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Definīcijas _______________________
ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IZMANTOTO SVARĪGO VĀRDU 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 no tās neizvairās, 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.

KLIENTU ATBALSTS
Ja kāda šīs rokasgrāmatas daļa ir neskaidra vai ja nevarat saņemt apmierinošas atbildes no sava niršanas veikala vai
instruktora, sazinieties ar OMS Eiropā pa tālruni +4921666754110. info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Drošība ____________________________
SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Šis sausais tērps ir paredzēts lietošanai sertificētiem akvalangu nirējiem, kuri ir sekmīgi pabeiguši sauso tērpu
lietošanas kursu vai nirējiem apmācībā kvalificēta instruktora uzraudzībā.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Izpildiet visus norādījumus un ievērojiet šos drošības pasākumus. Nepareiza sausā tērpa izmantošana var
izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Šī lietotāja rokasgrāmata NEaizvieto kvalificēta instruktora sniegtās instrukcijas par sauso
tērpu. NELIETOJIET sauso tērpu, kamēr neesat praktizējis un apguvis praktiskās niršanas ar sauso tērpu

iemaņas, tostarp avārijas iemaņas, kontrolētā vidē, niršanas instruktora uzraudzībā, sertificētu nacionāli
atzītu apmācību organizāciju un zinošu sauso tērpu lietošanā.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Nepareiza šī DRYSUIT izmantošana var izraisīt peldspējas kontroles zaudēšanu, tostarp nekontrolētu
nolaišanos un nekontrolētu strauju pacelšanos, izraisot noslīkšanu, dekompresijas slimību vai gaisa
emboliju.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Nepareiza šī DRYSUIT izmantošana var izraisīt termisku apdraudējumu, tostarp strauju ķermeņa
pārkaršanu (hipertermiju) vai atdzišanu (hipotermiju), izraisot insultu vai krampjus.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Neizmantojiet sauso tērpu kā paceļamo somu. Ja jūs izmantojat sauso tērpu kā paceļamu somu un
zaudējat satvērienu ar objektu, jūs varat kļūt pārāk peldošs. Tas var izraisīt strauju pacelšanos.

!UZMANĪBU!
Parastais Drysuit kalpošanas laiks biežas lietošanas gadījumā ir 20 gadi no izgatavošanas datuma. Šajā
laikā, lūdzu, sazinieties ar savu atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju par pareizu iznīcināšanu.

Drošība ____________________________

!! BRĪDINĀJUMS!!

Strauja pacelšanās ir bīstama un var izraisīt gaisa emboliju vai dekompresijas slimību, kas var izraisīt
nopietnus savainojumus vai nāvi.

!!! BĪSTAMI!!!
Niršana ar ledu (niršana ūdenī, kuras temperatūra ir 40°F (5°C) vai zemāka) ir ārkārtīgi
bīstama. Neiesaistieties niršanā uz ledus, ja neesat kārtīgi apmācīts un īpaši aprīkots.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Niršana vidē, kas ir ķīmiski, bioloģiski vai radioloģiski piesārņota, ir ārkārtīgi bīstama. Lai gan dažas OMS
iekārtas var pielāgot izmantošanai dažās piesārņotās vidēs, ir nepieciešama īpaša apmācība, aprīkojums
un procedūras. Nenirt piesārņotā vidē, ja vien neesat rūpīgi apmācīts un īpaši aprīkots. Šo rokasgrāmatu
nedrīkst izmantot, lai aizstātu apmācību par sauso tērpu, OSHA HAZWOPER kursiem vai piesārņotā
ūdens nirēju apmācību. Ir svarīgi, lai ūdenslīdējs saprastu, ka iedarbības aizsardzība nenovērš riskus, kas
saistīti ar piesārņotu ūdeni.
Pirms sausā tērpa lietošanas izlasiet visu šo rokasgrāmatu, pat ja jums ir pieredze sauso tērpu lietošanā. Saglabājiet
rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Ja jūs kādam tālāk pārdodat vai aizdodat aprīkojumu, pārliecinieties, ka šī rokasgrāmata ir pievienota sausajam
tērpam un ir izlasīta un saprasta pirms sausā tērpa lietošanas.
Visu brīdinājumu un norādījumu par sausā tērpa lietošanu un apkopi neievērošana var izraisīt nopietnus
savainojumus vai, ārkārtējos gadījumos, nāvi.
Šī rokasgrāmata tiek piegādāta sākotnējam OMS sausā tērpa pircējam. Ja jums ir kādi jautājumi par OMS sausā
tērpa lietošanu vai apkopi vai ja jums ir nepieciešama cita šīs rokasgrāmatas kopija, sazinieties ar OMS:

Drošība ____________________________
Sazinieties ar OMS WorldWide pa tālruni: +4921666754110. info@osmsdive.eu www.omsdive.eu
Ocean Managment Systems GmbH
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Vācija

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI UN SAUSĀTĀPA VADLĪNIJAS
Vairāki sauso kostīmu ražotāji, tostarp OMS, ir pieņēmuši un apstiprinājuši šādas DRY SUIT VADLĪNIJAS:
•
•
•
•
•
•

Pabeidziet instruktora niršanas kursu ar sauso tērpu un sekojiet līdzi, bieži praktizējot savas prasmes
Izmantojiet peldspējas kompensācijas ierīci virsmas peldēšanai un atpakaļceļam.
Pārziniet savu aprīkojumu un ārkārtas procedūras
Praktizējiet savas sausā tērpa niršanas prasmes kontrolētos apstākļos, līdz tās kļūst par otro dabu
Nirstiet kopā ar niršanas partneri, kurš saprot jūsu sausā tērpa sistēmu
Izmantojiet pareizo izolācijas daudzumu ūdens temperatūrai, kurā nirjat, un vingrošanas ātrumam

•
•
•
•
•
•

Ar tukšu tvertni nenosveriet sevi smagāk par neitrālu peldspēju. Jūsu svaram vajadzētu ļaut jums veikt
drošības apstāšanās 10 pēdu augstumā pēc niršanas ar tvertni, kurā ir 500 psi (34 bāri) vai mazāks gaisa
spiediens.
Pirms katras niršanas pārbaudiet vārstus, rāvējslēdzēju un blīves
Regulāri veiciet sava sausā tērpa un vārstu profilaktisko apkopi un remontu vai arī uzdodiet tos apkopt
kvalificētai personai
Ziniet savus ierobežojumus un nepārsniedziet tos
Ūdens vai gaisa temperatūra zem 70°F (21°C) ir niršana aukstā ūdenī
Ūdens vai gaisa temperatūra zem 40°F (5°C) ir niršana uz ledus. Niršana uz ledus ir ļoti bīstama un prasa
īpašu aprīkojumu, apmācību, sagatavošanos un procedūras

OMS Drysuits ____________________

DRYSKOMPĀNA PAREDZĒTĀ IZMANTOŠANA UN FUNKCIJA
OMS sausie kostīmi ir apvalka sausie tērpi un nodrošina minimālu termisko aizsardzību. Sausie tērpi ir paredzēti
lietošanai kopā ar izolētu apakšveļu, kā arī galvas un roku aizsargiem. Apvalks sausais tērps nodrošina sausa gaisa
slāni ap segtajām ķermeņa daļām. Līdzīgs piemērs ir lietusmētelis. Tāpat kā ar lietusmēteli, mētelis neļauj jums izžūt,
un tas, ko valkājat zem tā, saglabā siltumu. Šī pieeja nodrošina jums daudzpusīgu sauso tērpu, ko var izmantot
dažādos niršanas apstākļos, pielāgojot izolāciju un piederumus jūsu personīgajām vajadzībām.

! UZMANĪBU!
OMS sausais tērps ir paredzēts, lai jūs saglabātu sausu, un zem tā valkātā niršanas apģērba izolācija
saglabās siltumu. Niršanas apģērba izolācijas daudzums, kas jums būs nepieciešams, atšķiras atkarībā no
nirēja individuālās tolerances, apvienojot ūdens temperatūru, ekspozīcijas laiku, nirēja aktivitātes līmeni
un personīgo vielmaiņas ātrumu.
Dažu veidu izolācija ir jāvalkā pat niršanas laikā siltos ūdeņos, lai mazinātu uzvalka saspiešanu. Niršana
bez izolācijas var kļūt neērta, ja sausā tērpa iekšpusē ir maz gaisa vai tā nav.
Nevalkājiet vairāk izolācijas, nekā nepieciešams niršanas apstākļos, jo var rasties pārkaršana.

SAUSĀ TĒRPU IZVĒLE UN PIELĀGOŠANA
OMS ir 15 izmēri vīriešiem un 15 izmēri sievietēm, kas atbilst lielai daļai iedzīvotāju. S & C sērija (izgatavota pēc
izmēra) ir pieejama personām, kuras neatbilst nevienam no šiem izmēriem.
Izvēloties sausā tērpa izmēru, sāciet ar izmēru tabulām sausā tērpa stilam. Norādītais izmērs būs sākuma
punkts. Galvenais, lai iegūtu pareizo izmēru, ir vispirms uzvilkt maksimālo paredzēto niršanas apģērba izolāciju.

OMS Drysuits ____________________
VĪRIEŠU DRUSĒVIŅI
1. foto

SIEVIEŠU DRUSPĪKI
2. foto

3. foto

OMS Drysuits ____________________
PIRMS SAUSĀ TĒRPU uzvilkšanas:
• Pārbaudiet niršanas apģērba atbilstību. Nepieguļoša niršanas apģērba izolācija ietekmēs sausā tērpa piegulšanu.
• Pārbaudiet blīvējumu atbilstību – skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par blīvējuma izmēru. • Pārskatiet šajā
rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par to, kā uzvilkt sauso tērpu.

UZVELK SAUSU TIERĀLU PĀR NIRŠANAS APĢĒRPU UN Aizpildiet ŠO
PIEMĒROTĪBAS NOVĒRTĒJUMU:
Sausajam tērpam nevajadzētu ierobežot elpošanu
Pēdas nedrīkst būt krampjveida.
Viegla elpošana: dziļi elpot nedrīkst būt nekādu ierobežojumu. Pabeidziet kustību vingrinājumus:
Virs galvas sasniedzamība: Pasniedziet ar abām rokām tā, it kā jūs mēģinātu sasniegt tvertnes vārstu; jums vajadzētu
būt iespējai to izdarīt, sausajam tērpam nevelkot cieši kājstarpes
Sasniedziet rokas krustu: sniedzieties pāri krūtīm ar abām rokām (it kā jūs apskauj sevi). Jums ir jāspēj aizsniegt un
darbināt izplūdes vārstu kreisajā plecā.
Pietupieties un sniedzieties: nometieties ceļos, atsēdieties virs dziedzeriem un noliecieties uz priekšu. Šī pozīcija
vienlaikus pārbauda kājas garumu un rumpja garumu. Sausais tērps nedrīkst būt ierobežojošs vai saistošs
4. fotoattēls

2. ATTĒLS KUSTĪBU VINGRINĀJUMU DARBĪBA
Sausā tērpa pieguļamība ir svarīga, un, ja esat starp izmēriem, lielākais izmērs ir labāka izvēle. Ja kādā no šīm jomām
tiek konstatētas problēmas, jāizvēlas cits izmērs vai S & C (izgatavots pēc pasūtījuma).

Drysuit iezīmes ______________
KOPĪGĀS OMS DRYSUIT FUNKCIJAS
Tālāk norādītās funkcijas ir atrodamas lielākajai daļai QuickZip™ un klasiskā stila pašizvelkamo sauso tērpu modeļu
un plecu ieejas sausā tērpa modeļu.

3. UN 4. ATTĒLS DRYSUIT FUNKCIJAS
5. fotoattēls

Drysuit iezīmes ______________

DRYSUIT VĀRSTI
Jūsu sausais tērps ir aprīkots ar ieplūdes un izplūdes vārstu, lai kontrolētu gaisa daudzumu jūsu sausā tērpa
iekšpusē. Ieplūdes vārsts ļauj pēc vajadzības ievietot gaisu jūsu sausajā tērpā nolaišanās laikā vai piepūst sauso tērpu,
atrodoties virspusē, lai nodrošinātu papildu peldēšanu. Ieplūdes vārsta korpuss grozās un ļauj izvilkt sausā tērpa
piepūšanas šļūteni ap nirēja labo vai kreiso pusi.
Izplūdes vārstu izmanto, lai izvadītu nevajadzīgu gaisu no sausā tērpa. Izplūdes vārstu var izmantot, lai automātiski
atbrīvotu gaisu, vai to var darbināt manuāli. Lielākā daļa niršanas tiek veikta ar izplūdes vārstu automātiskajā režīmā
ar zemāko atvēršanas spiedienu, kas saglabā vismazāko gaisa daudzumu sausajā tērpā. Iestatiet vārstu uz zemāko
atvēršanas spiedienu, pilnībā pagriežot vārsta korpusu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz sasniedzat pieturu
(plašāku informāciju skatiet sadaļā PLŪDNES KONTROLES UZTURĒŠANA NIRŠANAS LAIKĀ). Lai izvadītu gaisu
no sausā tērpa automātiskajā režīmā, novietojiet vārstu par sausā tērpa augstāko punktu; ti, paceliet kreiso elkoni
uz augšu, lai vārsts atrastos jūsu rokas augstākajā punktā.
Manuālais izplūdes režīms galvenokārt tiek izmantots uz virsmas, kad nepieciešama papildu flotācija. Manuālajā
režīmā vārsts tiek iestatīts uz augstāko atvēršanas spiedienu, pilnībā pagriežot izplūdes vārsta korpusu
pulksteņrādītāja virzienā, līdz tiek sasniegta apstāšanās. Lai izvadītu gaisu no sausā tērpa, novietojiet vārstu
augstākajā punktā un līdz galam nospiediet vārstu. Vārstu var darbināt manuāli, lai izvadītu gaisu no sausā tērpa pat
automātiskā vai daļēji slēgtā režīmā.

Drysuit iezīmes ______________

!!! BĪSTAMI!!!
Niršana vidē, kas ir ķīmiski, bioloģiski vai radioloģiski piesārņota, ir ārkārtīgi bīstama. Nenirt piesārņotā
vidē, ja vien neesat rūpīgi apmācīts un īpaši aprīkots.

KAKLA, PLAKSTU UN POTĪTU ROĪVES
Kakla un plaukstas locītavu blīves nodrošina ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu ap kaklu un plaukstas locītavu. Izmēru
pielāgošana ir jāveic, lai iegūtu pareizu piegulšanu un blīvējumu. Visizplatītākās ir lateksa un silikona blīves, taču ir
pieejamas neoprēna blīves.
OMS sausie kostīmi ir aprīkoti ar OMS patentētajām silikona blīvēm. Daži ar OMS gredzenu sistēmu nodrošina
iespēju nomainīt blīves dažu minūšu laikā. Sīkāku informāciju skatiet 25. lpp.

ZĀBAKI

Lielākajai daļai OMS sauso tērpu ir pievienots zābaks.

Sausā tērpa aksesuāri ____________

ŪDENS IZTURĪGS RĀVĒZĒJIZSARDZĪGS
Ūdensnecaurlaidīgais rāvējslēdzējs nodrošina ūdensnecaurlaidīgu aizdari un ļauj uzvilkt un noņemt sauso
tērpu. Ūdensizturīgais rāvējslēdzējs ir viena no svarīgākajām jūsu sausā tērpa daļām. Pirms lietošanas izlasiet
norādījumus par ūdensnecaurlaidīgā rāvējslēdzēja lietošanu un kopšanu. Ļaunprātīgas lietošanas rezultātā var tikt
neatgriezeniski bojāts rāvējslēdzējs.

KLASISKĀ STILA PAŠVĒJOŠO DRUPSĒKU BIZPĒTĀS ĪPAŠĪBAS
APKARIS
Bikšturi notur sausā tērpa kājstarpi, kas uzlabo kāju kustību. Bikšturi ļauj arī valkāt sausā tērpa augšējo daļu ap
vidukli pirms vai starp niršanu.

TELESKOPA TORSO

Teleskopiskā rumpja daļa nodrošina papildu vietu sausā tērpa uzvilkšanai

Sausā tērpa aksesuāri ____________
vai noņemot to. Papildu materiāls pēc tam salocās pie gurniem, kad papildu materiāls
garums nav vajadzīgs.

SIKSNES KRĀJS
Kājstarpes siksna notur teleskopisko rumpja daļu vietā, kad tiek izmantots sausais tērps.

SILTA KAKLA APRAKLE
Siltā kakla apkakle tiek izmantota kombinācijā ar silto kakla kapuci. Krūšutēls uz siltā kakla pārsega ir iespiests zem
siltās kakla apkakles. Dizains samazina ūdens cirkulāciju ap kaklu un palīdz uzturēt kaklu siltu.

RĀVĒJSARGS
Rāvējslēdzēja aizsargs nodrošina ūdensizturīgajam rāvējslēdzējam aizsargpārklājumu.

PIEDERUMI NIRŠANAI DRYYITIT
Ir vairāki aksesuāri, kas padarīs niršanu ar OMS sauso tērpu vienkāršāku un patīkamāku.
Tālāk norādītie sausā tērpa piederumi ir pieejami no jūsu OMS izplatītāja. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar
savu OMS izplatītāju, apmeklējiet OMS vietni www.omsdive.eu vai sazinieties ar OMS klientu atbalsta dienestu.

niršanas apģērbu IZOLĀCIJA

OMS piedāvā pilnīgu izolācijas apģērbu līniju, kas īpaši izstrādāta niršanas videi. Apmeklējiet vietni www.omsdive.eu,
lai uzzinātu par dažādiem pieejamajiem materiāliem un dizainiem un saņemtu palīdzību, izvēloties labāko apģērbu
kombināciju jūsu niršanas vajadzībām.

OMS ULTRA DRYSUIT kapuces
Silta kakla pārsegu: siltā kakla kapuce nodrošina papildu termisko aizsardzību kakla zonai un ir paredzēta darbam
kopā ar silto kakla apkakli, kas pieejama lielākajai daļai OMS sauso tērpu.
Standarta kapuce: šo kapuci izmanto ar sausajiem kostīmiem, kas nav aprīkoti ar siltām kakla apkaklēm.

