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WPROWADZENIE

INSTRUKCJA OBS UGI SKRZYDE  WYPORNO CIOWYCH OMS

Dzi kujemy za wybranie sprz tu marki OMS.

Skrzyd a wyporno ciowe OMS zosta y zbudowane z niezwykle wytrzyma ych materia ów o
unikalnych cechach, dzi ki którym zaawansowana eksploracja podwodna staje si  czyst
przyjemno ci . Ogólna filozofia projektowania pozwala na pe  integracj  systemu z onego z
wielu komponentów, osi gaj c wysoki ud wig, niski opór i zwi kszone bezpiecze stwo dzi ki
redundancji. Dzi ki szerokiemu asortymentowi uprz y, worków wyporno ciowych oraz
akcesoriów, nurek mo e skonfigurowa  swój w asny system przystosowany do konkretnego
rodowiska, w którym pracuje.

Sprz t OMS jest przeznaczony do u ytku przez certyfikowanych p etwonurków oraz osoby
przeszkolone i posiadaj ce do wiadczenie w bezpiecznym nurkowaniu w zró nicowanym
rodowisku wodnym. Utrata kontroli p ywalno ci mo e spowodowa  niekontrolowane zanurzenie

lub zbyt szybkie wynurzanie, skutkuj ce utoni ciem, chorob  dekompresyjn  lub barotraum  p uc.

Nie u ywaj produktów marki OMS, dopóki nie przeczytasz, nie zrozumiesz i nie zastosujesz si  do
wszystkich zalece  i rodków ostro no ci zawartych w niniejszej instrukcji obs ugi. Cyklicznie
powtarzany trening procedur awaryjnych jest absolutnie nieb dny. Je li instrukcja obs ugi jest
niedost pna lub zagin a, mo na pobra  kolejn  kopi  ze strony www.omsdive.eu.

Je li jakakolwiek cz  tej instrukcji jest niejasna lub je li nie jeste  w stanie uzyska
satysfakcjonuj cych odpowiedzi instruktora lub przedstawiciela handlowego, skontaktuj si  z
nami:

OCEAN MANAGEMENT SYSTEMS GmbH                                                CCR Sp. z o.o.

Klosterhofweg 96                                                                                ul. D browskiego 41A

41199 Mönchengladbach, Niemcy                                              42-200 Cz stochowa, Poland

+49 2166 67541 10                                                                                   +48 (34) 365 65 09

info@omsdive.eu, www.omsdive.eu                                      centrum.nurkowe@ccr.com.pl, www.omsdive.pl

W Ameryce Pó nocnej sprz t OMS dystrybuowany jest przez:

 DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC.

1148 Delevan Drive San Diego, CA 92102-2499 USA

+1 (619)236-1203 (800)325-8439

Support@DUI-Online.com WWW.DUI-ONLINE.COM
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DEFINICJE S ÓW KLUCZOWYCH, U YWANYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

W niniejszej instrukcji b dziemy u ywa  pewnych s ów, aby zwróci  uwag  na warunki, praktyki
lub techniki, które mog  bezpo rednio wp ywa  na Twoje bezpiecze stwo. Zwró  szczególn
uwag  na tre ci przekazywane przez nast puj ce has a:

!!! NIEBEZPIECZE STWO !!!
Wskazuje na ekstremalnie niebezpieczn  sytuacj , która potencjalnie mo e spowodowa mier  lub

powa ne obra enia.

!! OSTRZE ENIE !!
 Wskazuje na potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , która mo e spowodowa mier  lub powa ne

obra enia.

 ! UWAGA !
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczn  sytuacj , która mo e spowodowa  niewielkie lub

umiarkowane obra enia.
Ostrzega równie  przed niebezpiecznymi praktykami.

