslai. Pārliecinieties, ka abi ir cieši pievilkti un tvertne ir
taisna.

PIEZĪME: Šī procedūra siksnas izgriešanai caur sprādzi ir tāda pati kā nerūsējošā tērauda
sprādzei.

Svara kabatas piederumi

Foto 67-68-69

Horizontāla svara kabata

Lietderība Vertikāla svara kabata

Vertikāla svara kabata

Svara kabata Uzstādiet uz katras siksnas tādā pašā veidā (Smartstream, IQ Lite,
Sabiedriskā drošība un Comfort Harness III):
Katrai no svara kabatām aizmugurē ir jostas siksna, caur kuru katras jostas jostas
siksna izslīdēs, ļaujot svara kabatai slīdēt uz priekšu un atpakaļ, lai iegūtu
vislabāko novietojumu svaram. Tas attiecas uz katras jostas vienības kreiso un
labo vidukļa siksnu
PĀRBAUDES PIRMS NIRŠANAS
Pievienojiet jaudas piepūšanas ierīci gaisa avotam. Ar pārtraukumiem nospiediet un atlaidiet
piepūšanas pogu, lai nodrošinātu, ka gaisa plūsma nav traucēta un gaisa plūsma pilnībā
apstājas, kad poga tiek atlaista.
Pilnībā piepūšiet peldspējas kompensatoru, līdz pārspiediena samazināšanas/izvilkšanasizgāzšanas (OPR/PD) vārsta pārspiediena samazināšanas funkcija sāk samazināt spiedienu,
izlaižot gaisu. Pārtrauciet peldspējas kompensatora piepūšanu, un OPR/PD vārstam
jāpārtrauc gaisa izvadīšana un atkal jānoslēdz. Peldspējas kompensatora gaisa šūnai jābūt
stingrai un pilnībā piepūstai.
Manuāli darbiniet OPR/PD vārstu, pavelkot aiz vilkšanas auklas komplekta. Pavelciet uz
sekundi, pēc tam atlaidiet, nodrošinot, ka vārsts atkal noslēdzas pēc katras vilkšanas.
Pilnībā piepūšiet BCS un ļaujiet tai nostāvēties 5-10 minūtes. Ja urīnpūslim 5–10 minūšu laikā
ir redzamas jebkādas iztukšošanas pazīmes, NELIETOJIET PLŪDES KOMPENSATORU.
Pārbaudiet divu cilindru lentes, lai pārliecinātos, ka tās ir pareizi nospriegotas un cilindrs ir
stingri noturēts.

Ja jūsu sistēma ietver svaru kabatas, pārbaudiet, vai svara kabatas ir nostiprinātas un
vai tās nav pārslogotas.
Ja izmantojat svara jostu, tai ir jābūt skaidram kritiena ceļam. Ja jūsu peldspējas
kompensators ir aprīkots ar kājstarpes siksnu, svara josta ir jāuzvelk pēdējā. Ja izmantojat
integrēto svaru sistēmu, svaru kabatām jābūt pareizi piestiprinātām pie siksnas.
!!BRĪDINĀJUMS!!
Uzvelkot kājstarpes siksnu pāri svara jostai, avārijas gadījumā svars
netiks izvilkts, kas var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.
Pārbaudiet visu sprādžu darbību. Pārbaudiet, vai visos veidgabalos un savienojumos nav
bojātas sastāvdaļas (plaisas, plīsumi utt.)
Modeļos ar diviem urīnpūšļiem pārbaudiet katru urīnpūsli atsevišķi (nepiepumpējiet
abus urīnpūšļus vienlaikus)
Uz spārniem ar elastomēra ievilkšanas joslām, kad BC ir pilnībā piepūsts, pārbaudiet, vai
ievilkšanas joslas nav iesprostotas vilkšanas aukla vai BC krokas.
Pēc ieiešanas pārbaudiet, vai ierīcēs nav burbuļu,
kas norāda uz noplūdēm. Pārbaudiet vilkšanas
izgāztuves, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību
un pozitīvu blīvējumu.

PLŪDNES KOMPENSATORA DARBĪBA
!! BRĪDINĀJUMS!!
Pirms šī peldspējas kompensatora (BC) lietošanas jums ir jāsaņem
instrukcija
un sertifikāts niršanas un peldspējas kontrolē no atzītas apmācību aģentūras.
Nesertificētu vai neapmācītu personu lietošana ar
AKVANIEM ir bīstama un var izraisīt savainojumus vai
nāvi.
Divu urīnpūšļu modeļos primārais urīnpūslis ir urīnpūslis, kas atrodas pret nirēja
muguru. Nepiepūšiet abus urīnpūšļus vienlaikus. Tas var samazināt kopējo jakas sniegto
pacēlumu.
!!BRĪDINĀJUMS!!
Atkārtota nepareiza perorālā piepūšanas/iztukšošanas mehānisma vai
iztukšošanas vārstu komplektu izmantošana var ļaut ūdenim iekļūt BC, tādējādi
samazinot peldspēju.