Sausā tērpa aksesuāri ____________

SAUSO CIMDU SISTĒMAS
Nirstot ūdenī, kura temperatūra ir zemāka par 54°F (12°C), jāņem vērā sauso cimdu sistēmas izmantošana, lai
samazinātu nesasalstošu aukstuma traumu risku. Pašreizējās iespējas ietver:
ZipGloves™: ZipRing ir pastāvīgi piestiprināts jūsu sausajam tērpam, un cimds tiek piestiprināts pie jūsu sausā tērpa
ar šo gredzenu. Plaukstas locītavas blīvējums parasti netiek izmantots, un uz rokām tiek izmantotas izolācijas.
OMS gredzena neintegrētā cimdu sistēma: izolēti sausi cimdi ar pievienotiem lateksa plaukstas blīvējumiem un
valkāti virs sausā tērpa plaukstas blīvējuma augšdaļas.

DRYSUIT PILPĪŠANAS SISTĒMA
Sausā tērpa piepūšanas sistēma ir paredzēta ūdenslīdējiem, kuri nevēlas izmantot elpceļu gāzi, lai piepūstu sauso
tērpu. Tas sastāv no 6 kubikpēdu alumīnija cilindra, mini regulatora ar šļūteni un montāžas sistēmas. To var
izmantot ar vienu vai dubultu tvertni.

CITI PIEDERUMI POTĪTES SVARI
Daudzi niršanas ar sauso tērpu jaunpienācēji atklāj, ka potītes svari ir noderīgi, lai pielāgotu apdari, atrodoties
ūdenī. Pieredzējuši sauso tērpu nirēji potīšu svarus bieži uzskata par “treniņa riteņiem”, kas pēc iespējas ātrāk
jānoņem, jo peldēšana prasa papildu piepūli. Atpūtas nirējiem ieteicams valkāt ne vairāk kā 2,5 lb (1 kg) uz katras
potītes.

Izmēra blīves _______________________
! UZMANĪBU!
Nevalkājiet pārāk stingras spuras. Ja jūs bloķējat asins plūsmu uz pēdām, jūs varat ciest no aukstuma un
invalidizējošiem pēdu krampjiem.

LATEKSA UN SILIKONA BLĪVES UN APGROZĒŠANAS VADLĪNIJAS
Tālāk sniegtā izmēra rokasgrāmata attiecas tikai uz jauniem OMS standarta un silikona lateksa
blīvējumiem. Neizmantojiet šīs vadlīnijas lieljaudas vai RS stila lateksa plaukstas blīvēm vai neoprēna blīvēm.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo OMS izplatītāju vai sazinieties ar OMS klientu atbalsta dienestu
pa e-pastu info@omsdive.eu.
Lateksa un silikona kakla un plaukstas blīvējumi ir apgriezti, lai tie būtu ērti ūdensnecaurlaidīgi. Lateksa blīves ir
konusveida, un tām ir virkne apdares līniju (mazas, paceltas līnijas, kas iet ap blīvējuma ārējo virsmu.) Apdares līnijas
sākas no blīvējuma atveres un ar katru līniju kļūst arvien lielākas. Šīs līnijas var izmantot kā ceļvedi, apgriežot blīves,
lai līnija būtu vienmērīga. Lai veiktu gludus griezumus, ir nepieciešamas labas šķēres. Ja iespējams, izmantojiet pilnīgi
jaunas šķēres un izmantojiet tās tikai lateksa vai silikona blīvējumu apgriešanai. Izmantojiet zīmogu izmēru tabulas, lai
noteiktu jums piemērotāko sākumpunktu.
Sāciet ar kakla un plaukstu locītavu apkārtmēra mērīšanu un salīdziniet šos mērījumus ar blīvējuma izmēru tabulu.
Tas noteiks sākumpunktu. Ja jūsu plaukstas locītavas ir dažāda izmēra, varat apgriezt katru blīvējumu, lai tas atbilstu
katrai plaukstas locītavai.
Izmēģiniet zīmogu (nav nepieciešams uzvilkt visu sauso tērpu, lai izmēģinātu kakla blīvējumu.) Kakla blīvējumam
novietojiet blīvējumu pēc iespējas zemāk uz kakla. Tam jābūt cieši pieguļošam, bet ne ciešam. Ja esat iesācējs
niršanā ar sauso tērpu, cieši pieguļošs kakla blīvējums var justies nedaudz neērti ārā no ūdens. Atrodoties ūdenī,
pareizi apgriezts kakla blīvējums ir ērts.
Lai izveidotu atbilstošu blīvējumu, apmēram 25–38 mm lateksa biezumam ir jāatrodas līdzenai ādai.

Plaukstas locītavas blīves jāvalkā tieši virs plaukstas kaula*. Tiem jābūt cieši pieguļošiem, bet ne cieši, un tie nedrīkst
ierobežot asins plūsmu uz rokām. Ja jūtat tirpšanu rokās, apgrieziet blīves tālāk.
Ja šī ir pirmā reize, kad apgriežat blīves un jūs uztraucaties par blīvējumu pārgriešanu, sāciet, pārvietojot divus
izmērus uz leju, nekā norādīts blīvējuma izmēru tabulā. Ja tabulā ir ieteikts apgriezt 5. rindā, sāciet ar apgriešanu

Izmēra blīves _______________________
7. rindā un pārbaudiet atbilstību. Ja blīvējums ir pārāk cieši pieguļošs, varat to apgriezt 6. rindā. Jūs
var pat apgriezt starp rindām.
*Procentam daļai ūdenslīdēju ir cīpslas, kas izraisa iespiedumu, kad plauksta ir saliekta. Tas var izraisīt noplūdi, kad
plaukstas locītava tiek saliekta niršanas laikā. Šajā gadījumā nirējam ir jāvalkā zīmogs augstāk uz plaukstas locītavas
(augšup rokā) gar cīpslām.
Īpaša piezīme par lateksa potīšu blīvēm: lateksa potīšu blīvēm ir tikai viena apdares līnija. Ja saņemat sauso tērpu un
potītes blīvējums nav apgriezts, apgrieziet potītes blīvējumu uz apdares līnijas.
Īpaša piezīme par ZipSeal kakla/kapuces kombināciju: Nosakot lateksa kakla blīvējuma izmēru kombinācijā ZipSeal
Neck/Hod, kakla blīvējuma daļas apgriešanas vadlīnijas atšķiras no standarta kakla blīvējuma apgriešanas. Standarta
kakla blīvējumā tas ir jāapgriež tā, lai 1"–1,5" (25–38 mm) lateksa būtu plakaniski pret kaklu.
Tomēr, ja lateksa kakla blīvējums ir iekļauts kā daļa no kakla/kapuces kombinācijas, kakla blīvējums ir jāapgriež tā, lai
0,5"–1" lateksa būtu plakaniski pret ādu. Tas ļauj nirējam vieglāk uzvilkt kakla un kapuces kombinācija, vienlaikus
nodrošinot atbilstošu kakla blīvējumu.

5. ATTĒLS — LATEKA UN SILIKONA KAKLA BLĪVĒJUMA IZMĒRU TABULA
Tālāk ir sniegta rokasgrāmata OMS lateksa un silikona kakla blīvējumu apgriešanai. Atcerieties, ka šīs ir tikai
vadlīnijas. Ja neesat pārliecināts, apgrieziet vismaz divas līnijas, kas ir mazākas nekā ieteikts, un vienlaikus apgrieziet
tikai vienu līniju. Noteikti izmantojiet silikona tabulu silikona blīvējumu izmēru noteikšanai un lateksa tabulu lateksa
blīvējumu izmēra noteikšanai.
ĪPAŠA PIEZĪME PAR SILIKONA BLĪVĒM
Izstiepuma dēļ daži ūdenslīdēji izvēlas ciešāk valkāt silikona blīves
nekā lateksa blīves. Vecāki vai smagāki nirēji var dot priekšroku brīvākam piegriezumam, nekā parādīts attēlā
zemāk.
6. fotoattēls

Izmēra blīves _______________________
6. ATTĒLS — LATEKA UN SILIKONA ROKAS IZMĒRU IZMĒRU TABULA
Tālāk ir sniegta rokasgrāmata OMS lateksa un silikona plaukstas blīvju apgriešanai. Atcerieties, ka šīs ir tikai
vadlīnijas. Ja neesat pārliecināts, apgrieziet vismaz divas līnijas, kas ir mazākas nekā ieteikts, un vienlaikus apgrieziet
tikai vienu līniju. Noteikti izmantojiet silikona tabulu silikona blīvējumu izmēru noteikšanai un lateksa tabulu lateksa
blīvējumu izmēra noteikšanai.
7. fotoattēls

!! BRĪDINĀJUMS!!
Neoprēna un lateksa savienojumi un piedevas dažiem cilvēkiem var izraisīt alerģiskas reakcijas.

NEOPRĒNA BLĪVES
Neoprēna blīves ir izgatavotas no tā paša materiāla, ko izmanto hidrotērpu izgatavošanai. Blīvējuma materiāla
biezums parasti ir 1/8"-3/16" (3-5 mm). Lai gan neoprēna kakla un plaukstas blīves ir pieejamas dažādos izmēros,
tomēr var būt nepieciešama izmēra pielāgošana (ņemiet vērā, ka neoprēna blīvējums izstiepsies un kļūs nedaudz
lielāks lietošanas laikā). Ja blīves ir pārāk ciešas, varat tās izstiept pats. velkot zīmogu pāri kaut kam, kas ir nedaudz
lielāks par kaklu vai plaukstas locītavu. Kakla blīvējumam parasti tiek izmantota SCUBA tvertne, bet plaukstas
blīvēšanai bieži tiek izmantota pudele vai kanna. Kad zīmogs(-i) ir izstiepts virs izstrādājuma, atstājiet tos apmēram
divpadsmit stundas. Ja pēc tam tie joprojām ir pārāk stingri, iespējams, tie ir jāapgriež.
Lai apgrieztu blīvējumu, izmantojiet labas šķēres un nogrieziet tikai 3 mm garumā, pārbaudot saderību starp
griezumiem. Tāpat kā lateksa blīvēm, neoprēna blīvējums nedrīkst būt pārāk ciešs vai ierobežot asins plūsmu.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Pārāk ciešs kakla blīvējums var ierobežot asins plūsmu jūsu smadzenēs, izraisot nopietnus savainojumus
vai nāvi.

Sausā tērpa blīvējumu uzlikšana ____

!!

!! BRĪDINĀJUMS!!
!! Pārāk ciešs plaukstas blīvējums var ierobežot asins plūsmu uz plaukstu, izraisot diskomfortu, jutības
zudumu un predisponējot rokas aukstuma traumām.
Īpaša piezīme: Noņemiet visas rotaslietas, kuras var sabojāt vai iesprūst blīvēs.

ROBEŽI
LATEKS & SILIKONS
•
•
•
•
•

Lai Divewear nesaslogotu sausā tērpa piedurknē, novietojiet īkšķa cilpas, kas atrodas niršanas apģērba
piedurkņu atverēs, virs īkšķa vai satveriet apģērba aproci ar pirkstu galiem.
Pavelciet uzmavu līdz vietai, kur pirksti izstiepjas no blīvējuma par 1 collu — 2 collu (25–50 mm)
Salieciet rokas pirkstu galus, veidojot punktu
Ar diviem pirkstiem no otras rokas izstiepiet zīmogu uz sāniem un izlaidiet roku caur blīvējumu
Lateksa blīvējumam ir jāatrodas plakaniski pret ādu, un blīvējuma virsmā nedrīkst būt grumbu. Pārliecinieties,
vai īkšķa cilpas un/vai niršanas materiāls neatrodas zem blīvējuma virsmas
Blīvju eļļošana: tas ir izvēles jautājums. Parastās smērvielas ir talks, ziepjūdens un Liquid KY. Neizmantojiet
silikona smērvielas, kas var uzkrāties uz tērpa, radot problēmas, ja nepieciešams remonts.
Īpašs padoms: Ziepjūdens ir lieliska smērviela, lai uzliktu un noņemtu plaukstas locītavu blīves. Izmantojiet
vienu daļu trauku mazgāšanas ziepju uz desmit daļām ūdens un ielieciet smidzināšanas pudelē. Pirms rokas
ievietošanas uzmavas iekšpusē un ārpusē izsmidziniet nelielu daudzumu ziepjūdens.

NEOPRĒNA KONUSS (GLUDA BLĪVĒŠANAS VIRSMA IEKŠĒJĀ BLĪVE)
• Uzvelciet, izmantojot to pašu metodi kā lateksa plaukstas locītavas blīves.
• Neoprēna salocīšana zem konusa (gluda blīvējuma virsma blīvējuma ārpusē uz

Drysuit zīmogu uzlikšana ____
salocīt zem tā, lai izveidotu blīvējumu)
•
•

Uzvelciet, izmantojot to pašu metodi kā lateksa plaukstas blīves
Nolokiet vismaz 25 mm no blīvējuma atveres tā, lai gludā blīvējuma virsma būtu pret jūsu ādu.

LATEKS UN SILIKONS KAKLA BLĪVĒJUMI
•
•
•
•
•

Novietojiet blīvējumu uz galvas
No uzvalka ārpuses satveriet kakla blīvējumu, novietojot abas rokas uz blīvējuma iekšpuses
Izstiepiet plombu plati ar plakanām plaukstām (nerok nagus kakla blīvē). Jūsu īkšķiem jāpaliek blīvējuma
ārpusē
Izklājiet kakla blīvējumu pēc iespējas platāk, pagrieziet galvu uz sāniem un velciet kakla blīvējumu pār galvu
Blīvei jāatrodas plakaniski pret kaklu. Zem blīvējuma nedrīkst būt krokas vai krokas, vai kādi priekšmeti,
piemēram, niršanas apkakle, mati utt.

NEOPRĒNS
•
•
•
•

Novietojiet blīvējumu uz galvas
No uzvalka ārpuses novietojiet rokas plakaniski uz blīvējuma ārējās virsmas
Bīdiet galvu uz augšu caur kakla blīvējumu, vienlaikus ar rokām pārvelkot kakla blīvējumu virs
galvas. Apstājieties, kad kakla blīvējuma augšējā mala sasniedz jūsu zodu
Lai izveidotu blīvējumu, nolieciet kakla blīvējuma augšējo malu zem tā, kamēr blīve joprojām atrodas pie
zoda. Nolokiet blīvējuma augšējo malu uz leju un ap kaklu. Apmēram 2 collas (50 mm) no blīvējuma gludās
virsmas jāatrodas plakaniski pret kaklu. Zem blīvējuma nedrīkst būt krokas vai krokas, vai kādi priekšmeti,
piemēram, niršanas apkakle, mati utt.

Drysuit zīmogu uzlikšana ____
POTĪTES ROĪVES
OMS Drysuits var aprīkot ar lateksa potīšu blīvēm zābaku vietā.
•
•
•
•
•

Ja sausajam tērpam ir aizsargājoša potītes aproce, atvelciet velcro aizsegu un pavelciet atpakaļ aizsargaproci,
pilnībā atklājot potītes blīvējumu.
Izlieciet pēdu līdz galam cauri kājai, bet nelieciet potītes blīvē
Ar abām rokām ievietojiet pirkstus blīvē no uzvalka ārpuses
Izstiepiet blīvējumu pēc iespējas platāk, vienlaikus velkot to pāri pēdai
Potītes blīvējumam jāatrodas plakaniski pret ādu tieši virs potītes kaula. Pārliecinieties, ka zem blīvējuma nav
kroku vai kroku, vai nekādu priekšmetu, piemēram, niršanas apģērba

Drysuit blīvju noņemšana _____

ROBEŽI
LATEKS & SILIKONS
•
•
•

Ievietojiet kreisās rokas rādītājpirkstu un vidējos pirkstus zem labās plaukstas blīvējuma. Bīdiet pirkstus gar
plaukstas locītavas iekšpusi, turot nagus pret plaukstas locītavu un prom no blīvējuma
Satveriet uzmavas materiālu starp pirkstiem un īkšķi un izvelciet roku no blīvējuma, bet ne no
uzmavas. Novelciet sauso tērpu no labā pleca
Aplieciet labo roku ap muguru un ar kreiso roku satveriet labās piedurknes materiālu. Novelciet piedurkni
no labā pleca un rokas. Tādā pašā veidā noņemiet kreisās plaukstas blīvējumu un izvelciet kreiso roku no
piedurknes

NEOPRĒNA KONUSS (GLUDA BLĪVĒŠANAS VIRSMA BLĪVĒJUMA
IEKŠĒJĀ)
•
•
•

Pavelciet uzmavu uz augšu, cik vien iespējams, uz rokas
Pavelciet uzmavu uz leju, lai apgrieztu blīvējumu tā, lai neilons būtu plakaniski pret jūsu apakšdelmu
Ievietojiet pretējās rokas pirkstus, satveriet uzmavu vietā, kur plaukstas blīvējums saskaras ar uzmavu, un
noņemiet blīvi un uzmavu

NEOPRĒNA IZLĪKUMS ZEM KONUSA (GLUDA BLĪVĒŠANAS VIRSMA
ĀRPUS BĪVĒJUMA)
•
•

Atlociet blīvējuma galu tā, lai tas vairs nebūtu pagriezts zem tā (neilons gulstas pret ādu)
Ievietojiet pretējās rokas pirkstus un velciet zīmogu uz leju un virs rokas

Drysuit blīvju noņemšana _____

KAKLA PLOMĀJUMI
LATEKS & SILIKONS
•
•

•
•

No uzvalka ārpuses ar abām rokām izstiepiet cauri kakla blīvējuma augšdaļai
Izklājiet lateksa kakla blīvējumu pēc iespējas platāk ar plakanām plaukstām (nerok nagus kakla
blīvē). Pārliecinieties, ka jūsu rokas atrodas tikai blīvējuma iekšpusē, nevis kakla rāvējslēdzēja gredzenā. (Ja
pirksti atrodas kakla rāvējslēdzēja gredzena iekšpusē, tas padarīs rāvējslēdzēju mazāku un var apgrūtināt
blīvējuma noņemšanu.)
Izklājot kakla blīvējumu, paceliet ar rokām, pieliekot galvu pie krūtīm. Palieciet galvu zem blīvējuma un ārā
no sausā tērpa
Ja jums nepieciešama palīdzība, palūdziet savam niršanas partnerim iebāzt roku rāvējslēdzēja atverē zem
ieplūdes vārsta. Viegli paceliet sausā tērpa priekšpusi, līdz tā atrodas virs galvas. Nenoslogojiet sausā tērpa
rāvējslēdzēju

NEOPRĒNA KAKLAS zīmogs
•
•

Atritiniet kakla blīvējumu, lai tas vairs nebūtu pagriezts zem tā (neilons gulstas pret ādu)
Satveriet kakla blīvējumu ar rokām abās galvas pusēs un velciet to uz augšu, līdz priekšējā mala ir zoda
līmenī.
• Bīdiet pirkstus uz leju blīvējuma iekšpusē līdz blīvējuma malai un satveriet ar pirkstiem un īkšķi. Ielieciet
zodu krūtīs un, nedaudz pagriežot galvu uz sāniem, pavelciet uz augšu blīvi

POTĪTES ROĪVES
•
•
•
•

Ja sausajam tērpam ir aizsargājoša potītes aproce, atvelciet velcro aizsegu un pavelciet atpakaļ aizsargaproci,
pilnībā atklājot potītes blīvējumu.
No uzvalka ārpuses izstiepiet cauri potītes blīvējuma apakšdaļai ar pirkstiem no abām rokām
Turot pirkstus blīvējuma iekšpusē un īkšķus ārpusē, izstiepiet uzvalka audumu un satveriet to
Uzmanīgi pavelciet uzvalku pāri pēdai

ZipSeals™ un ZipGloves Ô __

ZIPSEALS UZSTĀDĪŠANA UN IZMANTOŠANA Ô &
PĀRZASCIMDI Ô
!! BRĪDINĀJUMS!!
Nepareiza ZipSeals un/vai ZipGloves lietošana var izraisīt uzvalku applūšanu un peldspējas kontroles
zudumu, tostarp nekontrolētu nolaišanos un nekontrolētu strauju kāpšanu, izraisot noslīkšanu,
dekompresijas slimību vai gaisa emboliju. Vienmēr pārbaudiet ZipSeals stiprinājumu pirms katras
niršanas.
ZipSeals un/vai ZipGloves nepareiza vai nepareiza lietošana
var izraisīt uzvalku applūšanu un termisku apdraudējumu, tostarp strauju ķermeņa atdzišanu un
hipotermiju. Vienmēr pārbaudiet ZipSeals stiprinājumu pirms katras niršanas.