POMOC TECHNICZNA

Je li jakakolwiek cz  tej instrukcji jest niejasna lub je li nie jeste  w stanie uzyska
satysfakcjonuj cych odpowiedzi od swojego instruktora lub przedsawiciela handlowego,
skontaktuj si  z nami:

OCEANICZNE SYSTEMY ZARZ DZANIA
OMS – Ogólno wiatowa Centrala

cicielem i operatorem jest
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Mönchengladbach 41199
Niemcy
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu

Je li zgubisz t  instrukcj , skontaktuj si  ze sprzedawc  lub firm  OMS w celu uzyskania
kopii. Kopi  mo na pobra  ze strony www.omsdive.eu.
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BEZPIECZE STWO

WA NA INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA
Skrzyd a wyporno ciowe OMS przeznaczone s  do u ytku przez certyfikowanych p etwonurków,
którzy pomy lnie uko czyli szkolenie pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

!! OSTRZE ENIE !!
Post puj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przestrzegaj zalecanych rodków

ostro no ci. Niew ciwe lub nieumiej tne u ycie skrzyd a wyporno ciowego mo e spowodowa
powa ne obra enia lub doprowadzi  do mierci.

!! OSTRZE ENIE !!
Niniejsza instrukcja obs ugi NIE zast puje szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego
instruktora i federacj  szkoleniow . NIE U YWAJ sprz tu, dopóki nie prze wiczysz i nie opanujesz
praktycznych umiej tno ci nurkowania, w tym umiej tno ci ratowniczych, w kontrolowanym
rodowisku pod nadzorem instruktora nurkowania, certyfikowanego przez uznan  w kraju federacj

szkoleniow .

!! OSTRZE ENIE !!
Niew ciwe lub nieumiej tne u ycie skrzyd a wyporno ciowego mo e spowodowa  utrat  kontroli

ywalno ci, w tym niekontrolowane zanurzenie lub zbyt szybkie wynurzanie, skutkuj ce
utoni ciem, chorob  dekompresyjn  lub zatorem powietrznym.

Skrzyd a wyporno ciowe OMS nie kwalifikuj  si  do u ytku w charakterze kamizelki ratunkowej lub
ko a ratunkowego. W razie niebezpiecze stwa, nie polegaj na tym systemie, aby ratowa  swoje
ycie. Nie zosta  zaprojektowany w celu utrzymania ci  „twarz  do góry“, gdy jeste  nieprzytomny.

!!! NIEBEZPIECZE STWO !!!!!!
Skrzyd o wyporno ciowe nie uniesie Ci  twarz  do góry, je li stracisz przytomno  w wodzie. Je li

stracisz przytomno  na powierzchni, utoniesz, b c „twarz  w dó .“

 ! UWAGA !
Zakres temperatur pracy systemu OMS BC wynosi od -20 C (-4 F) do 70 C (158 F). Podczas

nurkowania w temperaturach bliskich zera lub ni szych, nale y przestrzega  wszelkich procedur
bezpiecze stwa.

! UWAGA !
BCD jest przeznaczony wy cznie do u ytku jako system kompensacji p ywalno ci podczas

nurkowania. Nie mo e by  u ywany w jakimkolwiek innym celu.

 ! UWAGA !
Normalny okres u ytkowania skrzyd a, przy cz stym u ytkowaniu, wynosi 10 lat od daty

produkcji. W tym czasie nale y skontaktowa  si  z firm  odpowiedzialn  za utylizacj  odpadów w
sprawie w ciwej utylizacji sprz tu.

 ! UWAGA !
Zalecany przez producenta serwis skrzyd a powinien by  wykonywany co najmniej raz w roku przez
autoryzowanego dealera OMS. Coroczny serwis obejmuje ogóln  kontrol  szczelno ci p cherza(y) i

po cze  zaworów.
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 ! UWAGA !
Skrzyd o wyporno ciowe nie jest systemem oddechowym i nie nale y wdycha  gazu z p cherza

skrzyd a.

Powiniene  by  odpowiednio wywa ony, aby zachowa  neutraln  p ywalno  na wszystkich
zadanych g boko ciach podczas nurkowania.