Samazināta peldspēja var izraisīt peldspējas kontroles zudumu, izraisot miesas
bojājumus vai nāvi.

PĒC NIRŠANAS UN APKOPE
Pareizi kopjot, jūsu OMS peldspējas kompensators kalpos gadiem ilgi. Pēc katra niršanas
ir jāveic šādas apkopes un apkopes.
Rūpīgi izskalojiet BC ar svaigu ūdeni, lai noņemtu sāli, smiltis utt. Kad ārpuse ir pilnībā
izskalota, izskalojiet urīnpūšļa iekšpusi.
Pievienojiet gaisa avotu pie inflatora.
Lai rūpīgi izskalotu gaisa kameras iekšpusi, izmantojot šļūteni, novadiet ūdeni urīnpūslī
caur perorālo piepūšamo ierīci.
Pilnībā iztukšojiet urīnpūsli, izmantojot orālo piepūšamo
ierīci vai OPR vārstu. Piepūtiet BC un ļaujiet tai nožūt no
iekšpuses un ārpuses.
Izvairieties no ilgstošas tiešu saules staru iedarbības vai galējas temperatūras. Ultravioletie
stari ne tikai izbalēs materiālus, bet arī samazinās materiālu izturību.
Lietojot stipri hlorētā ūdenī, peldspējas kompensatora audums mainīs krāsu un
pasliktināsies.
Uzglabāt vēsā, sausā vietā.

OMS SPĀRNI AR IEvilkšanas joslām
OMS Deep Ocean, Tesseract un Trieste spārniem ir elastomēra ievilkšanas joslas, kas
saglabā BC kompaktu, kad tas nav pilnībā piepūsts. Tie arī palīdz novērst deflāciju, novēršot
lokālu gaisa iesprošanu.
!!BRĪDINĀJUMS!!
Šo montāžas instrukciju neievērošana var izraisīt BCD
kļūmi, izraisot miesas bojājumus vai nāvi!
ELASTOMĒRĀS JOSLAS SPĀRNU NOMAIŅA

Elastomēra ievilkšanas joslu rezerves komplektos ir 12 lentes. Pirms
uzstādīšanas izstiepiet joslas līdz to robežai (atkārtojiet to 2-3 reizes
katrai joslai). Šis process atvieglo elastomēra joslu savilkšanu un
sasiešanu.

70. fotoattēls
Novietojiet spārnu plakaniski ar OMS logotipu uz augšu. Izvelciet katru lenti atsevišķi caur
starplikas izciļņiem ap BC ārējo malu.

71. foto
Kad visas lentes ir vītņotas, pilnībā piepūšiet spārnu, līdz iztukšošanas vārsts atveras. Ir
ārkārtīgi svarīgi, lai spārns būtu pilnībā piepūsts, kamēr lentes ir sasietas savā vietā! Lentu
uzstādīšana uz nepiepūstas BC var apdraudēt BCD celtspēju! Izvelciet katras joslas augšdaļu
caur iekšējām blīvgredzenu caurumu rindām un izstiepiet tos, lai sasietu galus kopā
KVADRĀTĀ MEZGLĀ spārna tvertnes pusē (pretējā pusē ar brīdinājuma
uzlīmi). Pārliecinieties, vai lentes ir cieši piesietas pie BC. Jums vajadzētu būt iespējai viegli
iebīdīt pirkstu starp spārnu un siksnu.
Kad visi mezgli ir sasieti, apvelciet katru no tiem tā, lai tas būtu droši nostiprināts katras
iekšējās starplikas aizmugurē (tvertnes pusē/bez etiķetes). Izlaidiet spārnu un pārbaudiet, vai
tas izplūst vienmērīgi visā apkārtmērā. Mutiski piepūšiet spārnu, lai pārliecinātos, ka lentes
nav pārāk cieši pieguļošas. Jums vajadzētu būt iespējai mutiski uzpūst BC ar nelielu
piepūli. Ja ir pārmērīga pretestība perorālai piepūšanai, atlaidiet lentes.

72. foto
Iztukšots OMS spārns ar ievilkšanas joslām
Piepūsts OMS spārns ar ievilkšanas joslām

73. fotoattēls
OMS SPĀRNI AR IEKŠĒJĀM IEvilkšanas joslām
OMS Deep Ocean 2.0 ietver iekšējās elastīgās auklas, kas saglabā spārnu kompaktu, kad tas nav
pilnībā piepūsts. Tie arī palīdz deflācijai, novēršot lokālu gaisa iesprošanu, un atrodas spārna
iekšpusē.