PLAUKSTAS POZĪCIJAS UZSTĀDĪŠANA
1. Jūsu sausajam tērpam jābūt aprīkotam ar rāvējslēdzējiem uz piedurknēm
8. fotoattēls

2. Ievietojiet nelielu daudzumu ziepjūdens plaukstas locītavas ZipSeal rievās (1 daļa maigu trauku ziepju uz 10 daļām
ūdens)
9. foto
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3. Apgrieziet blīvējumu otrādi, lai ar pirkstu galiem varētu nokļūt ZipRing iekšpusē
(tas palīdzēs saspiest gredzenus kopā)
10. fotoattēls

4. Ievietojiet visu ZipSeal gredzenu uzmavā
11. fotoattēls

5. Savietojiet rievas uz plaukstas ZipSeal ar rievām uz piedurknes. Saspiediet kopā.Jums vajadzētu sajust, kā rievas
“klikšķ” kopā
Foto 12

6. Atkārtojiet procedūru uz otras uzmavas

Atcerieties: VIENMĒR pirms katras niršanas pārbaudiet katru ZipSeal, lai pārliecinātos, ka rievas ir droši saspiestas
kopā.

ROKAS POZĪVOJUMU NOŅEMŠANA
13. fotoattēls

1. Turot pie gredzena uz piedurknes, viegli ievietojiet pirksta galu ZipSeal rievā.
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2. Viegli atvelciet plaukstas locītavu ZipSeal, vienlaikus velkot gredzenu uz piedurknes
uz āru. Noņemiet pārējo plaukstas ZipSeal daļu no piedurknes
14. fotoattēls

3. Atkārtojiet to uz otras piedurknes
15. fotoattēls

KAKLA RĀZVEIDĪBAS ZIŅAS
KAKLA RĀVZĪVES IZVIETOJUMA UZSTĀDĪŠANA
1. Jūsu sausajam kostīmam jābūt aprīkotam ar rāvējslēdzēju uz kakla. Apgrieziet uzvalku uz āru
2. Izsmidziniet nelielu daudzumu ziepjūdens rievās abās ZipSeal kakla pusēs (1 daļa maigu trauku ziepju uz 10 daļām
ūdens)
16. foto
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3. Nedaudz izvelciet sausā tērpa dubulto gredzenu
17. foto

4. Pilnībā ievietojiet kakla ZipSeal sausā tērpa ZipRing gredzenā un izlīdziniet rievas.
18. fotoattēls

5. Saspiediet rievas kopā ar pirkstu galiem, līdz jūtat, ka rievas “noklikšķ” kopā

Atcerieties: sausā tērpa kakla ZipSeal ir divas puses, un abām pusēm ir jābūt fiksētām vietā.
19. fotoattēls

6. Pēc to saspiešanas vēlreiz apvelciet ar pirkstiem ap kaklu ZipSeal, lai pārliecinātos, ka tas ir droši abās kakla
blīvējuma pusēs.
20. fotoattēls

7. Pirms niršanas pagrieziet uzvalku ar labo pusi
Īpaša piezīme: uzstādot ZipSeal kakla/pārsega kombināciju, pārliecinieties, ka pārsega atvērums ir vērsts uz priekšu
tieši virs ieplūdes vārsta.
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KAKLA PĀRZĪVES IZŅEMŠANA
Kakla ZipSeal noņemšana var būt grūtāka, jo tā ir fiksēta starp diviem gredzeniem
1. Ievietojiet pirksta galu starp ZipRing uz kakla blīvējuma un ZipRing uz sausā tērpa.
21. fotoattēls

2. Ievietojiet īkšķi starp ZipRing uz kakla blīvējuma un ZipRing uz sausā tērpa, lai atbrīvotu gredzenu.

22. foto

3. Uzmanīgi izvelciet kaklu ZipSeal no ZipRing uz sausā tērpa
23. fotoattēls

ROBEŽU UZGLABĀŠANA

Vai kādu laiku neizmantosiet savu sauso tērpu? Noņemot ZipSeals no sausā tērpa un ievietojot tos hermētiskā
traukā, tie kalpos ilgāk. Noteikti izņemiet no tvertnes pēc iespējas vairāk gaisa. Tā kā OMS ZipSeals izmantotās
lateksa blīves ir dabīgā kaučuka, ZipSeals šāda veida uzglabāšana palīdzēs samazināt ozona radīto bojājumu.
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IR DIVU VEIDU ROPAŠU CIMDU VEIDI: ZAĻU CIMDI UN ZAĻU CIMDI-WD.
VISU PĀRVADĀJUMU UZSTĀDĪŠANA
1. Jūsu sausajam tērpam jābūt aprīkotam ar rāvējslēdzējiem uz piedurknēm. Noņemiet plaukstas locītavas ZipSeal
no piedurknes (skatiet Rokas locītavas rāvējslēdzēja blīvējumu noņemšana 25. lpp.)
24. foto

2. Uzklājiet nelielu daudzumu ziepjūdens ZipGlove rievās (1 daļa maigu trauku ziepju uz 10 daļām ūdens).

25. fotoattēls

3. Apgrieziet ZipGlove otrādi, lai ar pirkstu galiem varētu nokļūt ZipRing iekšpusē (tas palīdzēs saspiest gredzenus
kopā).

26. foto
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4. Savietojiet ZipGlove plaukstu ar šuvi uz sausā tērpa rokas

(pārliecinieties, ka uzliekat pareizo roku uz piedurknes, ti, kreiso cimdu uz kreisās rokas)
27. foto

5. Savietojiet ZipGlove rievas ar uzmavas rievām.
28. foto

6. Saspiediet kopā. Jums vajadzētu sajust, kā rievas “klikšķ” kopā
29. foto

7. Izvelciet pirkstus pa visu gredzenu, lai pārliecinātos, ka tie ir secīgi
30. fotoattēls

8. Atkārtojiet procedūru uz otras uzmavas
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RĀVCIMDU NOŅEMŠANA
Noņemiet ZipGloves tāpat kā plaukstas ZipSeals. Lūdzu, skatiet 25. lpp.

NIRŠANA AR RĀVCIMDIEM
Pirms rokas ielikšanas cimdos uzvelciet starpliku. Vienlaicīgi var valkāt vairāk nekā vienu starpliku, lai lietotu aukstā
ūdenī. Uzlikas ir izgatavotas ar ātri žūstošu izolāciju, kas tiek izmantota dažādos rūpnieciskos aukstos/slapjos
lietojumos.
Pēc sausā tērpa uzvilkšanas ar ZipGloves nostipriniet cimdos plaukstas siksnu. Nepievelciet plaukstas siksnu pārāk
cieši, jo tas var ierobežot asins plūsmu rokās.

ZIPGLOVES-WD™

Šī unikālā sistēma ir paredzēta niršanai, kur ir augsts cimdu noplūdes risks bojājuma rezultātā vai nirējs dod
priekšroku, lai uz plaukstas locītavas būtu lieks blīvējums. Lai nodrošinātu šo lieko blīvējumu, ZipGloves-WD ir
aprīkoti ar WristDam™; virtuļa formas plaukstas zīmogs.
31. fotoattēls

Ja WristDam ir pareizi uzlikts, tas ļauj gaisam pārvietoties starp uzvalku un cimdiem niršanas laikā, lai nodrošinātu
papildu siltumu un komfortu. WristDam arī mazinās ūdens iekļūšanu, ja cimds niršanas laikā tiek bojāts.

ROKAS DAMBRA APgriešana
1. Pagrieziet ZipRing atvērumu uz āru, jo tas atvieglos iekļūšanu WristDam iekšpusē.
32. foto
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2. Izmantojiet apdares līnijas, lai WristDam pielāgotu jūsu plaukstas izmēram. WristDam līnijas ir tikai
orientējošas. Varat veikt mazākus atvēruma izmēru pielāgojumus, mazāk apgriežot WristDam
33. fotoattēls

3. Gredzeni tiek skaitīti no ārpuses iekšā. Gredzens, kas atrodas vistālāk no atveres, ir 1. gredzens. Jaunam cimdu
pārim ir apgriezts WristDam 8. līnijā.
34. fotoattēls
Plaukstas locītavas izmērs Apgriešanas gredzens
138 mm 8 (neapgriezts)
150 mm 7-8
156-163 mm 6-7
169 mm 6
175 mm 5-6
181 mm 4-5

PĀRBAUDE, VAI PIEKRĪTI PIEMĒROTIES

Vispirms vēlaties uzvilkt cimdus (kad tie nav piestiprināti pie sausā tērpa), lai pārliecinātos, ka tie ir pareizi
pieguļoši. Pareiza piegulšana nozīmē, ka WristDam ir pietiekami cieši pieguļošs, lai nepieļautu ūdeni, taču ļauj
gaisam plūst zem tā, kad roka ir saliekta.
1. Ja cimdi nav piestiprināti pie sausā tērpa, uzvelciet oderi
35. fotoattēls
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2. Salieciet pirkstus smailā konusā un izlaidiet tos cauri
WristDam uz ZipGlove-WD
36. foto

3. Novietojiet cimdu uz rokas. Pārliecinieties, vai starplika neatrodas zem nevienas WristDam daļas. WristDam ir
jānovieto pie mazās plaukstas locītavas
37. foto

Pareizi
38. fotoattēls

!UZMANĪBU! Nav pareizi

PĀRBAUDE, LAI ROKAS DAMBAS DARBOJAS PAREIZI

Uzvelkot cimdu, cimdā ieslodzīsies liekais gaiss. To pamanīsi, aizverot roku, izspiežot dūri, cimds balonēs. Ja
WristDam ir pareizi apgriezts, cimds izvadīs lieko gaisu, kad roka ir saspiesta dūrē un plauksta ir saliekta.
39. fotoattēls
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Ja WristDam ir pārāk vaļīgs, cimds neaizsprosto gaisu un var ļaut ūdenim noplūst sausajā tērpā, ja cimds tiks
pārdurts. Kad roka ir saspiesta dūrē, balonēšana netiek novērota.
Ja WristDam ir pārāk cieši pievilkts, cimds neizlaidīs gaisu pareizi, kad roka ir saspiesta dūrē un plauksta ir saliekta.
Pārāk ciešs blīvējums var ierobežot asins plūsmu rokās. Ja WristDam ir pārāk cieši, var būt nepieciešama papildu
apgriešana.

zibcimdu-WD UZSTĀDĪŠANA
ZipGloves-WD uzstādīšana ir tāda pati kā ZipGloves instalēšana.

SAUSĀ TĒRPU UZVELKŠANA AR UZSTĀDĪTIEM RĀVCIMDIEM-WD
1. Uzvelciet sauso tērpu, kā norādīts OMS Drysuit īpašnieka rokasgrāmatā
2. Pirms ieliekat rokas sausā tērpa piedurknē, uzvelciet ieliktņus. Vislabāk ir turēt īkšķa cilpu uz niršanas apģērba
izolācijas starp īkšķi un rādītājpirkstu un atlaist to, tiklīdz pirksti pieskaras WristDam. Tas neļauj niršanas apģērba
izolācijas īkšķa cilpām nokļūt zem WristDam un padarīt tās neefektīvas.
3. Salieciet pirkstus smailā konusā un izvelciet tos cauri ZipGlove WristDam.
40. fotoattēls

4. Lai WristDam novietotu pareizā stāvoklī uz plaukstas locītavas, spiediet plaukstas ZipRing uz leju pret roku, lai
pārliecinātos, ka WristDam atrodas pie plaukstas locītavas.
41. fotoattēls
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5. Pārbaudiet, vai WristDam ir pareizi noslēgts un ventilēts, savelkot roku dūrē. Kad jūs to darāt, cimdam jābūt
balonam. Pārbaudiet, vai gaisu var izvadīt no cimda, saliecot plaukstas locītavu (velciet to pret sevi), kamēr roka
joprojām ir dūrē. Gaisam vajadzētu ieplūst sausā tērpa piedurknē. Ja cimds neizplūst, kad roka ir saspiesta dūrē,
kaut kas traucē WristDam blīvējumu. Cimds ir jānoņem un jāuzvelk vēlreiz
42. fotoattēls

6. Nostipriniet rokas siksnas. Nepievelciet pārāk daudz, jo tas var ierobežot asins plūsmu
7. Atkārtojiet procesu ar otru roku/roku

NIRŠANA AR RĀZVEIDĪŠANU-WD
1. Nolaišanās laikā vai niršanas laikā cimdiem var pievienot gāzi, vienkārši paceļot roku virs tērpa augstākā punkta –
virs izplūdes vārsta. Iespējams, jums vajadzēs aizvērt roku un saliekt plaukstas locītavu, lai tās nedaudz piepūstos
2.Lai izvadītu gāzi no cimdiem, vienkārši novietojiet rokas zemāk par uzvalka izplūdes vārstu. Iespējams, vajadzēs
aizvērt roku un saliekt plaukstas locītavu uz iekšu.
3. Ja kāda iemesla dēļ jums ir grūtības panākt, lai gāze pārvietotos starp cimdu un sauso tērpu, varat novietot cimdu
zemu vai augstu, cik nepieciešams, un ar otru roku satvert ZipGlove un novilkt ZipRing no plaukstas locītavas. Tas
pavērs ceļu starp cimdu un sauso tērpu, ļaujot gaisam iekļūt vai izkļūt no ZipGlove-WD
43. fotoattēls
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ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD — APKOPE
1. Pēc niršanas noskalojiet cimda ārpusi ar svaigu ūdeni kopā ar pārējo sauso tērpu.
2. Ja cimdos ir nokļuvis mitrums (ti, caurdurts vai svīsts), noņemiet cimdus, lai nodrošinātu, ka cimdu iekšpuse
pilnībā izžūst.

ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD - REMONTS
Ja domājat, ka cimdā ir caurdurts vai noplūdis:
1. Noņemiet cimdu no sausā tērpa.
2. Apgrieziet cimdu otrādi un piepildiet ar ūdeni.

3. No cauruma pilēs ūdens.
4. Atzīmējiet 1" (25 mm) diametra apli ap caurumu.
5. Ļaujiet pilnībā nožūt.
6. Uzklājiet AquaSeal uz šīs 1 collas (25 mm) vietas. Izpildiet AquaSeal sniegtos norādījumus.
7. Ļauj pilnībā nožūt.
8. Pagrieziet labo pusi uz āru un piestipriniet pie sausā tērpa.

ATCERIETIES: pirms niršanas VIENMĒR pārbaudiet, vai ZipRings ir nofiksēts vietā.

Sagatavošana __________________
SAVIENOJUMA PIELŪPŠANAS ŠĻŪTEŅAS SAVIENOŠANA AR
REGULATORU
Sausajam tērpam ir papildu zema spiediena (LP) šļūtene, kas nodrošina zema spiediena gaisu sausā tērpa ieplūdes
vārstam. Šļūtene ir jāuzstāda jūsu OMS izplatītājam vienā no jūsu regulatora LP 3/8" (9,5 mm)
pieslēgvietām. Grozāmais ieplūdes vārsts ļauj novadīt šļūteni zem labās vai kreisās rokas.

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)
pieslēgvietām, kas ir 7/16" (11 mm). Tomēr ir jāievēro piesardzība regulatori, kur HP un LP pieslēgvietas visas ir
3/8" (9,5 mm). Vairumā gadījumu HP pieslēgvietas ir apzīmētas ar HP. Tomēr, ja ir runa par pieslēgvietas izejas
spiedienu, tas ir jāpārbauda. Maksimālais izejas spiediens LP pieslēgvietai jābūt 200psi (13,8 bāri). Kad ir atrasts LP
pieslēgvieta un noņemts spraudnis, pārbaudiet, vai šļūtenē ir O veida gredzens un tas ir labā stāvoklī. Pārbaudiet arī
šļūtenes savienojumu, lai nodrošinātu vītnes un O. - gredzens ir brīvs no netīrumiem vai gružiem. Uzstādiet
šļūtenes vītņoto galu portā, izmantojot 9/16" (14 mm) uzgriežņu atslēgu. Nepievelciet pārāk daudz. Armatūra ir
jāpievelk līdz 3,3 ft-lb (14,7 N.)