Nie polegaj wy cznie na skrzydle, jako kompensatorze p ywalno ci, który wyniesie Ci  na
powierzchni . Je li jest uszkodzone, mo e nie utrzyma  odpowiedniej ilo ci gazu w p cherzu. W
pewnych sytuacjach zrzucenie pasa balastowego lub cz ci ekwipunku, mo e by  najlepsz
metod  ustalenia dodatniej p ywalno ci, aby utrzyma  si  na powierzchni.

Przed ka dym nurkowaniem sprawd  i przetestuj skrzyd o pod k tem szczelno ci. Ewentualne
przecieki mog  nie by  widoczne po wizualnej kontroli skrzyd a. Je eli skrzyd o jest w jakikolwiek
sposób uszkodzone, nie wolno go u ywa  do czasu naprawy.

Powiniene  mie  mo liwo  korzystania z funkcji nape niania skrzyd a ustami poprzez inflator w
przypadku awarii systemu dodawczego. Jest to tzw. umiej tno  krytyczna.

Nigdy nadmiernie nie nape niaj skrzyd a wyporno ciowego. Nadmierne nape nienie skrzyd a
podczas nurkowania mo e spowodowa  gwa towne, niekontrolowane wynurzenie.

!! OSTRZE ENIE !!
Szybkie wynurzanie jest niebezpieczne i mo e prowadzi  do barotraumy p uc i/lub choroby

dekompresyjnej. Ka dy z tych stanów mo e spowodowa  powa ne obra enia lub mier .

Bezwzgl dnie, w ka dych warunkach, musisz w pe ni kontrolowa  zarówno proces zanurzenia, jak i
wynurzenia, odpowiednio dostosowuj c swoj  p ywalno . Bezwzgl dnie przestrzegaj zalecanej
pr dko ci wynurzania okre lonej w tabelach nurkowych lub post puj zgodnie ze wskazaniami
komputera nurkowego.

Je li u ywasz pasa balastowego, musi on posiada  mo liwo  szybkiego wypi cia. Je li twoja
uprz  wyposa ona jest w pas kroczny, pas balastowy musi by  za ony na uprz . Je li u ywasz
zintegrowanego systemu balastowego, kieszenie balastowe musz  by  odpowiednio
przymocowane do uprz y.

Nigdy nie u ywaj skrzyd a wyporno ciowego do podnoszenia ci kich przedmiotów pod
wod . Skrzyd o nie zosta o zaprojektowane do tego typu dzia . Pami taj: skrzyd o
wyporno ciowene, to nie litfbag !! W przypadku, gdy u ywasz skrzyd a wyporno ciowego i
napompowa  je po to, aby unie  z dna ci ki przedmiot, który w trakcie unoszenia nagle
opadnie, nadmierna, dodatnia p ywalno  spowoduje gwa towne, niekontrolowane wynurzenie.

!! OSTRZE ENIE !!
Szybkie wynurzanie jest niebezpieczne i mo e prowadzi  do barotraumy p uc i/lub choroby

dekompresyjnej. Ka dy z tych stanów mo e spowodowa  powa ne obra enia lub mier .

Nie próbuj oddycha  powietrzem ze skrzyd a wyporno ciowego. Powietrze zgromadzone w
skrzydle mo e by  ska one du  ilo ci  bakterii.
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Skrzyd o wyporno ciowe musi by  odpowiednio zamontowane i wyregulowane zgodnie z twoimi
preferencjami. Je li demontujesz system w celu wymiany komponentów i nie masz pewno ci, czy
zmontowa  go prawid owo, skontaktuj si  ze sprzedawc  OMS, aby upewni  si , e sprz t dzia a
prawid owo.

Nigdy nie powiniene  dopu ci  do sytuacji w której jeste  „przewa ony“ swoim sprz tem
nurkowym i nie jeste  w stanie ustali  dodatniej p ywalno ci na powierzchni poprzez zrzucenie
balastu. Je li twoje skrzyd o zawiedzie i nie mo esz ustali  dodatniej p ywalno ci na powierzchni,
poprzez zrzucenie balastu, mo esz uton .