Rūpnīcas iestatījums ir 45 mārciņas. (22,2 kg) pacelšana. Ja vēlaties palielināt pacēlumu, izpildiet
šos norādījumus:
Pagrieziet spārnu tā, lai brīdinājuma uzlīme būtu apakšā, tagad varat atvērt rāvējslēdzēju ap
ārējo spārnu pilnībā, ļaujot piekļūt iekšējam urīnpūslim.

74. FOTO
Viegli pagrieziet spārnu pilnībā uz āru.

FOTO 75-76
Attaisiet augšējo un apakšējo elastīgo auklu pa vienam no abām pusēm un atlaidiet, lai
palielinātu pacelšanas mārciņas/kg līdz 60 mārciņām. (27,2 kg) un pēc tam sasieniet katru galu
vēlamajā garumā.

FOTO 77-79
Pagrieziet iekšējo urīnpūsli atpakaļ sākotnējā stāvoklī, viegli iespiežot iekšējo urīnpūsli ārējā
urīnpūšļa iekšpusē. Aizveriet rāvējslēdzēju, lai aizvēršanas laikā tas neaizķertu materiālu.

GARANTIJA
OMS IEROBEŽOTĀ GARANTIJA
OMS garantē, ka jūsu OMS peldspējas kompensatoram divus (2) gadus no sākotnējā
mazumtirdzniecības pirkuma datuma nebūs materiālu un ražošanas defektu .
Jebkurš izstrādājums, ko OMS ir atzinusi par materiālu vai ražošanas defektu saskaņā ar
iepriekš minētajām garantijām, tiks salabots vai nomainīts pēc OMS izvēles bez maksas,
saņemot rūpnīcā par kravas priekšapmaksu, kopā ar pirkuma apliecinājumu. Sākotnējais
garantijas datums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai prece ir labota vai nomainīta.
Šī garantija nepārprotami ir visu citu garantiju vietā. Jebkuras netiešās garantijas par
piemērotību tirdzniecībai vai piemērotību noteiktam mērķim ir ierobežotas līdz tādam
pašam laikam kā šī tiešā garantija.
Šī garantija neattiecas, un OMS nav atbildīgs par nejaušiem vai izrietošiem
bojājumiem. Dažos štatos un valstīs nav atļauta netiešo garantiju, nejaušu vai izrietošu
bojājumu izslēgšana vai ierobežošana, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi un izņēmumi uz
jums var neattiekties.
Šī garantija neattiecas uz izbalēšanu vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies
nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nolaidības, pārveidošanas, apkopes
neievērošanas, kā norādīts instrukcijās, bojājumiem, piesārņotāju izraisītiem
bojājumiem vai nesankcionēta remonta vai apkopes dēļ.

Šī garantija nesedz nekādu pārstāvniecību vai garantiju, ko sniedz izplatītāji ārpus
šīs garantijas noteikumiem.
Šī garantija nesedz izmaksas, kas radušās par parastu remontu, pārbaudi un
profilaktisko apkopi.
Šī garantija ir patērētāja garantija, kas attiecas tikai uz sākotnējo mazumtirdzniecības
pircēju, un tā neattiecas uz aprīkojumu, ko izmanto komerciāliem nolūkiem.
Lai saņemtu garantijas apkalpošanu vai nomaiņu, jums ir jāuzrāda pirkuma apliecinājums.
Šī garantija sniedz jums noteiktas likumīgas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas
dažādās valstīs ir atšķirīgas.
OKEĀNU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS
OMS — galvenā mītne visā pasaulē
Pieder un to pārvalda
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Mēnhengladbaha
41199 Vācija
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu

APKALPOŠANA
OMS ir plašas servisa iespējas Eiropā un ASV, kas piedāvā augstākās kvalitātes
remonta pakalpojumus jūsu aprīkojumam:
Pārbaude visā pasaulē, izņemot
Ziemeļameriku

Mūsu vietne www.omsdive.eu jūsu vietējam izplatītājam
vai izplatītājs vai kontaktpersona:

OKEĀNU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS
OMS — galvenā mītne visā pasaulē
Pieder un to pārvalda
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Mēnhengladbaha
41199 Vācija

+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu

Ziemeļamerikā:
DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC.
1148 Delevan Drive
Sandjego, CA 92102-2499
ASV Tālr.: 800.325.8439
vai 619.236.1203
Fakss: 619 237 0378
Support@DUIOnline.com WWW.
DUI-ONLINE.COM

EN 1809:2014+A1:2016
Atbilstības deklarācija Regulai (ES) 2016/425 ir atrodama www.omsdive.eu.
Testhouse:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Nürnberg
NB 0197
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Tehniskās apkopes un ikgadējās apskates ieraksts
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