!! BRĪDINĀJUMS!!
Neaizvietojiet ar īsu šļūteni OMS šļūteni, kas piegādāta kopā ar jūsu sauso tērpu. Ja šļūtene valkāšanas
laikā ir saliekta, salocīta vai saspiesta, sausā tērpa piepūšanas vārsts var nedarboties pareizi.

Sagatavošana __________________

PIRMS JŪSU PIRMĀS NIRŠANAS DRYSUIT
Pirms sausā tērpa lietošanas pirmo reizi:
•
•
•
•
•
•
•

Pabeidziet sauso tērpu niršanas apmācības kursu
Pilnībā izlasiet rokasgrāmatu un iepazīstieties ar niršanas un ārkārtas procedūrām
Pabeidziet piemērotības pārbaudi
Noregulējiet kakla un plaukstu locītavu blīves, lai nodrošinātu pareizu piegulšanu
Izvēlieties pareizo izolāciju/niršanas apģērbu un piederumus plānotajai niršanai
Pieslēdziet sausā tērpa piepūšanas šļūteni jūsu regulatoram
Pārbaudiet, vai viss pārējais aprīkojums, piemēram, spuras, svaru sistēma, BCD utt., ir pareizi piestiprināts.

SAGATAVOŠANĀS NIRŠANAI AR JŪSU OMS DRYKOTĒPU
JŪSU OMS DRYSU KOMPĀNIJA PIRMS NIRŠANAS PĀRBAUDE
Pirms niršanas pārbaudiet sava sausā tērpa blīves. Ja blīvējums ir saplaisājis, lipīgs vai nodilis, nomainiet to
pirms niršanas.
Pirms niršanas pārbaudiet sava sausā tērpa rāvējslēdzēju. Ja nevarat aizvērt rāvējslēdzēju ar diviem
pirkstiem, ieeļļojiet to ar OMS ZipStick rāvējslēdzēja vasku. Lai to izdarītu, aizveriet rāvējslēdzēju un
ieeļļojiet tikai rāvējslēdzēja ārpusi. Pārbaudiet, vai rāvējslēdzējā nav bojāti zobi vai zobi, kas nav
sakārtoti. Šīs zīmes norāda uz bojātu rāvējslēdzēju. Ja šādas pazīmes ir acīmredzamas, nogādājiet savu
sauso tērpu tuvākajam OMS izplatītājam pārbaudei un remontam.

! UZMANĪBU!

Nelietojiet silikona aerosolu uz rāvējslēdzēja. Silikona uzkrāšanās var apgrūtināt jūsu sausā tērpa
labošanu.
Ja jūsu sausais tērps ir glabāts vairāk nekā mēnesi, veiciet iepriekš minētās pārbaudes krietni pirms
plānotās niršanas. Atvēliet pietiekami daudz laika, lai iegūtu nepieciešamos materiālus un
remontdarbus. Pirms katras niršanas pārbaudiet piepūšanas vārstu un izplūdes vārstu. Inflatora vārsts ir
jāpārbauda, pievienojot regulatoru pilnam gaisa balonam un nospiežot piepūšanas pogu.
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Lai pārbaudītu izplūdes vārstu, nosieniet plaukstas un kakla blīves ar gumijas joslām un piepūšiet sauso tērpu, līdz
gaiss izplūst caur izplūdes vārstu. Satveriet izplūdes vārstu; nospiediet to, lai pārbaudītu manuālās ignorēšanas
funkciju.

SAUSĀ TĒRPU uzvilkšana
Piezīme: ja laiks ir silts, pirms niršanas un sausā tērpa uzvilkšanas uzstādiet visu pārējo aprīkojumu.

• Noņemiet visas rotaslietas, kuras var sabojāt vai ieķerties sausajā tērpā vai roņos
• Pārskatiet Sausā tērpa blīvējumu uzlikšanu. Ir jāpārbauda plaukstas un kakla blīvējumu atbilstība un, ja
nepieciešams, blīves jāapgriež
Piezīme. Novelkot sauso tērpu, pārliecinieties, vai rāvējslēdzēja aizsargs un ūdensnecaurlaidīgais rāvējslēdzējs ir pilnībā atvērts.

7. ATTĒLS. DARBĪBAS, LAI UZVALKĀS SAUSĀTĒMU
44. fotoattēls

Pilnībā atveriet rāvējslēdzēja aizsargu un ūdensizturīgo rāvējslēdzēju
Atveriet sauso tērpu, salokot to jostasvietā, atsedzot zeķturus. Bikšturiem jābūt pilnībā atklātiem un
novietotiem ārpus krokas
3. Pārliecinieties, vai bikšturu krosovers atrodas sausā tērpa aizmugurē. Paņemiet sauso tērpu tā, it kā tas
būtu bikses
4. Iekāpiet sausā tērpa apakšējā daļā tāpat kā bikšu pāri. Ja pamatne nav stabila, piemēram, uz šūpojošas laivas,
vislabāk ir apsēsties, lai sāktu procesu
5. Pavelciet sauso tērpu pilnībā uz augšu ap vidukli. Noteikti velciet uzvalku aiz materiāla, nevis
bikšturiem. Pavelciet bikšturus uz augšu pār pleciem. Pielāgojiet zeķturu garumu ar slīdni uz divām
priekšējām siksnām. Bikšturi ir paredzēti, lai kājstarpes noturētu vietā, un tiem nav jābūt stingriem
6. Pavelciet lieko sausā tērpa garumu uz augšu zem rokām (tas nodrošinās maksimālo materiāla daudzumu, ko
pārvilkt virs galvas)
7. Uzmanīgi ievietojiet kreiso roku kreisajā piedurknē, izmantojot piemērotu blīvējuma uzlikšanas metodi, kas
atbilst tādam blīvējumam, kāds ir uz sausā tērpa. Noregulējiet blīvējumu tā, lai tas pareizi noslēgtos
8. Paceliet piedurkni ne augstāk par augšdelma vidu
9. Atkārtojiet procesu ar labo roku un noregulējiet plaukstas blīvējumu
10. Paceliet uzvalku tā, lai tas tagad būtu uz jūsu pleciem
11. Uzvelciet sausā tērpa plecus uz galvas un velciet zīmogu uz leju pār galvu, izmantojot piemērotu zīmoga
uzlikšanas metodi, kas atbilst tādam blīvējuma veidam, kāds ir uz sausā tērpa.
12. Salieciet lieko sausā tērpa garumu gurnos un pievienojiet kājstarpes siksnu
13. Kad rāvējslēdzējs tagad vienmērīgi atrodas ap ķermeni, pārbaudiet, vai nekas nelīp ārā un rāvējslēdzējs nav
sagriezies
14. Ar kreiso roku satveriet uzvalku atzveltnes centrā pie salocīšanas un ar labo roku satveriet ūdensizturīgo
rāvējslēdzēja vilkšanas rokturi un pavelciet to ap sānu
15. Lai aizvērtu ūdensizturīgo rāvējslēdzēju, ir nepieciešams tikai minimāls spēks. Ja pretestība ir augsta vai
palielinās, apstājieties, dublējiet slīdni un pārbaudiet rāvējslēdzēju. Rāvējslēdzēja sliedei ir jāatrodas
plakaniski, bez savilkšanas, un tajā nedrīkst būt nekas ieķerts. Turpiniet, kad problēma ir
novērsta. Ūdensizturīgais rāvējslēdzējs ir viena no svarīgākajām sausā tērpa daļām. Nespiediet to ar spēku
16. Pavelciet ūdensizturīgo rāvējslēdzēju uz augšu vienā līmenī ar atduri rāvējslēdzēja galā. Pievelciet to vēl
vienu reizi, lai pārliecinātos, ka rāvējslēdzējs ir pilnībā aizvērts
17. Kad ūdensizturīgais rāvējslēdzējs ir aizvērts, satveriet slīdni uz rāvējslēdzēja aizsarga kreisajā plecā un
velciet to uz leju, līdz tas ir aizvērts.
1.
2.
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KLASISKĀ STILA PAŠVIETOŠAIS DIZAINS
1.
2.

3.
4.

Pabeidziet 1.–13. darbību, kas norādīta 40.–41. lappusē
Satveriet ūdensnecaurlaidīgo rāvējslēdzēju pie kreisā pleca un aizvelciet rāvējslēdzēju. Neizmantojiet
spēku. Ja pretestība ir augsta vai palielinās, apstājieties, dublējiet slīdni un pārbaudiet
rāvējslēdzēju. Rāvējslēdzēja sliedei ir jāatrodas plakaniski, bez savilkšanas, un tajā nedrīkst būt nekas
ieķerts. Turpiniet, kad problēma ir novērsta. Ūdensizturīgais rāvējslēdzējs ir viena no svarīgākajām sausā
tērpa daļām. Nespiediet to ar spēku
Pavelciet ūdensizturīgo rāvējslēdzēju uz leju vienā līmenī ar atduri rāvējslēdzēja galā. Piezīme: to ir vieglāk
izdarīt, ja velciet slīdni ar labo roku un vienlaikus ar kreiso roku satveriet rāvējslēdzēja aizvērto galu
krūškurvja priekšpusē, lai nodrošinātu pretestību.
Kad ūdensizturīgais rāvējslēdzējs ir aizvērts, satveriet slīdni uz rāvējslēdzēja aizsarga kreisajā plecā un
velciet to uz leju aizvērtu.

PLECU IESPĒJAS DIZAINS
Piezīme. Tālāk sniegtie norādījumi darbosies uz visiem plecu ieejas OMS sausajiem tērpiem, ar vai bez bikšturiem

1. Pilnībā atveriet ūdensnecaurlaidīgo rāvējslēdzēju, pēc tam atveriet sauso tērpu, noliecot to līdz viduklim.
2 Atveriet sauso tērpu, nolokot to līdz viduklim, atklājot zeķturus. Bikšturiem jābūt pilnībā atklātiem un
novietotiem ārpus krokas.
3.
4.
5.
6.
7.

Pārbaudiet bagāžnieka izlīdzinājumu, lai noteiktu sausā tērpa priekšpusi.
Iekāpiet sausā tērpa apakšējā daļā kā bikšu pāri. Ja pamatne nav stabila, piemēram, uz šūpojošas laivas,
vislabāk ir apsēsties, lai sāktu procesu.
Pavelciet sauso tērpu pilnībā uz augšu ap vidukli. Noteikti velciet uzvalku aiz materiāla, nevis
bikšturiem. Pavelciet bikšturus uz augšu pār pleciem. Pielāgojiet bikšturu garumu ar slīdni uz divām
priekšējām siksnām. Bikšturi ir paredzēti, lai kājstarpes noturētu vietā, un tiem nav jābūt stingriem.
Pavelciet lieko sausā tērpa garumu uz augšu zem rokām (tas nodrošinās maksimālo materiāla daudzumu, ko
pārvilkt virs galvas)
Uzmanīgi ievietojiet kreiso roku kreisajā piedurknē, izmantojot piemērotu blīvējuma uzlikšanas metodi, kas
atbilst tādam blīvējumam, kāds ir uz sausā tērpa.

Noregulējiet blīvējumu tā, lai tas pareizi noslēgtos
8.
9.

Atkārtojiet procesu ar labo roku un noregulējiet plaukstas blīvējumu
Pavelciet sausā tērpa plecus virs galvas un izvelciet galvu caur blīvējumu, izmantojot piemērotu blīvējuma
uzlikšanas metodi, kas atbilst tādam blīvējuma veidam, kāds ir uz sausā tērpa.
10. Lieciet savam niršanas partnerim aizvērt rāvējslēdzēju, turot rokas taisni un uz sāniem
11. Paskatieties pāri plecam un pārbaudiet, vai rāvējslēdzēja pievilkšana ir uzvilkta vienā līmenī ar rāvējslēdzēja
atduri

ZIPSEAL KAKLA/KAUPES KOMBINĀCIJA
Ja jūsu sausais tērps ir aprīkots ar lateksa kakla/kapuces kombināciju, jums ir jāvalkā kapuces oderējums izolācijai
UN gaisa telpas izveidošanai. Gaisa telpa ir nepieciešama, lai ūdenslīdējs izlīdzinātu ausis.
Lateksa pārsegs ir paredzēts tikai aizsardzībai pret iedarbību, un tas nenodrošina termisko aizsardzību. Tāpēc, lai
nodrošinātu termisko aizsardzību, ir nepieciešams ūdens temperatūrai atbilstošs pārsega pārklājums.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Var rasties bungādiņas plīsums, ja nav nēsāts starplikas un ūdenslīdējs nevar izlīdzināt rezultātu.
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NIRŠANA AR SAVU OMS DRYSUIT
!! BRĪDINĀJUMS!!
Šī lietotāja rokasgrāmata NEaizvieto kvalificēta instruktora sniegtās instrukcijas par sauso
tērpu. NELIETOJIET sauso tērpu, kamēr neesat praktizējis un apguvis praktiskās niršanas ar sauso tērpu
iemaņas, tostarp iemaņas avārijas situācijās, kontrolētā vidē niršanas instruktora uzraudzībā, kuru
sertificējusi valsts atzīta mācību organizācija un kurš ir zinošs sauso tērpu lietošanā.

Niršana ar sauso tērpu ir iegūta prasme, kas prasa specializētu apmācību, kas tiek praktizēta kontrolētos apstākļos
un atbilstošs ekspozīcijas laiks, lai nirējs pielāgotos niršanai atklātā ūdenī sausā tērpa sistēmā.
Pirms gatavojaties niršanai, pabeidziet piemērotības pārbaudi un nosakiet blīvējuma izmērus. Trenējies uzvilkt un
novilkt sauso kostīmu un roņus, lai tas kļūtu par otro dabu.

GATAVOŠANĀS NIRŠANAI
!! BRĪDINĀJUMS!!
Maksimālie darba ātruma līmeņi atšķiras atkarībā no individuālās nirēja tolerances, kombinējot ūdens
temperatūru, augstu apkārtējā gaisa temperatūru un personīgo vielmaiņas ātrumu.
•
•

Salieciet visu niršanas aprīkojumu un sagatavojiet to niršanai
Uzvelciet niršanas apstākļiem atbilstošu izolāciju

•
•
•
•

Uzvelc savu OMS sauso tērpu
Pilnībā atveriet sausā tērpa izplūdes vārstu, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam
Izvadiet lieko gaisu no sausā tērpa: novietojiet pirkstu zem kakla blīvējuma un pietupieties, izvadot visu gaisu
no sausā tērpa. Izņemiet pirkstu no blīvējuma apakšas un piecelieties
Uzvelciet atlikušo aprīkojumu
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IEEJA ŪDENĪ
•
•

Pirms ieiešanas ūdenī daļēji uzpūtiet savu BCD
Milzu soļa ieeja ir visizplatītākā ieeja ūdenī no laivas. Vispirms ieejot ūdens pēdās, liekais gaiss jūsu sausajā
tērpā tiks iespiests sausā tērpa augšējās daļās. Pirms ieiešanas ūdenī pārliecinieties, vai izplūdes vārsts ir
pilnībā atvērts

!! BRĪDINĀJUMS!!
!!

Nelec ūdenī ar sauso tērpu ar lieko gaisu. Liekais gaiss sausajā tērpā tiek spiests uz augšu, ieejot
ūdenī. Šis pārpalikums var uzkrāties ap kakla blīvējumu vai uz augšu uz piedurknēm, kur tam nav
izejas. Lēkšana no ievērojama augstuma ar pārmērīgu gaisu sausajā tērpā var radīt triecienu pa
zodu, kas ir pietiekams, lai nirējs zaudētu samaņu.

UZ VIRSMAS NEITRĀLU PLŪDĪGUMU SASNIEGŠANA
Lai nirtu droši, pirms izkāpšanas uz virsmas ir jāveic drošības apstāšanās 10–15 pēdu (3–5 m) augstumā. Ir
nepieciešams papildu svars, lai nodrošinātu neitrālu peldspēju, kad cilindrā paliek 500 psi (35 bāri) vai
mazāk. Kad virspusē ir sasniegta neitrāla peldspēja ar pilnu gaisa tvertni, pievienojiet svaru, kas vienāds ar
gaisa svaru pilnā cilindrā. Izmantojiet šādu procedūru, lai pārbaudītu peldspēju, izmantojot vienu vai
dubultu cilindru.

! UZMANĪBU!

Jūsu svara prasības mainīsies no saldūdens uz sālsūdeni.

! UZMANĪBU!
Svara prasības dažādiem cilindru izmēriem un kombinācijām ir atšķirīgas, un peldspējas pārbaude
jāveic ar konfigurāciju, ar kuru plānojat nirt.
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! UZMANĪBU!
Jūsu svara prasības mainīsies, mainoties zem sausā tērpa valkājamās niršanas apģērba izolācijas
daudzumam.
•
•
•
•
•

Lai pārbaudītu svaru, ieejiet kontrolētā ūdenī, pilnībā ģērbies akvalangā, sausajā tērpā un izolācijā
Izvadiet visu gaisu no sava sausā tērpa, ieņemot vertikālu stāvokli ūdenī un pilnībā atverot sausā tērpa
izplūdes vārstu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas apstājas. Paceliet kreiso elkoni, lai
izplūdes vārsts būtu augstākais punkts sausajā tērpā
Izvadiet gaisu no sava BCD, līdz kļūstat neitrāli peldošs un plaušas ir pilnas ar gaisu. Izelpojot jūs sāksit
nolaisties. Kad esat neitrāli peldošs, virs virsmas paliek tikai jūsu galvas augšdaļa
Ja neesat neitrāli peldošs un turpiniet braukt lejup, noregulējiet savu svaru, līdz esat neitrāls ar pilnībā
iztukšotu BCD
Kad esat sasniedzis neitrālu peldspēju ar pilnu tvertni un jūsu BCD ir pilnībā iztukšots, pievienojiet papildu
svaru, lai kompensētu gandrīz tukšu tvertni. Aptuveno pievienojamo svaru skatiet tabulā zemāk

PAREDZĒTAS CILINDU SVARA IZMAIŅAS
Nākamajā tabulā ir sniegts aprēķins par viena cilindra svara izmaiņām niršanas laikā, pieņemot, ka tiek
patērēti 80% gaisa. Divkāršiem cilindriem reiziniet ar diviem.