Przed zmontowaniem sprz tu nale y zanurzy  w wodzie pasy mocuj ce butl  do zestawu.
Zapobiegnie to poluzowaniu pasów, a w konsekwencji wypadni ciu butli. W razie potrzeby
doci gnij pasy. Niezastosowanie si  do tej procedury mo e spowodowa  wypadni cie butli z ta m,
pod wod  lub na powierzchni, to za  grozi powa nymi obra eniami zarówno u ciebie, jak i u innych
nurków.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIA SKRZYDE  WYPORNO CIOWYCH OMS

Skrzyd a OMS przeznaczone s  do u ytku przez certyfikowanych p etwonurków lub osoby szkol ce
si  pod bezpo rednim nadzorem certyfikowanego instruktora. Zaprojektowane zosta y do
pe nienia nast puj cych funkcji:

1. Utrzymanie dodatniej p ywalno ci na powierzchni: Dodaj c powietrze do skrzyd a, mo na ustali
dodatni  p ywalno , co znacznie u atwia p ywanie na powierzchni.

2. Kontrola zanurzenia: zrzucaj c lub dodaj c powietrze do skrzyd a w pe ni kontrolujesz pr dko
zanurzenia. Nigdy nie powiniene  rozpoczyna  nurkowania z nadmiern  p ywalno ci  ujemn  lub
dodatni . Trzymaj r  na g owicy inflatora podczas zanurzenia, aby kotrolowa  tempo
opadania. Przygotuj si  na dodanie powietrza, aby w ka dej chwili zatrzyma  proces zanurzenia.

!! OSTRZE ENIE !!
Zbyt szybkie zanurzenie mo e by  niebezpieczne i prowadzi  do urazu ci nienowego i/lub utoni cia.

.
3. Ustalenie neutralnej p ywalno ci na zadanej g boko ci: Mo esz ustali  neutraln  p ywalno  na
zadanej g boko ci, dodaj c do skrzyd a tylko tyle powietrza, aby zawisn  w toni w idealnym
trymie. Je li jednak poczujesz dodatni  lub ujemn  p ywalno , konieczna b dzie ponowna korekta
ilo ci powietrza w BCS.

4. Kontrola wynurzenia: Podczas wynurzania trzymaj r  na g owicy inflatora, aby móc
kontrolowa  tempo wyj cia. Poniewa  wraz z malej  g boko ci , powietrze rozszerza si
wewn trz skrzyd a, musisz by  przygotowany na wypuszczenie nadmiaru powietrza, aby unikn
niekontrolowanego wynurzania.

!! OSTRZE ENIE !!
Aby prawid owo odprowadza  nadmiar powietrza, inflator musi znajdowa  si  w najwy szym
mo liwym punkcie. Nieprawid owe ustawienie inflatora mo e spowodowa  gwa towne,
niekontrolowane wynurzenie, które w konsekwencji prowadzi do barotraumy p uc i/lub choroby
dekompresyjnej, stanowi  tym samym bezpo rednie zagro enie ycia.
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INSTALACJA W A NISKIEGO CI NIENIA

Skrzyd o OMS wyposa one jest w w  niskoci nieniowy (LP), który dostarcza powietrze do
inflatora BCS. W  musi by  zainstalowany przez wykwalifikowan  osob  w jednym z portów LP
3/8” (9,5 mm) automatu. Nale y zachowa  ostro no  przy wyborze portu LP, który umo liwi
poprowadzenie w a do inflatora w najbardziej optymalny sposób.

Uwagi dla instalatora:

!! OSTRZE ENIE !!
Nigdy nie pod czaj w a inflatora niskiego ci nienia do portu wysokiego ci nienia w automacie
oddechowym. Je li w  jest pod czony do portu wysokiego ci nienia, mo e ulec awarii bez
ostrze enia, powoduj c powa ne obra enia cia a.

Pierwsze stopnie automatu maj  porty LP 3/8” (9,5 mm), które s  mniejsze ni  porty wysokiego
ci nienia (HP) 7/16” (11mm). Nale y jednak zachowa  ostro no  w przypadku starszych
automatów, w których wszystkie porty HP i LP maj  3/8” (9,5 mm). W wi kszo ci przypadków
porty HP s  oznaczone jako HP. Je li jednak chodzi o ci nienie wyj ciowe portu, nale y je
sprawdzi . Maksymalne ci nienie wyj ciowe portu LP powinno wynosi  200 psi (13,8 bar).

Po zlokalizowaniu portu LP i wykr ceniu za lepki sprawd , czy na w u znajduje si  O-ring i czy jest
on w dobrym stanie. O-ring nale y nasmarowa  odpowiednim smarem (silikon do u ytku z
powietrzu lub smar kompatybilny z tlenem do u ytku z Nitroxem). Sprawd  równie  z czk  w a,
aby upewni  si , e gwinty i o-ring s  wolne od brudu i zanieczyszcze . W  nale y zamontowa  w
porcie za pomoc  klucza 9/16” (14 mm). Nie dokr caj zbyt mocno. Zalecana si a z jak  nale y
dokr ci  w , to oko o 14,7 N (3,3 ft-lb).

 ! UWAGA !

 Zalecane ci nienie robocze inflatora OMS BC wynosi od 120 psi (8,3 bar) do 160 psi (11 bar)

WPROWADZENIE DO SKRZYDE  WYPORNO CIOWYCH OMS

Systemy kontroli p ywalno ci OMS zbudowane s  na platformie modu owej, która pozwala
nurkowi dostosowa  sprz t do w asnych potrzeb. Zazwyczaj, kompletny system sk ada si  z
uprz y, skrzyd a i systemu do mocowania butli. Mo na równie  doda  kieszenie cargo, kieszenie
balastowe lub inne akcesoria.

Konfiguracja systemu jest niezwykle wa na. Przede wszystkim skrzyd o musi posiada  odpowiedni
wyporno  aby wynie  na powierzchni  nurka wraz ca ym dodatkowym sprz tem. Narz dzia
tn ce, bojki dekompresyjne i sygnalizacyjne, powinny by  zabezpieczone w taki sposób, aby by y
atwo dost pne, a jednocze nie nie stwarza y zagro enia zapl tania. Wszystko to jest mo liwe

dzi ki produktom OMS.

UPRZ E

OMS oferuje 5 ró nych rodzajów uprz y:
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IQ Lite BackPack
IQ BackPack to tzw. “mi kka” uprz , która idealnie nadaje si  do transportu lotniczego, ze
wzgl du na swoj  znikom  wag . Uprz  mo na doposa  w stalow  lub aluminiow  p yt , która
umo liwi nurkowanie z zestawem dwubutlowym. Uprz  posiada miekki bacpad, komfortowe pasy
naramienne z rozpinanymi klamrami, spinajacy pas piersiowy oraz aluminiow  klamr  na pasie
biodrowym. Backpad wyposa ony jest w 4 kieszenie trymuj ce, ka da o pojemno ci 1kg.
Pakiet IQ Lite jest regulowany w szerokim zakresie, dzi ki czemu, ka dy u ytkownik znajdzie
rozmiar odpowiedni do jego sylwetki.

Uprz  IQ Lite Klatka piersiowa Wzrost Waga

Cz  # Rozmiar w cm w cm funty kg
A11518064 XS 24 - 34 61 - 86 60 - 66 152 - 168 100 - 150 45 - 68
A11518065 S 26 - 46 66 - 117 64 - 70 163 - 178 130 - 180 59 - 82
A11518066 M / L 30 - 50 76 - 127 68 - 74 173 - 188 160 - 210 73 - 95
A11518067 XL 35 - 55 89 - 140 72 - 78 183 - 198 190 - 240 86 - 109