8. ATTĒLS TABULA, KAS RĀDĪTA CILINDU SVARA IZMAIŅAS
45. fotoattēls
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UZGLABĀT PLŪDNES KONTROLI LAIKĀ
NIRŠANA
Niršanai ar sauso tērpu ir nepieciešama gan peldspēja, gan apdares kontrole. Abos gadījumos ir jākontrolē sausā
tērpa brīvā gaisa tilpums. Brīvā gaisa tilpums ir gaisa burbulis, kas var brīvi pārvietoties sausā tērpa iekšpusē. Šis
gaisa daudzums nav daļa no gaisa, kas ieslodzīts apakšveļā. Brīvais gaisa daudzums maz vai nemaz neietekmē kopējo
izolācijas vērtību. Tomēr, mainot attieksmi ūdenī, šis burbulis vienmēr virzās uz sausā tērpa augstāko punktu. Ja
klīstošais burbulis ir pārāk liels, tas var radīt apgriešanas problēmas, piemēram, sajūtu, ka jūsu kājas peld uz augšu.
Nirējs var izmērīt šī burbuļa izmēru, pagriežot ķermeni vertikālā stāvoklī un turot vienu roku virs galvas. ļaujot
brīvajam gaisam virzīties uz augšu pa šo roku. Sausais tērps tiks salikts ap roku līdz burbuļa apakšai. Kad burbulis ir
lielāks par pusi no apakšdelma garuma, tas kļūst pārāk liels. Vislabāk ir saglabāt burbuli mazu un, ja tas sāk augt,
iztukšot lieko tilpumu un pievienot gaisu BCD, lai sasniegtu neitrālu peldspēju.
Atrodoties uz virsmas vertikālā stāvoklī ar galvu ārpus ūdens, pamanīsit, ka uz kājām ir lielāks spiediens nekā uz
krūtīm. Tas ir normāli jebkurā laikā, kad atrodaties ūdenī un jūsu galva ir augstāka par kājām. Sausajam tērpam
vajadzētu justies tā, it kā tas maigi saspiestu jūs pa visu ķermeni. Lai gan sajūta ir pavisam citāda nekā tā, kas rodas,
valkājot hidrotērpu, jūs to nepamanīsit pēc pāris niršanas vai atrodoties horizontālā stāvoklī.

! UZMANĪBU!
Lietotājam ir jāpielāgo gaisa daudzums sausajā tērpā, lai nodrošinātu atbilstošu bēniņu
izolāciju. Nepietiekams gaiss var izraisīt ūdenslīdēju aukstumu.

! UZMANĪBU!
Dažādiem tvertnes izmēriem un dažādiem tvertnes materiāliem būs nepieciešams atšķirīgs svara
daudzums, lai kompensētu peldspējas izmaiņas no pilnas tvertnes uz tukšu tvertni.

NIRŠANA AR VIENU TIKTU

Tā kā nirējs niršanas laikā patērē gaisu no vienas tvertnes, ūdenslīdējs kļūs peldspējīgāks. Atkarībā no cilindra
izmēra šī svara izmaiņas var būt pat 5–6 mārciņas (2–3 kg) niršanas laikā. Lai kompensētu šīs svara izmaiņas, ir
nepieciešams kopējais gaisa tilpums 4-6 punkti (2-3 l).
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Šo gaisa daudzumu var ievietot sausajā tērpā vai BCD vai sadalīt starp abiem. Daudzi nirēji spēj saglabāt neitrālu
peldspēju niršanas laikā, vienkārši pievienojot savam sausajam tērpam gaisu. Tomēr daži izvēlas pievienot gaisu
savam BCD, saglabājot mazāku brīvā gaisa tilpuma burbuli sausajā tērpā labākai apdares kontrolei.

NIRŠANA AR VAIRĀK NEKĀ VIENU TIKTU
Tā kā niršanas laikā notiek lielākas svara izmaiņas, nirējam līdz minimumam jāsaglabā brīvā gaisa tilpuma burbulis
sausajā tērpā un lielākā daļa peldspējas kompensācijas jāveic ar BCD.

NIRŠANAS SĀKŠANA
Niršanas sākumā pārliecinieties, vai izplūdes vārsts ir pilnībā atvērts, pilnībā pagriežot vārstu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam. Lai automātiski izvadītu visu sausā tērpa gaisu, paceliet kreiso elkoni, lai paceltu vārstu
līdz ķermeņa augstākajam punktam. Turiet plaukstas locītavu zemāk par elkoni. Ja maska ir ieslēgta, jūs, iespējams,
neredzēsit vārstu, taču jums vajadzētu būt iespējai dzirdēt, kā gaiss izplūst no vārsta. Nolaidieties, izlaižot
visu gaisu no sava BCD.

DZEJOŠĀS
Kad nokritīsit pāri desmit pēdām (3 m), sāksit nolaisties ātrāk. Atstājiet izplūdes vārstu līdz galam
atvērtu. Neaizveriet izplūdes vārstu. Pievienojiet savam sausajam kostīmam gaisu īsos piegājienos, pamazām. Īsie
uzliesmojumi kontrolēs jūsu sausajā tērpā ieplūstošā gaisa daudzumu un palīdzēs novērst vārsta aizsalšanu, kad gaisa
vai ūdens temperatūra ir zemāka par 5 °C. Pievienojiet tikai tik daudz gaisa, lai novērstu nepatīkamu saspiešanu. Ja
pievienosit pārāk daudz gaisa, nolaišanās apstāsies.
Lai izlīdzinātu pēdas saspiešanu, zābakos jāievada gaiss. Gaiss zābakos var iekļūt tikai tad, ja atrodaties paralēli
virsmai vai esat nedaudz pacēluši pēdas.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Daži sausā tērpa materiāli var mainīt peldspēju līdz ar dziļumu.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Neaizveriet sausā tērpa izplūdes vārstu līdz galam, kamēr atrodaties zem ūdens. Vārsts ir izstrādāts tā,
lai automātiski atgaisotu, kad vārsts atrodas jūsu ķermeņa augstākajā punktā. Vārsta aizvēršana palielina
gaisa daudzumu

Niršana _______________________
iesprūst sausajā tērpā un var izraisīt kontroles zaudēšanu. Strauja pacelšanās ir bīstama un var izraisīt
gaisa emboliju vai dekompresijas slimību, kas var izraisīt
nopietnus savainojumus vai nāvi.

NEITRĀLAS peldspējas iegūšana DZIĻUMĀ
Kad esat sasniedzis vēlamo dziļumu, pievienojiet tikai pietiekami daudz gaisa sausajam tērpam un/vai BCD, lai
padarītu sevi neitrāli peldošu. Atcerieties pievienot tikai nelielu daudzumu gaisa. Pirms pievienojat citus, pārbaudiet
rezultātus. Viena no sausā tērpa niršanas atslēgām ir nirt ar minimālu gaisa daudzumu savā sausajā tērpā. Pareizs
svars ir būtisks, lai nirt ar minimālu gaisa daudzumu sausajā tērpā.
Izmantojiet savu sauso tērpu un/vai BCD, lai pielāgotu peldspēju. Ja niršanas laikā uzņemat papildu svaru (spēļu,
glābšanas priekšmetu), izmantojiet pacelšanas somu, lai paceltu papildu svaru uz virsmu. Ja nepieciešams, labuma
somai var pievienot nelielu paceļamo somu. Ja pacelšanas maiss kļūst pārāk peldošs un jūs nevarat to kontrolēt,
vienmēr varat to atbrīvot.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Jebkuriem gāzu maisījumiem, izņemot gaisu, piemēram, argonu un skābekli bagātinātu gaisu, lai piepūstu
sauso tērpu, nepieciešama īpaša apmācība.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Neizmantojiet savu sauso tērpu kā paceļamo somu. Ja jūs to darāt un jūs zaudējat satvērienu ar objektu,
jūs varat kļūt pārāk peldošs. Tas var izraisīt strauju pacelšanos.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Maksimālo darbības dziļumu nosaka lietotāju apmācības un pieredzes līmenis.

AUGŠANĀS SAUSĀ TĒRPU
Niršanas beigās veltiet laiku, lai pārbaudītu sausā tērpa izplūdes vārstu, pirms sākat kāpšanu. Pārliecinieties, vai
izplūdes vārsts ir pilnībā atvērts, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas apstājas.
Jūsu kāpienam jābūt lēnam un kontrolētam. Kad jūs sākat virzīties uz virsmu, jūs kļūsit pozitīvi peldošs, jo gaiss jūsu
sausajā tērpā un/vai BCD izplešas. Ja nepieciešams, izvadiet gaisu no sausā tērpa izplūdes vārsta un/vai BCD, lai
uzturētu neitrālu peldspēju. Jums vajadzētu būt iespējai apturēt savu pacelšanos
jebkurā laikā, vienkārši izelpojot.

Niršana _______________________

!! BRĪDINĀJUMS!!
Pirmie kāpumi sausajā tērpā jāveic blakus svērtai līnijai, kuru vajadzības gadījumā var izmantot, lai atgūtu
kontroli pār kāpumu.
Pārraugiet savu pacelšanās ātrumu, izmantojot niršanas datoru vai taimeri/dziļuma mērītāju. Ievērojiet sava niršanas
datora pacelšanās ātruma ierobežojumus. Ja neizmantojat datoru, saglabājiet ātrumu, kas ieteikts izmantotajās
tabulās.

! UZMANĪBU!
Ievērojiet maksimālo akcentu līmeni, ko nosaka konkrēts dekompresijas dators un/vai
izmantotās tabulas.
Kontrolējiet savu pacelšanos, paceļot vai nolaižot kreiso roku.
Ja kāpjat pārāk ātri, paceliet kreiso roku augstāk, lai ļautu sausajam tērpam izplūst vairāk gaisa. Ja kreisās rokas
pacelšana pienācīgi nepalēnina kāpšanu, nospiediet izplūdes vārstu, lai aktivizētu manuālo ignorēšanu.

Ja jums ir negatīva peldspēja un jums ir grūtības pacelties, nolaidiet kreiso roku un pievienojiet savam sausajam
tērpam gaisa uzliesmojumu, lai palielinātu peldspēju. Kad sākat pacelties, esiet gatavs izvadīt gaisu caur izplūdes
vārstu.
Esiet gatavs jebkurā laikā pārtraukt savu kāpumu. Kontrolējiet savu kāpuma ātrumu tā, lai jūs varētu veikt
ieteicamo drošības apstāšanās vietu 3-5 m augstumā. Kad esat sasniedzis virsmu, pirms peldēšanas atpakaļ uz
pludmali vai laivu uzpūtiet savu BCD.

VIRSMAS PELDĒŠANA
Piepūšot BCD, varēsiet ērti peldēt pa virsmu, nepiepūšot sauso tērpu. Sausā tērpa piepūšana, atrodoties uz virsmas,
radīs spiedienu uz jūsu kaklu. Daudzi ūdenslīdēji uzskata, ka šāds kakla spiediens ir neērts.
Dažiem nirējiem patīk aizvērt izplūdes vārstu līdz galam, peldot virspusē, lai nodrošinātu pozitīvu peldspēju un
novērstu ūdens noplūdi sausajā tērpā caur vārstu. Lai gan ir pieļaujams pilnībā aizvērt vārstu, atrodoties uz virsmas,
pirms atkārtotas iegremdēšanas noteikti noregulējiet izplūdes vārstu atvērtā stāvoklī.

Ārkārtas procedūras _________

ĀRKĀRTAS PROCEDŪRAS PRASMES
!! BRĪDINĀJUMS!!
Sekojošās ārkārtas procedūras jāveic kontrolētā vidē (piemēram, baseinā) nacionāli atzītas aģentūras
sertificēta instruktora uzraudzībā pirms sausā tērpa izmantošanas atklātā ūdenī. Šī rokasgrāmata
NEaizvieto praktisku apmācību un praktisko iemaņu pilnveidošanu. NEPIEK ZINĀT procedūras.Jums
jāspēj VEIKT ārkārtas procedūru iemaņas. Tāpat kā jebkura prasme, tā tiek iegūta DAROT, nevis
vienkārši lasot.
Pirms sausā tērpa izmantošanas atklātā ūdenī, apgūstiet šādas avārijas iemaņas (izņemot norādītos gadījumus):

Apgrieztā pozīcija (GAISS PĒDĀS)
Ja esat pozitīvi peldošs un apgriežaties otrādi, jūs vispirms atklāsit, ka dreifēsit virszemes pēdu virzienā. Ir ļoti svarīgi
nekavējoties atgūt kontroli, jo gaiss no sausā tērpa nevar tikt izvadīts, ja esi apgriezts otrādi.

Ja atrodaties otrādi, atrodoties tuvu apakšai:
• Cieši peldiet virzienā uz leju
• Nospiediet dibenu ar rokām
• Ritiniet vertikālā stāvoklī
• Nekavējoties izlaidiet sauso tērpu caur izplūdes vārstu

Ja atrodaties ūdens vidū apgrieztu galvu uz leju:
• spēcīgi speriet pret apakšu
; • noliecieties uz priekšu jostasvietā
;
• apritieties vertikālā stāvoklī ; • nekavējoties izlaidiet sauso tērpu caur izplūdes vārstu.
Ja nevarat atgūties vertikālā stāvoklī un esat piedzīvo an

Ārkārtas procedūras _________

nekontrolēts kāpiens, nieru savu ķermeni, lai samazinātu ātrumu jūsu pacelšanās. Izplatiet jūsu rokas un kājas prom
no sava ķermeņa, saņemt jūsu spuras paralēli ūdens virsmas, un mēģināt palēnināt savu kāpienu, radot
velciet. Noteikti turpināt izelpas kā jūs pacelties.

!! BRĪDINĀJUMS!!
Uzliesmošana ir pēdējais mēģinājums izmantot tikai ārkārtas gadījumos. Nepraktizējiet šo prasmi, ja
neesat tiešā kvalificēta instruktora uzraudzībā, ko sertificējusi valsts atzīta mācību organizācija. Strauja
pacelšanās ir bīstama un var izraisīt gaisa emboliju vai dekompresijas slimību, kas var izraisīt nopietnus
savainojumus vai nāvi.

PIELŪPŠANAS VĀRSTS IESTĀRDS ATVĒRTS
Ja piepūšanas vārsts iestrēgst atvērtā stāvoklī, nekavējoties atvienojiet zemspiediena piepūšanas šļūteni no sausā
tērpa piepūšanas vārsta un izvadiet lieko gaisu caur sausā tērpa izplūdes vārstu. Visefektīvākais veids, kā atvienot

šļūteni, ir virzīt šļūteni uz priekšu ieplūdes vārstā, vienlaikus velkot atpakaļ ātrās atvienošanas atloku. Praktizējiet šo
prasmi ar cimdiem, līdz varat ātri un viegli atvienot šļūteni.
Ja esat aizmirsis, kurā virzienā pagriezt izplūdes vārstu, lai to atvērtu (pretēji pulksteņrādītāja virzienam), varat
manuāli atgaisot caur automātisko vārstu. Paceliet kreiso elkoni, līdz tas ir jūsu ķermeņa augstākais punkts, un
nospiediet vārstu uz leju. No sausā tērpa būs izplūdis gaiss.
Ja nevarat izvadīt pietiekami daudz gaisa caur izplūdes vārstu, atveriet kakla vai plaukstas blīvi, lai ļautu gaisam
izplūst. Ūdens iekļūs sausajā tērpā.
Ja joprojām nevar izvadīt pietiekami daudz gaisa un jūs piedzīvojat nekontrolētu pacelšanos, paceliet ķermeni, lai
samazinātu pacelšanās ātrumu. Izpletiet rokas un kājas no ķermeņa, novietojiet spuras paralēli ūdens virsmai un
mēģiniet palēnināt kāpšanu, radot pretestību. Noteikti turpiniet izelpot, kad paceļaties.

! UZMANĪBU!
Ja jūs turpināt virzīt uz izplūdes vārstu galu galā no gaisa ir izsmelta no drysuit ūdens var iekļūt drysuit.

Ārkārtas procedūras _________
PIELŪPĀJA VĀRSTS AIZSLĒGTS
Ja piepūšanas vārsts ir iestrēdzis aizvērtā stāvoklī, pārtrauciet nolaišanos un nekavējoties pārtrauciet
niršanu. Izmantojiet peldspējas kontroles ierīci, ja nepieciešams, lai kontrolētu peldspēju. Atgriezieties uz virsmas,
vienlaikus izvadot sausajā tērpā izplešanās gaisu.

IZPLŪDES VĀRSTS
Ja izplūdes vārsts ir iestrēdzis atvērts, sausais tērps pareizi neuzturēs gaisu. Tāpat arī iespējams, ka caur atvērto
vārstu sausajā tērpā iekļūs ūdens.
Ja izplūdes vārsts ir iestrēdzis atvērts, nekavējoties pārtrauciet niršanu. Izmantojiet peldspējas kontroles ierīci pēc
vajadzības, lai kontrolētu peldspēju un atgrieztos uz virsmas.

IZPLŪDES VĀRSTS AIZVĒRTIES
Ja izplūdes vārsts ir iestrēdzis aizvērtā stāvoklī, gaisu nevar pareizi izvadīt no sausā tērpa. Tas var izraisīt
nekontrolētu pacelšanos.
Ja izplūdes vārsts ir iestrēdzis aizvērtā stāvoklī, atveriet kakla vai plaukstas blīvi, lai atbrīvotu gaisu. Ja tiek ievērota šī
ārkārtas procedūra, sausajā tērpā ieplūdīs nedaudz ūdens.
Ja joprojām nevar izvadīt pietiekami daudz gaisa un jūs piedzīvojat nekontrolētu pacelšanos, paceliet ķermeni, lai
samazinātu pacelšanās ātrumu. Izpletiet rokas un kājas no ķermeņa, novietojiet spuras paralēli ūdens virsmai un
mēģiniet palēnināt kāpšanu, radot pretestību. Noteikti turpiniet izelpot, kad paceļaties.

LĒNA GAISA noplūde PILSĒTĀJA VĀRSTĀ
Ja konstatējat lēnu noplūdi piepūšanas vārstā, atvienojiet zemspiediena inflatora šļūteni un nekavējoties pārtrauciet
niršanu. Pacelieties, izlaižot sausā tērpa izplešanās gaisu caur izplūdes vārstu kā parasti.

GAISA PIEGĀDES ZAUDĒJUMS/PĀRTRAUKTS
Ja gaisa padeve tiek pārtraukta vai pazaudēta, nekavējoties pārtrauciet niršanu. Kontrolējiet savu pacelšanās ātrumu,
izlaižot gaisu no sausā tērpa caur izplūdes vārstu.

Ārkārtas procedūras _________
APPLŪDĪTS DRUSI
Rāvējslēdzēja atteices vai citas katastrofālas sausā tērpa bojājuma gadījumā jūsu sausais tērps var applūst. Ja jūsu
sausais tērps ir applūdis:
• Piepūšiet savu BCD, lai izveidotu pozitīvu peldspēju.
• Novietojiet noplūdes vietu pēc iespējas zemāk, lai samazinātu gaisa zudumus.
• Veiciet kontrolētu pacelšanos
• Pārtrauciet niršanu

! UZMANĪBU!

Iepriekš minētās prasmes ārkārtas situācijās var praktizēt apsildāmā baseinā kvalificēta instruktora tiešā
uzraudzībā, ko sertificējusi valsts atzīta mācību organizācija.
Ja nevarat izveidot pozitīvu peldspēju, piepūšot BCD, tikai tad apsveriet svara nomešanu. Pat neliels daudzums
auksta ūdens, kas ievadīts sausā tērpa iekšpusē, var “šķist” kā katastrofāla kļūme. Pirms svara zaudēšanas jums
noteikti jāpieliek visas pūles, lai paceltos, izmantojot savu BCD. Ja sausais tērps “jūtas” appludināts, bet patiesībā
nav appludināts, BCD inflācija, kā arī atsvara nolaišanās, var radīt ĀRKĀRĒJĀ POZITĪVU PLŪDĪBU. Atkarībā no
gaisa daudzuma BCD iekšienē un pārvadājamā svara daudzuma, daži sausā tērpa nirēji varētu būt līdz
100 mārciņu/ČETRdesmitpieci KILOGRAMMI pozitīvi peldoši. Šādu peldspēju nebūtu iespējams
kontrolēt, un tas izraisītu ļoti strauju un nekontrolētu kāpumu.

!!! BĪSTAMI!!!
Atteikšanās no svara jostas pēc BCD piepūšanas var radīt nenovēršamu nopietnu miesas bojājumu vai
nāves risku. Neatmetiet svaru jostu, ja vien nekas cits kā tūlītēja, strauja un nekontrolēta pacelšanās
virszemē neizraisīs nenovēršamu nāvi.

Ārkārtas procedūras _________
SVARA SIKSTA
! UZMANĪBU!
Ir jāizlasa un jāsaprot ārkārtas procedūras saistībā ar jostas nomešanu/zaudēšanu. Nepraktizējiet šīs
prasmes, izņemot kontrolētā vidē kvalificēta instruktora tiešā uzraudzībā, ko sertificējusi nacionāli atzīta
mācību organizācija.
Ja nokrītat vai zaudējat svara jostu, mēģiniet atgūt svaru. Ja nevarat atgūt svaru:

• Satveriet visu, ko varat (pacelšanās līniju, enkura līniju, akmeni) un iztukšojiet savu sauso tērpu
• Ja joprojām nevarat kontrolēt savu pacelšanos, ieņemiet uzliesmojuma pozīciju. • Atcerieties turpināt izelpot, kad
paceļaties.

SAVU OMS DRYSUITĒMU REGULĒŠANA STARP NIRŠIEM
Siltā varat unzip jūsu drysuit kamēr jūs esat ārā no ūdens, starp niršanas.

! UZMANĪBU!
Noregulējiet niršanas apģērba izolāciju, lai izvairītos no pārkaršanas.
Ja jums joprojām ir pārāk silti, noņemiet sausā tērpa augšējo daļu vai pilnībā noņemiet sauso tērpu.

Sausā tērpa noņemšana _________

JŪSU OMS DRYSU TĒRPU NOŅEMŠANA
•
•

Pirms sausā tērpa novilkšanas noņemiet visu pārējo SKUBĀRĀ aprīkojumu, ieskaitot pārsegu.
Ja jūsu sausā tērpa ārpuse niršanas laikā ir netīra, pirms sausā tērpa noņemšanas nomazgājiet
netīrumus. Pievērsiet īpašu uzmanību ūdensizturīgajam rāvējslēdzējam. Pilnībā attaisiet rāvējslēdzēju. Ja jums
ir rāvējslēdzēja aizsargs, pārliecinieties, vai abi rāvējslēdzēji ir pilnībā atvērti.

! UZMANĪBU!

Ja, uzvelkot vai noņemot sauso tērpu, rāvējslēdzēji nav pilnībā atvērti, rāvējslēdzēji var tikt
bojāti.

KLASISKĀ STILA PAŠVĒLĒJOŠI DRIUSKOMPĀNI
9. ATTĒLS SAUSĀ KOMPĀNA NOŅEMŠANA
46. foto

• Atbrīvojiet kājstarpes siksnu, kas notur sausā tērpa rumpi vietā. Pavelciet sauso tērpu uz augšu, lai sausais tērpa
rumpja garums būtu pēc iespējas augstāks uz jūsu krūtīm.

Sausā tērpa noņemšana _________

•

Lateksa, silikona vai neoprēna kakla blīvējuma noņemšana

Pārskatiet šajā rokasgrāmatā Sausā tērpa blīvējumu noņemšana / Kakla blīvējumu noņemšana
•

Lateksa, silikona, neoprēna konusa vai neoprēna salokāmo blīvējumu noņemšana zem plaukstas locītavas

Šajā rokasgrāmatā pārskatiet Sausā tērpa blīvējumu noņemšanu / plaukstas locītavu blīves
•
•

Labajā plaukstas locītavā satveriet piedurknes materiālu starp pirkstiem un īkšķi un izvelciet roku no
blīvējuma, bet ne no piedurknes. Novelciet sauso tērpu no labā pleca
Aplieciet labo roku ap muguru un ar kreiso roku satveriet labās piedurknes materiālu. Novelciet piedurkni
no labā pleca un rokas. Tādā pašā veidā noņemiet kreisās plaukstas blīvējumu un izvelciet kreiso roku no
uzmavas

PLECU IEKŠĒJAMIE DRUSIŅI

•
•
•

Pārskatiet šajā rokasgrāmatā Sausā tērpa blīvējumu noņemšana / Kakla blīvējumu noņemšana
Satveriet piedurknes materiālu starp pirkstiem un īkšķi un izvelciet roku no blīvējuma
Noņemiet vienu roku, velkot to atpakaļ caur rāvējslēdzēja atveri. Pēc tam atkārtojiet procesu ar otro
roku. Noņemot rokas no sausā tērpa, nevelciet piedurknes uz āru. Roku apgriešana, noņemot sauso tērpu,
var noslogot un sabojāt rāvējslēdzēja galus

DRĪKOŅA NOŅEMŠANA NO ĶERMEŅA
•
•

Noņemiet RockBoots™ vai, ja ir opcija TurboBoot ™ , atvienojiet potīšu siksnas
Novelciet bikšturus no pleciem (ja jūsu sausā tērpa modelim tādi ir) un atlociet sauso tērpu līdz
jostasvietai. Apsēdieties, lai noņemtu kājas

Problēmu novēršana _______________
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Tālāk ir norādītas visizplatītākās problēmas, ja jūsu OMS sausajā tērpā rodas noplūde.
IZTEC PIE ŪDENSIZDROŠĀ RĀVĒZĒJAS SLĒDZĒJAS
To var izraisīt šādi iemesli:
1.
2.
3.

Ūdensnecaurlaidīgā rāvējslēdzēja pilnīga aizvēršana: pirms sausā tērpa lietošanas pārbaudiet, vai rāvējslēdzējs ir pilnībā aizvērts.
Rāvējslēdzēja nodilums: ja rāvējslēdzēja materiāls nodilst, diegi var ieķerties rāvējslēdzēja zobos. Noņemiet visus liekos pavedienus ar nelielām asām
šķērēm. Esiet piesardzīgs, lai nepārgrieztu gumiju – tikai vaļīgos pavedienus.
Broken rāvējslēdzējs pastiprinājums: Tas ir beigās rāvējslēdzēju. To var izraisīt, jo pārslodzes radītu rāvējslēdzēju, liekot drysuit par un likvidēt to. Ja
rāvējslēdzējs pastiprinājums ir bojāta, rāvējslēdzējs ir jānomaina.

KAKLA VAI ROBEŽU NOTECĒŠANA To var izraisīt šādi iemesli:
1.
2.
3.

Blīves neguļ pie ādas: pārbaudiet, vai blīvslēgi atrodas plakaniski pret ādu ar vismaz 1” (25 mm) blīvējuma virsmu un vai nav kroku vai kroku.
Mati vai apģērbs neļauj aizzīmogot: pārbaudiet, vai zem blīvējuma virsmas nav matu vai apģērba.
Pārāk lielu blīvējumu apgriešana: nomainiet noplūdes blīvējumu ar mazāku blīvējumu (uz blīvējuma ir vairāk līniju).

Noplūdes pie rokas plombām
Aptuveni 1 no 3 cilvēkiem ir labi saskatāma plaukstas cīpslas kad grasping objektiem, piemēram, enkura līniju vai laivu kāpnēm. Ja Jums rodas noplūdes, kad darot,
mēs iesakām šos šādas iespējas:
1. Nostipriniet plaukstas blīvējumu augstāk uz rokas, garām vietai, kur ir redzamas cīpslas.
2. Ja izmantojat izturīgas lateksa blīves, nomainiet tās ar parastajām lateksa vai silikona blīvēm.

3. Ja izmantojat parastās lateksa blīves, nomainiet tās ar silikona blīvēm.
4. Izmantojiet OMS ZipGloves, jo tie aizstās nepieciešamību pēc plaukstas blīvēm.

IZPLŪDES VĀRSTS Biežākās problēmas ir šādas:
1.

2.

Vārsta iekšpusē ir netīrumi, smiltis vai svešķermenis:
a. Atveriet un aizveriet vārstu 3 reizes un piesitiet tam
b. Nospiediet pogu 3 līdz 4 reizes
c. Izskalojiet vārstu ar svaigu ūdeni no krāna vai dārza šļūtenes
Saspiesta diafragma (tas ir retāk sastopams, un tas ir nepieciešams tikai tad, ja 1. nelabo problēmu):
a. Noņemiet izplūdes vārsta aizmugures plāksni
b. Izskalojiet vārstu ar svaigu ūdeni no krāna vai dārza šļūtenes.
c. Pārbaudiet, vai diafragma atrodas plakaniski un nav saspiesta. Ja tas ir saspiests, atskrūvējiet to
ka tas ir plakans
d. Atkal piestipriniet aizmugures plāksni uz izplūdes vārsta

3.

Apgrieztā izspiešana — dažos gadījumos, ja uzvalkā ir ļoti maz gaisa vai tā nav, apgrieztā izspiešana var ļaut uzvalkā iekļūt dažus ūdens pilienus. Izmēģiniet
kādu no šiem ieteikumiem:
a. Pievienojiet uzvalkam nedaudz vairāk gaisa
b. Pēc vārsta pilnīgas atvēršanas pagrieziet vārstu aizvērtu par 2 klikšķiem

4.

Peldēšana virspusē nelīdzenos ūdeņos: Ja nirjat ūdeņos ar nelīdzeniem virsmas apstākļiem un
būs peldēšana, aizveriet vārstu. Šajos vārstā no sāniem var iekļūt neliels ūdens daudzums
nosacījumiem. Pirms sākat niršanu, noteikti atveriet vārstu.

IZTEC IEEJAS VĀRSTS
Pārbaudiet, vai piepūšanas šļūtene ir pilnībā pievienota piepūšanas vārstam. Ja šļūtene nav pievienota un tiek nospiesta piepūšanas poga, sausajā tērpā var iekļūt neliels
ūdens daudzums.
CITAS DAŽĀDAS NOPLŪDES
Vizuāli pārbaudiet noplūdes vietu un meklējiet plīsumu vai caurduršanu. Ja tas nav redzams, sausajam tērpam ir jāpārbauda hermētiskuma pārbaude.
Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar OMS klientu atbalsta dienestu +4921666754110 info@bts-eu.com.

Apkope un apkope ___________

JŪSU OMS DRYSUTĒMA KOPŠANA UN APKOPE
Pareiza sausā tērpa apkope ievērojami pagarinās tā kalpošanas laiku.
Kad esat pabeidzis dienas niršanu, rūpīgi izskalojiet sausā tērpa ārpusi ar svaigu ūdeni. Īpašu uzmanību pievērsiet
rāvējslēdzējam un vārstiem.
Izskalojiet izplūdes vārstu un ieplūdes vārstu ar tekošu ūdeni. Pēc skalošanas vārstus nosusiniet ar saspiestu gaisu.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Sauso tērpu vārsti ir jātīra pēc katras lietošanas reizes tādā pašā veidā, kā jātīra jūsu
regulators. Ieplūdes vārsti var pielipt, jo vārstā uzkrājas sāls. Izplūdes vārsti var pielipt savākšanas,
netīrumu, smilšu vai matu dēļ vārstā.
Ja sausā tērpa iekšpuse kļuva mitra, izskalojiet arī sausā tērpa iekšpusi.
Lateksa blīves: nomazgājiet lateksa blīves ar maigu ziepju un ūdens šķīdumu ik pēc divpadsmit niršanas vai pirms
sausā tērpa uzglabāšanas. Uzkrātās ķermeņa eļļas saīsinās lateksa blīvējumu kalpošanas laiku.
Silikona blīves: Materiāla rakstura dēļ silikona blīves var piesaistīt netīrumus un pūkas. Ja nepieciešams, izmantojiet
maigas ziepes un ūdeni un mīkstu drāniņu, lai notīrītu OMS silikona blīves.
Pēc sausā tērpa izskalošanas atveriet rāvējslēdzēju un pakariet sauso tērpu aiz zeķēm/zābakiem virs auklas vai
žāvēšanas plaukta ēnainā vietā, lai nožūtu.
Kad sausais tērps ir pilnībā izžuvis ārpusē, aptaustiet sausā tērpa iekšpusi (līdz pat zeķēm/zābakiem.) Ja sausā tērpa
iekšpusē ir mitrums, apgrieziet sauso tērpu no iekšpuses un ļaujiet arī iekšpusei nožūt.

! UZMANĪBU!
Nekariet savu sauso tērpu saulē.
ŪDENSIZTURĪGĀ RĀVĒZĒJAS KOPŠANA
Jūsu ūdensizturīgais rāvējslēdzējs ir jūsu sausā tērpa sirds un dvēsele. Tāpat kā pareiza ēšana un fiziskās aktivitātes
nāk par labu jūsu sirdij, arī OMS Drysuit “Surgeon General” piedāvā dažus ieteikumus, kas palīdzēs jūsu sausā tērpa
rāvējslēdzējam dzīvot ilgu un laimīgu dzīvi:
• Neizdariet muskuļus savā sausajā tērpā vai no tā – tas noslogo rāvējslēdzēja galus

Apkope un apkope ___________

• Uzvelkot un novelkot, pārliecinieties, vai rāvējslēdzējs ir līdz galam atvērts
tavs uzvalks
• Pirms pašaizvelkamā uzvalka novilkšanas atvelciet kājstarpes siksnu un pavelciet teleskopisko rumpi virs vidukļa —
tādējādi velkot uzvalku pār galvu, jums būs daudz vietas.
• Noskalojiet rāvējslēdzējs ar svaigu ūdeni pēc katras niršanas dienu
• Ieeļļojiet rāvējslēdzēju pēc katras niršanas dienas ar rāvējslēdzēja vasku vai ZipStick uz sausā tērpa rāvējslēdzēja
ārējās daļas.
• Neizmantojiet silikona aerosolu, jo tas piesaista netīrumus
• Ik pēc sešiem mēnešiem vai 25 niršanas reizēm maigi notīriet rāvējslēdzēju ar mīkstu zobu suku, izmantojot
maigas ziepes un ūdeni. Pēc tam ieeļļojiet rāvējslēdzēju

• Ja jūsu rāvējslēdzējs ir nobružājies, noņemiet visus liekos pavedienus ar nelielām asām šķērēm, uzmanieties, lai
nepārgrieztu gumijas tikai vaļīgos pavedienus.
• Glabājiet savu sauso tērpu ar ūdensizturīgo rāvējslēdzēju atvērtā stāvoklī

!! BRĪDINĀJUMS!!
Lai uzzinātu par dekontaminācijas procedūrām sabiedriskās drošības ūdenslīdējiem, lūdzu, skatiet CXO Drysuit
rokasgrāmatu un Risk Management for Public Safety Divers programmu.
Ja jums ir kādi jautājumi par sava OMS sausā tērpa kopšanu un apkopi, lūdzu, sazinieties ar OMS remonta
pakalpojumu nodaļu pa e-pastu +4921666754110 info@bts-eu.com.

SAUSU TĒRPU UZGLABĀŠANA
Pareiza uzglabāšana pagarinās jūsu sausā tērpa kalpošanas laiku. Uzglabājiet savu sauso tērpu vēsā, sausā vietā uz
plata pakaramā un rāvējslēdzēju atvērtu. Uzglabāšanas zonā nedrīkst atrasties ozona ģeneratori, piemēram,
elektriskās vai gāzes iekārtas. Ja sausais tērps ir jāuzglabā vietās, kur ir ozona ģeneratori, vislabāk ir brīvi salocīt
sauso tērpu ar atvērtu rāvējslēdzēju un ievietot to noslēgtā plastmasas maisiņā.