FOTO 1

Na zdj ciu uprz  IQ Lite wraz ze skrzyd em Performance MONO Wing 32 lb (ok.
14,5 kg)
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IQ Lite CB Cummerbund

IQ BackPack to tzw. “mi kka” uprz , która idealnie nadaje si  do transportu lotniczego, ze
wzgl du na swoj  znikom  wag . Uprz  mo na doposa  w stalow  lub aluminiow  p yt , która
umo liwi nurkowanie z zestawem dwubutlowym. Uprz  posiada miekki backpad, komfortowe
pasy naramienne z rozpinanymi klamrami, spinajacy pas piersiowy oraz aluminiow  klamr  na
pasie biodrowym. Backpad wyposa ony jest w 4 kieszenie trymuj ce, ka da o pojemno ci 1kg.

Pakiet IQ Lite jest regulowany w szerokim zakresie, dzi ki czemu, ka dy u ytkownik znajdzie
rozmiar odpowiedni do jego sylwetki.
Szeroki pas Cummerbund 3” (7,62 cm), zapinany na rzep, zapewnia wysoki komfort u ytkowania.
Dodatkowo na zewnatrz pasa, znajduj  si  plastikowa klamra spinaj ca.

IQ Lite Pack Cummberbund dost pny jest w nast puj cych rozmiarach:

Uprz  IQ Lite CB Klatka piersiowa Wzrost Waga
Cz  # Rozmiar w cm w cm funty kg

A11518068 S 26 - 46 66 - 117 64 - 70 163 - 178 130 - 180 59 - 82
A11518069 XS 24 - 34 61 - 86 60 - 66 152 - 168 100 - 150 45 - 68
A11518070 M / L 30 - 50 76 - 127 68 - 74 173 - 188 160 - 210 73 - 95
A11518071 XL 35 - 55 89 - 140 72 - 78 183 - 198 190 - 240 86 - 109

FOTO 2

Na zdj ciu uprz  IQ Lite CB wraz ze skrzyd em Performance Mono 32 lbs oraz
dwoma kieszeniami balastowymi, ka da po 2,7 kg.
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COMFORT HARNESS III
Comfort Harness III to w pe ni funkcjonalna uprz  w jednym rozmiarze. Dzi ki niezwykle prostej
regulacji, uprz  mo na dopasowa  do ka dej sylwetki – od rozmiaru XS do XXL. Uprz
wysposa ona zosta a w miekko wy cie ane pasy naramienne, rozpinane za pomoc  solidnych
klamer ze stali nierdzewnej, umieszczonych po obu stronach. Uprz  Comfort Harness III mo e by
montowana wraz z p yt  stalow  OMS (na zdj ciu poni ej), aluminiow , z w ókna w glowego lub
sprzedawana osobno.

FOTO 3

Uprz  Harness III regulowana jest w szerokim zakresie, dzi ki czemu, ka dy u ytkownik znajdzie
rozmiar odpowiedni do jego sylwetki.

Klatka piersiowa Wzrost Waga
Rozmiar w cm w cm funty kg

S - M 26 - 46 66 - 117 64 - 70 163 - 178 130 - 180 59 - 82
M / L 30 - 50 76 - 127 68 - 74 173 - 188 160 - 210 73 - 95

XL-XXL 35 - 55 89 - 140 72 - 78 183 - 198 190 - 240 86 - 109

Dost pne konfiguracje:

Comfort Harness III , p yta ze stali nierdzewnej A11418001
Comfort Harness III, p yta aluminiowa A11418002
Comfort Harness III, p yta z w ókna w glowego A11418039
Comfort Harness III, pakiet Signature Stal Nierdzewna S11618001
Comfort Harness III, pakiet Signature Aluminium S11618002
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Instrukcja monta u uprz y Comfort III
Krok 1. Wybierz pas naramenny z górn  cz ci  metalowej klamry

FOTO 4

Krok 2 Za pomoc  plastikowego stoppera, zainstaluj d-ring na ta mie.
Uwaga: ta ma przeplatana jest podwojnie, a stopper powinien znajdowa  si  jak najbli ej szwów.

FOTO 5

Krok 3. Przesu  ta  przez doln  1 calow  (2,5 cm) szlufk  naramiennika.

Krok 4. Zainstaluj stopper wraz z D-ringiem 1 cal (2,5 cm) nad szwem.
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FOTO 6-7

Krok 5. Wsu  pagon na ta
Zwró  uwag , e wysció ka powinna znajdowa  si  mo liwie najbli ej szyi, co zmniejszy tarcie,
jednocze nie zwi kszj c komfort u ytowania.

Krok 6. Prze  dwucalow  ta  (5 cm) przez wszyt  szlufk  na wy ció ce

FOTO 8-9

Krok 7. Zainstaluj ma y epolet poprzez otwory technologiczne uprz y.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


FOTO 10-11

Krok 8 Przeple  pas z zainstalowanym D-ringiem I stopperem przez otwór na górze p yty. P yta ma
by  u ona ty em do góry.

Krok 9 Zainstaluj stopper na ta mie, na górze p yty.
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FOTO 12-13

Krok 10. Prze  ko cówki ta my przez szczeliny na górze p yty i zabezpiecz je za pomoc epów.

FOTO 14

Krok 11.
Wsu  ko cówki ta my wychodz ce z p yty pod pasy naramiene.
POWTÓRZ TEN PROCES DLA DRUGIEGO PASA NARAMIENNEGO.

FOTO 15
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Krok 12. Prze  ta  przez stoppery zainstalowane na pasach naramiennych.

FOTO 16

Ustal porz dany rozmiar uprz y. Rozmiarówka znajduje si  po wewn trznej stronie pasów
naramiennych.

FOTO 17-18

Krok 13. Zamontuj pas biodrowy, w sposób jaki pokazano na fotografii.

Krok 14. Prze  doln  cz  pasów ramiennych przez stopper cz cy z pasem biodrowym.

ty przeplotu ta my powinny by  zwrócone ku przodowi.
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FOTO 19-20

Krok 15.
Górna i dolna cz  uprz y powinny by  po czone sposób jak na fotografii.

FOTO 21

Dostosowywanie uprz y Comfort III do rozmiaru

Krok 1. Aby ustali  indywidualny rozmiar uprz y, wyjmij ta  ze stopera znajduj cego najbli ej
górnej kraw dzi p yty.
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FOTO 22-23

Krok 2. Tabela rozmiarowa znajduje si  na spodniej stronie pasów naramiennych.

FOTO 24

Krok 3. Poci gnij ta , a  osi gniesz porz dany rozmiar.
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FOTO 25-26

Krok 4. Powtórz procedur  dla drugiej szelki.

Krok 5. Przeci gnij ta  przez stopper umiejscowiony na szycie p yty w celu zabezpieczenia
uprz y.

FOTO 27

W adkich przypadkach, konieczne mo e by  przesuni cie pagonu lub ca kowity jego demonta
(mowa o najmniejszych rozamiarach).

FOTO 28

Zwró  uwag  na zmian  po enia epoletu 1 cala (2,5 cm).
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Continous Weave (DIR)

Uprz  Continuous Weave to prosta uprz , która wykorzystuje jeden kawa ek ta my przeplatany
przez p yt  no . Nie ma paska piersiowego ani klamer na ramionach. Jest to minimalistyczna
uprz  zapewniaj ca maksymaln  niezawodno .

Rozmiar: jeden rozmiar pasuje do wszystkich typów sylwetki.