Apkope un apkope ___________
OMS SAUKŠA KOMPLEKTA IZLOKĀŠANA DRYSUTĒMA MOMĀ
TRANSPORTĒŠANAI
47. foto

Karājas DRYSUIT uzglabāšanai
Glabāšanai starp niršanu sauso tērpu vislabāk pakārt vēsā, sausā vietā prom no ozona ģeneratoriem, ti,
elektromotoriem, gāzes kontrollampiņām un saules gaismas. Uzvalks jāpiekar uz kvalitatīva sausā tērpa vai
hidrotērpa pakaramā.
•
•
•

Rāvējslēdzējs jāatstāj atvērtā stāvoklī.
Jebkurš cieto piederumu sauso cimdu gredzens, kas uzstādīts uz plaukstas blīvēm, ir jānoņem. Tas neietver
ZipSeals™ vai ZipGloves™.
Novietojiet uzvalku uz pakaramā, uzmanoties, lai nesabojātu kakla blīvējumu ar pakaramā āķi. Ja uzvalks ir
aprīkots ar ZipSeal™ apkakli, pakariet uzvalku tā, lai kakla gredzena aizmugure būtu pret pakaramā
āķi. Pārliecinieties, ka kakla ZipSeal™ gredzens karājas plakaniski un tam nav asu izliekumu.

Apkope un apkope ___________

ILGTERMIŅA UZGLABĀŠANA (ILGĀK NEKĀ DIVUS MĒNEŠUS)
•

•

Pakariet uzvalku, kā norādīts iepriekš, un, ja uzvalks ir aprīkots ar lateksa ZipSeals™, noņemiet blīves un
uzglabājiet tos plastmasas maisiņā vai plastmasas traukā, raugoties, lai ZipSeals™ gredzeni paliktu parastajā
formā; plaukstas locītava un kakls plakans.Tas samazinās blīvējumu ozona novecošanas ietekmi. Nav
nepieciešams noņemt silikona ZipSeals ™ .
Ja karājas nav risinājums, izpildiet norādījumus locīšana uzvalku. Par ilgtermiņa glabāšanai, pārliecinieties, ka
tērps ir pilnīgi sausa un reizes uzvalku ļoti brīvi pievēršot īpašu uzmanību ZipRings ™ apdrošināt tie tiek
turēti savos normālas formas; rokas apaļas un kakla dzīvoklis. Pēc tam, kad tērps tiek salocīta, vieta lielā
plastmasas maisiņā, lai samazinātu ietekmi uz ozona novecošanās no roņiem, un Glabāt vēsā, sausā telpā.
METODE, KĀ IZMĒRĪTIES NO SAUSĀTĒMA

!UZMANĪBU!
Parastais Drysuit kalpošanas laiks biežas lietošanas gadījumā ir 20 gadi no izgatavošanas datuma. Šajā
laikā, lūdzu, sazinieties ar savu atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju par pareizu iznīcināšanu.

Garantija ____________________
OMS IEROBEŽOTĀ GARANTIJA
OMS garantē, ka jūsu OMS sausajam tērpam (izņemot kakla blīves, plaukstu locītavu blīves, rāvējslēdzēju un vārstus) divus (2)
gadus no sākotnējās mazumtirdzniecības pirkuma datuma nebūs materiālu un ražošanas defektu. OMS garantē, ka
rāvējslēdzējam, izplūdes un ieplūdes vārstiem un kājstarpes siksniņai nav materiālu un ražošanas defektu vienu (1) gadu no
sākotnējās mazumtirdzniecības pirkuma datuma ar pirkuma apliecinājumu.
OMS garantē, ka kakla un plaukstas blīvēm nebūs materiāla un ražošanas defektu deviņdesmit (90) dienu laikā no sākotnējās
mazumtirdzniecības pirkuma datuma ar pirkuma apliecinājumu.
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 nav atļauts izslēgt vai
ierobežot netiešas garantijas, nejaušus vai izrietošus bojājumus, 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 un neattiecas uz sausajiem tērpiem vai aprīkojumu, ko izmanto komerciālos nolūkos.
Lai saņemtu garantijas apkalpošanu vai nomaiņu, jums ir jāuzrāda pirkuma apliecinājums. Pirkuma apliecinājumu var iegūt,
aizpildot garantijas reģistrācijas karti un nosūtot to pa pastu OMS.
Šī garantija sniedz jums noteiktas juridiskas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts vai valsts.

OMS serviss un remonts __________________
STARPTAUTISKS
OMS ir izplatītāji visā pasaulē, kas nodrošina izcilus remonta pakalpojumus valstī. Lai iegūtu jaunāko starptautisko
izplatītāju sarakstu, lūdzu, apmeklējiet www.omsdive.eu vai e-pastu info@omsdive.eu.
Ocean Management Systems GmbH
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Vācija +49 2166 67541 10 +49
21666754110 info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Atbildīgā ūdenslīdēja kods ________
Vai jūs ATBILDĪGS DIVER?
ATBILDĪGA DIVER KODS
Kā atbildīgs nirējs es saprotu un uzņemos visus riskus, ar kuriem varu saskarties niršanas laikā.
Manos atbildīgajos niršanas pienākumos ietilpst:
1. Niršana savu spēju un sagatavotības robežās.

Kā atbildīgs ūdenslīdējs es saprotu...
•
•

mana sertifikācijas karte ļauj man iesaistīties niršanas aktivitātēs, kas atbilst manai apmācībai un pieredzei.
cik svarīgi ir turpināt manu niršanas izglītību uzraudzītu aktivitāšu un apmācību veidā, piemēram, nakts niršanas un dziļās
niršanas specialitātēs.

•
•
•
•
•

nepieciešamība saglabāt savas niršanas prasmes un tās atsvaidzināt uzraudzībā, ja pēdējā laikā neesmu nodarbojies ar
niršanu.
nav nekādu ierobežojumu tam, ko es varu uzzināt par niršanu. Jo vairāk zināšu, jo drošāks būšu.
manam maksimālajam dziļumam vajadzētu būt tikai manam apmācības un pieredzes līmenim.
Man ir jāapmāca pareizi lietot aprīkojumu.
vērtīga ir iegūt īpašu apmācību par specializēta aprīkojuma, piemēram, sauso tērpu un datoru, pareizu lietošanu un
pielietošanu.

2. Novērtējot apstākļus pirms katras niršanas un pārliecinoties, ka tie atbilst manām personīgajām
iespējām.

Kā atbildīgs ūdenslīdējs es atzīstu...
•
•
•
•

nepieciešamība pārzināt manas niršanas vietas un to, cik svarīgi ir iegūt formālu orientāciju uz nepazīstamām niršanas
vietām no zinoša vietējā avota.
bīstamību, ko rada apkārtējā vide (alas, vraki utt.), un nepieciešamība pēc specializētas apmācības pirms šādas niršanas.
Man vajadzētu atlikt savu niršanu vai izvēlēties citu vietu, ja es novērtēju, ka niršanas vietas apstākļi ir grūtāki nekā mana
pieredze un apmācības līmenis.
Man vajadzētu izmantot virszemes atbalsta staciju, piemēram, laivu vai pludiņu, kad vien iespējams.

3. Mana ekipējuma pārzināšana un pārbaude pirms katras niršanas un tās laikā.

Kā atbildīgs ūdenslīdējs es saprotu...
• ka mana ekipējuma piederība man nedod zināšanas un

Atbildīgā ūdenslīdēja kods ________
spēja droši nirt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Man jāapgūst sava aprīkojuma lietošanas apmācība.
Man ir jāsaglabā komforts sava aprīkojuma lietošanā ar praksi.
manam aprīkojumam ir jābūt tādam pašam niršanas veidam, kādu es darīšu.
Pirms katras niršanas man ir jāpārbauda, vai mans aprīkojums darbojas pareizi.
pret manu aprīkojumu ir jāizturas ar cieņu, un tas ir pareizi jākopj un jāapkopj.
mana aprīkojuma apkope saskaņā ar ražotāja specifikācijām jāveic kvalificētam servisa tehniķim.
Man ir jāievēro ražotāju ieteikumi par mana aprīkojuma lietošanu un nedrīkstu to pārveidot tā, lai tas darbotos tā, kā to
nav paredzējis ražotājs.
Pirms EANx (Nitrox) lietošanas man ir jābūt atbilstoši apmācītam un jāizmanto atbilstošs EANx paredzētais aprīkojums,
kas parāda atbilstošos marķējumus.
cik svarīgi ir viegli atbrīvot svarus, ja nonācu nelaimē.

•
•

alternatīva gaisa avota un zema spiediena peldspējas kontroles inflācijas sistēmas vērtība.
kā noregulēt svarus neitrālai peldspējai uz virsmas bez gaisa peldspējas kontroles ierīcē.

4. Draugu sistēmas un tās priekšrocību respektēšana.
Kā atbildīgs ūdenslīdējs es atzīstu...

•
•
•
•

Man ir jāuzlabo savas niršanas avārijas reaģēšanas prasmes, praktizējot un spēlējot garīgās lomu spēles.
cik svarīgi ir plānot savus niršanas darbus ar savu draugu, tostarp saziņu, atkalapvienošanās procedūras, ja
šķiršanās, un ārkārtas procedūras.
niršana pēc plāna, kuru mēs un mans draugs vienojāmies ievērot, palīdz nodrošināt drošu niršanu.
Man vienmēr ir jāliedz mana aprīkojuma lietošana nesertificētiem ūdenslīdējiem.

5. Uzņemos atbildību par savu drošību katrā niršanas reizē.

Kā atbildīgs ūdenslīdējs es zinu...
•
•
•
•
•

nozīmi uzturēt labu garīgo un fizisko sagatavotību niršanai.
Es nedrīkstu nirt, atrodoties alkohola vai narkotiku reibumā.
niršanas atlikšana ir pareizā rīcība, ja ciešu no saaukstēšanās, paģirām, gripas vai citiem veselības traucējumiem,
kas var izraisīt komplikācijas.
būt uzmanīgiem un izvairīties no pārslodzes.
niršana būs droša, ja es uzmanīgi klausīšos niršanas instruktāžās un ievērošu ieteikumus

Atbildīgā ūdenslīdēja kods ________
no tiem, kas pārrauga manas niršanas aktivitātes.

•
•
•
•

operatori Es nirt ar nav atbildīgi par saviem lēmumiem un rīcību.
Man vajadzētu būt prasmīgam niršanas galdu lietošanā un veikt visas niršanas dekompresijas niršanas, pieļaujot drošības
rezervi, paceļoties ne ātrāk par 60 pēdām/18 metriem minūtē un veicot drošības apstāšanos katras niršanas beigās.
niršanas laikā vienmēr elpot nepārtraukti un nekad neizlaist elpu vai aizturēt elpu.
vienmēr jāuztur pareiza peldspēja – peldēšana virszemes peldēšanā, neitrāla peldoties zem ūdens.

6. Apsveriet vidi katrā niršanas reizē.

Kā atbildīgs ūdenslīdējs es...
•

esmu uzmanīgs par to, ko es pieskarties zemūdens.

•
•
•
•
•

nelauziet augus vai koraļļus un nevāciet “suvenīrus”.
ievērot likumus par spēļu izmēru un ierobežojumiem.
savākt un izmest atkritumus, ko atradu niršanas laikā.
ļaujiet niršanas draugiem, kūrortiem un niršanas operatoriem zināt, kā es jūtos par atbildību vides jomā.
nekad nenirt tādā veidā, kas kaitētu videi.

Kūrorti un operatori, ar kuriem es nirstu:
•
•
•
•
•

izmantojiet pietauvošanos, kad vien tie ir pieejami, vai noenkurojieties vietās, kur nav dzīvu dibenu.
sniedz rūpīgu vides instruktāžu nirējiem, pirms viņi iekļūst ūdenī.
satur fotoattēlu apstrādes ķimikālijas, lai tās pareizi atbrīvotos.

atbildīgi atbrīvojieties no atkritumiem.
ievērot vides noteikumus un spēļu ierobežojumus.
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Atbilstības deklarācija regulējumam ir atrodama www.bts-eu.de.
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TÜV Rheinland LGA Products GmbH
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D-90431 Nürnberg
NB 0197

Chest
Waist
Hips
Spine-Wrist
Floor to Crotch
Shoe Size

35-37
33-35
32-34
27-28
32-33
8-9

35-37
33-35
32-34
28-29
33-34
8-9

35-37
33-35
32-34
29-30
34-35
8-9

S

ST

38-40 38-40
36-38 36-38
35-37 35-37
28-29 29-30
33-34 34-35
9.5-10 9.5-10

38-40
36-38
35-37
30-31
35-36
9.5-10

41-43 41-43
39-41 39-41
38-40 38-40
29-30 30-31
34-35 35-36
10.5-11.510.5-11.5

41-43
44-46
44-46
44-46
39-41
42-44
42-44
42-44
38-40
41-43
41-43
41-43
31-32
30-31
31-32
32-33
36-37
35-36
36-37
37-38
10.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5

47-49
45-47
44-46
31-32
36-37
12-13

47-49
45-47
44-46
32-33
37-38
12-13

47-49
45-47
44-46
33-34
38-39
12-13

30/30™ Drysuits
Drysuit Size

SS

Foto 1

Height
Chest
Waist
Hips
Spine-Wrist
Floor to Crotch

64
66
35
35
33
33
32
32
27
28
OMS
32
33Oone

MS

68
66
35
38
33
36
32
35
29
28
and
Otwo
34
33
Small
Short

WOMEN’S DRYSUITS
Drysuit Size
Height

169
Chest
89-94
Waist
84-89
Hips
81-86
Spine to Wrist
69-71
S
ST
MS 81-84
M
Crotch to Floor
US Shoe Size
8-9
62
64Size 62 41-43
64
Euro Shoe
UK Shoe
Size 33-347.5-8.5
31-32
31-32
33-34
Shoe Size
(cm) 31-32
25.7-26.7
29-30
29-30
31-32

.
Drysuit Size

SS

Height
Chest
Waist
Hips
Spine to Wrist
Floor to Crotch
Shoe Size

60
31-32
29-30
33-34
25-26
30-31
5.5-6.5

SS

Height
Chest
Waist
Hips
Spine to Wrist
Floor to Crotch

60
31
29
33
25
30

MT

LS

L

LT

XLS

XL

XLT

XXLS

XXL

XXLT

70
38
36
35
30
35

68
41
39
38
29
34

70
41
39
38
30
35

72
41
39
38
31
36

70
44
42
41
30
35

72
44
42
41
31
36

74
44
42
41
32
37

72
47
45
44
31
36

74
47
45
44
32
37

76
47
45
44
33
38

Small

Small Tall

Medium
Short

Medium

Medium Tall

Large

Large Tall

XL Short

XL

XL Tall

XXL Short

XXL

XXL Tall

184
97-102
91-97
89-94
76-79
XLS
89-91
9.5-10
6843
8.5-9
39-40
26.7-27
37-38

Large Short

179
104-109
99-104
97-102
74-76
XL 86-89
XLT
10.5-11.5
70 44-45
72
39-409.5-10.5
39-40
37-3827.3-27.9
37-38

184
104-109
99-104
97-102
76-79
XXLS
XXL
89-91
10.5-11.5
7044-45 72
9.5-10.5
41-42
41-42
27.3-27.9
39-40
39-40

189
104-109
99-104
97-102
79-81
XXLT
91-94
10.5-11.5
74
44-45
9.5-10.5
41-42
27.3-27.9
39-40

184
112-117
107-112
104-109
76-79
89-91
10.5-11.5
44-45
9.5-10.5
27.3-27.9

189
112-117
107-112
104-109
79-81
91-97
10.5-11.5
44-45
9.5-10.5
27.3-27.9

194
112-117
107-112
104-109
81-84
94-97
10.5-11.5
44-45
9.5-10.5
27.3-27.9

189
119-124
114-119
112-117
79-81
91-94
12-13
46-47
11-12
27.0-28.6

194
119-124
114-119
112-117
81-84
94-97
12-13
46-47
11-12
27.9-28.6

199
119-124
114-119
112-117
84-86
97-99
12-13
46-47
11-12
27.9-28.6

9-10

9-10

9-10

DUI Drysuits _________________

174
179
89-94
89-94
84-89
84-89
81-86
81-86
71-74
74-76
MT
MLS 86-89
ML
84-86
8-9
8-9
6641-43 64 41-43
66
7.5-8.535-367.5-8.5
33-34
35-36
25.7-26.7
31-32
33-3425.7-26.7
33-34

174
97-102
91-97
89-94
71-74
MLT
LS
84-86
9.5-10
68 43 66
8.5-937-38
35-36
26.7-27
33-34
35-36

179
97-102
91-97
89-94
74-76
L86-89 LT
9.5-10
68 43 70
8.5-937-38
37-38
26.7-27
35-36
35-36

BEFORE PUTTING ON A DRYSUIT:

35-36 35-36
37-38the
37-38 divewear.
37-38 39-40 39-40 Ill-fitting
39-40 41-42 divewear
41-42 41-42 43-44
43-44 43-44 will affect the fit
• 33-34
Check
the 35-36
fit of
insulation
27-28 26-27 27-28 28-29 27-28 28-29 29-30 28-29 29-30 30-31 29-30 30-31 31-32 30-31 31-32 32-33
of
the
drysuit.
32-33 31-32 32-33 33-34 32-33 33-34 34-35 33-34 34-35 35-36 34-35 35-36 36-37 35-36 36-37 37-38

33-34
26-27
31-32
5.5-6.5

5.5-6.5 7-8.5 7-8.5 7-8.5

7-8.5 7-8.5 7-8.5 7-8.5 7-8.5 7-8.5

9-10

9-10

9-10

• Check the fit of the seals - see the seal sizing portion of this manual

30/30™ Drysuits
Drysuit Size

M
68
38
36
35
29
34

Review
theMTinstructions
putXXLonXXLT
the drysuit
S •2
ST
MS
M
MLS ML MLT inLS this
L manual
LT
XLS onXLhow
XLT toXXLS
Foto
62
31

64
31

OMS
29 Oone
29
33
26
31

62
33
31
35
26
31

64
33
31
35
27
32
Small

66
33
31
35
28
33

64
35
33
37
27
32

66
35
33
37
28
33

68
66
35
37
33
35
37
39
29
28
34
Medium 33

68
37
35
39
29
34

70
37
35
39
30
35

68
39
37
41
29
34

70
39
37
41
30
35

72
39
37
41
31
36

70
41
39
43
30
35

72
41
39
43
31
36

74
41
39
43
32
37

PUT THE DRYSUIT ON OVER YOUR DIVEWEAR &
COMPLETE THE FOLLOWING FIT EVALUATION:
33
27
32

Drysuit Size

Short

Small

Small Tall

Short

Medium

Medium Tall

ML Short

Medium-Large

ML Tall

Large Short

Large

Large Tall

XL Short

XL

XL Tall

Height

152
79-81
74-76
84-86
64-66
76-79
5.5-6.5
35.5-37
3-4
23.1-23.8

157
79-81
74-76
84-86
66-69
79-81
5.5-6.5
35.5-37
3-4
23.1-23.8

163
79-81
74-76
84-86
69-71
81-84
5.5-6.5
35.5-37
3-4
23.1-23.8

157
84-86
79-81
89-91
66-69
79-81
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

163
84-86
79-81
89-91
69-71
81-84
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

168
84-86
79-81
89-91
71-74
84-86
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

163
89-91
84-86
94-97
69-71
81-84
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

168
89-91
84-86
94-97
71-74
84-86
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

173
89-91
84-86
94-97
74-76
86-89
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

183
94-97
89-91
99-102
71-74
84-86
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

173
94-97
89-91
99-102
74-76
86-89
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

178
94-97
89-91
99-102
76-79
89-91
7-8.5
38-39
4.5-6
24.1-25.1

173
99-102
94-97
104-107
74-76
86-89
9-10
40-42
6.5-7.5
25.4-26

178
99-102
94-97
104-107
76-79
89-91
9-10
40-42
6.5-7.5
25.4-26

183
99-102
94-97
104-107
79-81
91-94
9-10
40-42
6.5-7.5
25.4-26

The drysuit should not restrict breathing

Chest
Waist
Hips

Feet should not be cramped

Spine to Wrist

Crotch to Floor
US Shoe Size
Euro Shoe Size
UK Shoe Size
Shoe Size (cm)

Ease of breathing:There should be no restriction when taking a deep breath
Complete the range of motion exercises:

Foto 3Overhead reach: Reach up with both hands as if you were trying to reach
the valve on your tank; you should be able to do this without the drysuit
pulling up tight in the crotch
Special Fitting Note:

Cross your
reach:
Reach suit
across
thedesigned
chesttowith
both arms (like you
Measurements
are arms
guidelines
only. Different
styles are
fit differently.
Individual
insulation needs,
fit preference
and even
configurations
were hugging
yourself.)
You must
bediving
ableequipment
to reach
and operate the exhaust
can affect the suit size selected. If you have any questions about fit, contact DUI
valve on the left shoulder
Customer Support Team for assistance.
Crouch and reach: Kneel down, sit back over your heals and lean forward.
9
checks the leg length and torso lengthQSP-711-96-1
at the same time.The
Foto 4drysuit should not be restrictive or binding

UNCONTROLLED IF PRINTED
This position

FIG-2 RANGE OF MOTIONS EXERCISES
The fit of a drysuit is important and, if you are between sizes, the larger size is
the better choice. If problems are noted in any of these areas a different size
or a Signature Series (made-to-order) should be selected.

UNCONTROLLED IF PRINTED

10

QSP-711-96-1

Drysuit Features ______________
COMMON DUI DRYSUIT FEATURES
The following features are found on most QuickZip™ and Classic-style selfdrysuit models and shoulder-entry drysuit models.
Fotodonning
5

FIG 3 & 4 DRYSUIT FEATURES

WARM NECK COLLAR
NECK SEAL
SUSPENDERS

EXHAUST VALVE

SWIVEL INLET VALVE
WATERPROOF
ZIPPER

ZIPPER GUARD

WRIST SEAL

TELESCOPING
TORSO

CROTCH STRAP
KNEE PAD

SUSPENDERS

NECK SEAL
WARM NECK COLLAR
EXHAUST VALVE

WATERPROOF
ZIPPER

ROCKBOOTS

SWIVEL INLET
VALVE

QUICKZIP / SELF DONNING
FIG - 3

WRIST SEAL

KNEE PAD

TURBOBOOTS
with
ANKLE STRAPS

SHOULDER ENTRY
FIG - 4

UNCONTROLLED IF PRINTED

11

QSP-711-96-1

However, when a latex neck seal is included as part of a Neck/Hood
combination, the neck seal should be trimmed so that 0.5" - 1" of latex lay flat
against the skin.This allows for the diver to more easily put on the neck and
hood combination while still providing an adequate seal on the neck.

FIG 5 - LATEX & SILICONE NECK SEAL SIZING TABLE
Below is a guide chart for trimming DUI latex and silicone neck seals.
Remember, these are only guidelines. If unsure, trim at least two lines smaller
than recommended and only trim one line at a time. Be sure to use the
silicone chart for sizing silicone seals and the latex chart for sizing latex seals.
SPECIAL NOTE FOR SILICONE SEALS

FotoDue
6 page
20 stretch, some divers prefer to wear the silicone seals more snugly
to the
than latex seals. Older or heavier divers may prefer a looser fit than shown
below.
Neck Measurement
Inches
mm
< 11
279
11.5
292
12
304
12.5
318
13
330
13.5
342
14
356
14.5
368
15
381
15.5
394
16
406
16.5
419
17
432
17.5
445
18
457
18.5
470

Seal Trim Line
Silicone
Latex
13
12
11

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10

Line 1

DUI ZipSeals™ & ZipGloves™ __
9
8

INSTALLING & USING DUI ZIPSEALS™ &
SizingZIPGLOVES™
Seals___________________
7
6

5-3

!! WARNING
UNCONTROLLED
IF PRINTED
QSP-711-96-1
FIG
6 - LATEX
& SILICONE
WRIST18SEAL!!SIZING TABLE
Foto
7
use or
ZipSeals
and/or
ZipGloves
BelowImproper
is a guide chart
for misuse
trimmingofDUI
latex and
silicone
wrist seals.
Remember,
these
are only
guidelines.
If unsure,
trim of
at least
two lines smaller
could
result
in suit
flooding
and loss
buoyancy
than recommended
only trimuncontrolled
one line at a time.
Be sure
to use the
control,and
including
descents
and
silicone chart
for
sizing
silicone
seals
and
the
latex
chart
for
sizing
uncontrolled rapid ascents, resulting in drowning, latex seals.
sickness,
Wristdecompression
Measurement
Seal
Trim Line or air embolism. Always check
Inches
mm
Silicone
Latex
ZipSeals
attachment
prior to every dive.
4.5
114
10
10
5
127
9
9
5.5Improper
140 use or misuse
8 of ZipSeals and/or ZipGloves Line
8
6 could result
152
7
in suit flooding
and exposure to thermal
6.5
165
7
6
hazards,
including
rapid
body
cooling and hypothermia.
7
179
6
5
Always
check
ZipSeals
attachment
prior to every dive.
7.5
191
5
4
8
203
4
3
8.5
216
3
2
9
229
2
0-1

1

WRIST ZIPSEALS

INSTALLING WRIST ZIPSEALS

!! WARNING !!
Foto 8
page 27
1.Your drysuit must be equipped with ZipRings on the sleeves

Compounds and additives to neoprene and latex can
cause allergic reactions in some people.

NEOPRENE SEALS
Neoprene seals are made from the same material used to make wetsuits.The
seal material is normally 1/8"-3/16" (3-5 mm) in thickness. Though neoprene
neck and wrist seals are provided in different sizes, size adjustment may still be
neededa (keep
in mind of
that
a neoprene
sealthe
willgrooves
stretch on
andthe
become
slightly
2. Apply
small amount
soapy
water into
wrist ZipSeal
larger
with
use.)
If
your
seals
are
too
tight,
you
can
stretch
them
yourself
by
(1 part mild dish soap to 10 parts water)
pulling the seal over something a little larger than your neck or wrist. For a
neck seal, a SCUBA tank is common and for wrist seals, a bottle or can is
often used. Once the seal(s) are stretched over the item, leave them for about
twelve hours. If they are still too tight after this they may need to be trimmed.
To trim the seal use a good pair of scissors and trim off only 1/8" (3 mm) of
length at a time checking the fit between cuts. As with latex seals the
neoprene seal should not be overly tight or restrict blood flow.

2. Apply
a small amount of soapy water into the grooves on the wrist ZipSeal
Foto
9
(1 part mild dish soap to 10 parts water)

Foto 10
UNCONTROLLED IF PRINTED

Foto 11

Foto 12

Foto 13

25

QSP-711-96-1

2. Gently peel back the wrist ZipSeal while pulling the ring on the sleeve
outward. Remove the rest of the wrist ZipSeal from the sleeve

DUI ZipSeals™ & ZipGloves™___
DUI ZipSeals™ & ZipGloves™___
2. Gently
peel back the wrist ZipSeal while pulling the ring on the sleeve
Foto
14
Remove
the wrist
ZipSeal
2.outward.
Gently peel
back the rest
wristofZipSeal
while
pullingfrom
the the
ringsleeve
on the sleeve
outward. Remove the rest of the wrist ZipSeal from the sleeve
3. Repeat on the other sleeve
SPECIAL NOTE FOR SILICONE WRIST ZIPSEALS:
The silicone wrist ZipSeal will only work on Generation 2 wrist ZipRings.
These rings were installed on suits beginning mid-2009.
3. Repeat on the other sleeve
3. Repeat
Foto
15 on the other sleeve

SPECIAL NOTE FOR SILICONE WRIST ZIPSEALS:
2 Wrist
ZipRing
Generation
Wrist
ZipRing
TheGeneration
silicone
wrist
ZipSeal
will only
work on WRIST
Generation
2 1wrist
ZipRings.
SPECIAL
NOTE
FOR
SILICONE
ZIPSEALS:
This ring is smooth and has no seam in center.
This ring has a noticeable seam in center.
These
ringswrist
wereZipSeal
installedwill
ononly
suitswork
beginning
mid-2009. 2 wrist ZipRings.
The
silicone
on Generation
If yourrings
DUI drysuit
has the Generation
wrist ZipRing,
you will need to have your DUI
These
were installed
on suits1 beginning
mid-2009.
retrofitted if you want to use silicone ZipSeals. Please contact our Service Department at
800.325.8439 or Support@DUI-Online.com

Generation 2 Wrist ZipRing

Generation 1 Wrist ZipRing

This ring has a noticeable
in center.
NECK ZIPSEALS
Generation
1 Wristseam
ZipRing

This
ring is smooth2and
has noZipRing
seam in center.
Generation
Wrist
This ring is smooth and has no seam in center.

a noticeable seam in center.
If your DUI drysuit has the Generation 1 wrist ZipRing,This
youring
willhasneed
to have your DUI
retrofitted
if
you
want
to
use
silicone
ZipSeals.
Please
contact
our
Service
IfINSTALLING
your DUI drysuit has
the
Generation
1
wrist
ZipRing,
you
will
need
to
haveDepartment
your DUI at
A NECK ZIPSEAL
800.325.8439
Support@DUI-Online.com
retrofitted
if youorwant
to use silicone ZipSeals. Please contact our Service Department at
800.325.8439
or Support@DUI-Online.com
1.Your drysuit
must be equipped with a ZipRing on the neck.Turn the suit

inside out

NECK ZIPSEALS

2. 16
Spray a small amount of soapy water into the grooves on both sides of neck
Foto
NECK ZIPSEALS
ZipSeal (1 part mild dish soap to 10 parts water)

INSTALLING A NECK ZIPSEAL
INSTALLING
NECK
ZIPSEALwith a ZipRing on the neck.Turn the suit
1.Your drysuitAmust
be equipped

1.Your
must be equipped with a ZipRing on the neck.Turn the suit
inside drysuit
out
inside out
2. Spray a small amount of soapy water into the grooves on both sides of neck
2.ZipSeal
Spray a(1small
soapy
into
the grooves on both sides of neck
partamount
mild dishofsoap
to water
10 parts
water)
ZipSeal (1 part mild dish soap to 10 parts water)

Foto 17
UNCONTROLLED IF PRINTED

UNCONTROLLED IF PRINTED
UNCONTROLLED IF PRINTED

Foto 18

Foto 19

27

27
27
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QSP-711-96-1
QSP-711-96-1

Foto 20

Foto 21

Foto 22

Foto 23

Foto 24

Foto 25

Foto 26

Foto 27

Foto 28

Foto 29

Foto 30

Foto 31

Foto 32

Foto 33

Foto 34

Foto 35

Foto 36

Foto 37

Foto 38

Foto 39

Foto 40

Foto 41

Foto 42

Foto 43

between the glove and the drysuit, you can position the glove low or high as
needed and, with your other hand, pinch the ZipGlove and pull the ZipRing
PUTTING
YOUR
DRYSUIT
ON the glove and drysuit
away from
the wrist.This
will open
a path between
Note:
If the
weather
is warm,
set up all of your other equipment before putting
allowing air
into
or out
of the
ZipGlove-WD

Diving_______________________

on your divewear and drysuit.

• Remove all jewelry that can damage or get caught in the drysuit or seals

HINT: Do not let anything come between the WristDam and

! cause
CAUTION
!and/or
• Review
Putting
the can
Drysuit
Seals
On.The
fit offlooding
wrist and
neck seals should
the wrist.
Clothing
leaking
should
have
been
checked
and
seals
trimmed
if
needed
the glove
become
damaged. will change with changes in
Your
weight
requirements
the
amount
of divewear
insulation
worn under
the drysuit.
Note:
Make
sure
the zipper
and waterproof
zipper
is completely
open
Before
using
other
makesguard
of gloves
as a liner, check
that
they
when putting on your taking off the drysuit.
do not interfere with the function of the WristDam.

• To check your weighting, enter controlled water fully dressed in your scuba
unit, drysuit
and insulationDESIGN
QUICKZIP™

• Vent all of the air from your drysuit by assuming a vertical position in the
waterFoto
and44
opening
drysuit
exhaustON
valve
completely
by turning it
FIG-7
STEPSthe
FOR
PUTTING
YOUR
DRYSUIT
counterclockwise until it stops. Lift your left elbow to make the exhaust
valve the highest
point in the drysuit 36
UNCONTROLLED
IF PRINTED
QSP-711-96-1
• Vent air from your BCD until you become neutrally buoyant with your lungs
full of air.When you exhale you will start to descend. When you are
neutrally buoyant only the top of your head remains above the surface
• If you are not neutrally buoyant and continue to descend adjust your weight
until you are neutral with your BCD fully deflated
• Once you have reached neutral buoyancy with a full tank and your BCD is
fully deflated, add additional weight to compensate for a near empty tank.
See the table below for the estimated weight to be added

ESTIMATED CHANGES IN CYLINDER WEIGHT
The following table provides an estimate as to the change in the weight of a
single cylinder during the course of a dive assuming 80% of the air is
consumed.
For double
multiply
1. Open
up thecylinders,
zipper guard
andby
thetwo.
waterproof zipper completely

Foto
45 page
2. Open
up50
the drysuit by folding it at the waist exposing the suspenders.The

FIG-8 TABLE
SHOWING
IN exposed
CYLINDER
WEIGHT
suspenders
shouldCHANGES
be completely
and laying
outside the fold

Air inthe
Cylinder
Approximate
Weight Change
3. Volume
Make sure
crossover
in the suspenders
is in the back of the drysuit.
Cu-ft
liters as if it is Weight
Pick
up the drysuit
pair of lbs
pantsWeight kg
40

1452

2.6
3.240
3.8
4.6
5.1
6.1
6.4
7.7

50
1815
UNCONTROLLED
IF PRINTED
60
72
80
95
100
120

UNCONTROLLED IF PRINTED

Foto 46 page 60

2178
2614
2904
3449
3630
4356

47

1.2
1.5
1.7
2.1
2.3
2.8
2.9
3.5

QSP-711-96-1

QSP-711-96-1

QUICKZIP™ AND CLASSIC-STYLE SELF-DONNING
DRYSUITS
FIG-9 REMOVING DRYSUIT

Care & Maintenance ___________
YOUR
DUI
DRYSUIT
• FOLDING
Undo the crotch
strap that
holdsDRYSUIT
the torso of IN
the drysuit
in place.BAG
Pull the
Foto 47 page
65
drysuit
up
so
that
the
excess
torso
length
of
the
drysuit
rides
as
high
on
FOR TRANSPORTING
your chest as possible.
FIG-11 HOW TO FOLD YOUR DRYSUIT
57

UNCONTROLLED IF PRINTED

QSP-711-96-1

A. Lay the dry suit with the zipper open face down on a clean, flat surface with
the arms out to the sides. Pull the shoulders up so that the zip seal neck is
laying flat.
B. Fold the legs up so that the toes of
the drysuit go just beyond the
shoulder line.
C. Fold the bottom portion of the
drysuit toward the upper portion,
making approximately a 12" (300
mm) folded section.
D. Fold once more so that the
bottom of the last fold now rest at
about the shoulder line.

A

B

12" (300 mm)

C

D

E. Tuck the wrist seals into the
sleeves and fold sleeves across the
entire package. Slide the folded
drysuit into the DUI drysuit bag.
F. Larger drysuits may require folding
the suit in half to fit into drysuit
bag for transporting.

E
FIG - 10

HANGING DRYSUIT FOR STORAGE
For storage between dives the drysuit is best hung in a cool, dry space away
from ozone generators, i.e. electric motors, gas pilot lights and sun light.The
suit should be hung up on a quality drysuit or wetsuit hanger.
• The zipper should be left in the open position.
• Any hard accessory dry glove ring installed on the wrist seals should be
removed.This does not include ZipSeals™ or ZipGloves™.
• Place suit on hanger taking care not to damage the neck seal with the hanger
hook. If the suit is equipped with a neck ZipSeal™, hang the suit so the back
of the neck ring is up against the hanger’s hook. Insure the neck ZipSeal™