Równie  w ofercie:
yta no na ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna z odporn  chemicznie ta
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SMARTSTREAM HARNESS
SmartStream zosta  opracowany w celu zminimalizowania problemów konfiguracyjnych, które
mog  pojawi  si  podczas sk adania ci kiego, skomplikowanego zestawu nurkowego. Poprzez
poci gni cie za obie ko cówki pasa biodrowego, napinamy pasy ramienne, dzi ki czemu uprz
idealnie przylega do cia a nurka. Regulowany w bardzo szerokim zakrsie system OMS SmartStream
umo liwia korzystanie z kieszeni balastowych OMS, o ró nej pojemno ci. Pozwala równie  na
monta  kanistra akumulatora latarki nurkowej. Uprz  wykorzystuje 3,5 m ta  o szeroko ci 2”
(50 mm) oraz klamr  pasa biodrowego wykonan  z aluminium lub stali nierdzewnej 316, plus
pier cienie D-ring (wraz ze stoperami). W zestawie pas kroczny z D-ringiem do podpi cia DPV.

Rozmiar: jeden rozmiar pasuje do ka dego typu sylwetki.

Dost pne konfiguracje:
Uprz  Smart Stream, p yta no na ze stali nierdzewnej A11518078
Uprz  Smart Stream, aluminiowa p yta no na A11518072
Uprz  Smart Stream, p yta no na z w ókna w glowego A11418038
Uprz  Smart Stream, p yta no na ze stali nierdzewnej plus odporna na chemikalia ta ma (CR)
A11518088
Pakiet Smartstream Signature Stal nierdzewna S11518035
Pakiet Smartstream Signature Aluminium S11518036

FOTO 29-30
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Regulacja uprz y Smartstream

FOTO 31

YTA NO NA SS LUB AL PASEK NA PASIE B-RAMI PIER CIE LIZGOWY C-SS
D -SS Stopper E - UCHWYT NA PASEK F - 1 OGRANICZNIK TA MY PRAWY
F-2 OGRANICZNIK TA MY LEWY D-RING OGRANICZNIKA

G-W/S
KLAMRA SS OGRANICZNIKA H-W/S

I -STOPPER NA PASIE
    BIODROWYM

J -D-RING I STOPPER k -ODLEG  STOPPERA OD
    KRAW DZI P YTY

L- UGO  RAMIENIA
FOTO 32

1. Regulacja rozpoczyna si  od zespo u ogranicznika ruchu pasa ramienno-biodrowego,
sk adaj cego si  z ograniczników przeuwu ta my F-1 lub F2 , ta my E oraz stoppera D . Idealnym
punktem wyj cia jest umieszczenie ograniczników F-1 i F2 po zewn trznej stronie pasa. Regulacji

ugo ci K dokonuje si  poprzez prze enie w jedn  lub w drug  stron  ta my E przez stopper D .

FOTO 33

2. Gdy  ograniczniki F-1 i F-2  na swoim miejscu, wyreguluj pas ramienno-bidrowy B, poci gaj c
za ko ce pasa biodrowego i zapinaj c go.

3. Spójrz na pozycje stoppera I i D-Ring plus stopper J. Odleg K odleg  mi dzy J i F-1 oraz I i
F-2 okre la wielko  luzu lub innymi s owy - d ugo , na któr  mo na wci gn  szelki B, gdy klamra
pasa bidrowego nie jest zapi ta.
4. Ka dy nurek musi indywidualnie okre li  odleg ci L i K, aby jak najlepiej dopasowa  uprz  do

asnych potrzeb.
Po prawej stronie uprz y F-2 znajduje si  klamra H . Klamra H mo e by  u yta do zabezpieczenia
ko ca ta my E . Zapewnia to stabilny punkt mocowania kanistra akumulatora lampy lub kieszeni
na akcesoria.
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Instalacja kieszeni balastowych na uprz y SmartStream
Poni sza ilustracja przedstawia instalacj  kieszeni z prawej strony uprz y, niemniej poni sze
schematy dotycz  obu stron.

FOTO 34
Je li pasy ramienne zosta y odpowiednio dopasowane, pomocne jest oznaczenie pozycji D , I i J na
pasie biodrowym B . Do zaznaczania krytycznych punktów mo na u  markera woskowego lub
myd a w kostce.
1. Zdejmij klamr  pasa biodrowego z lewej cz ci pasa biodrowego B
2. Usu  stoppery I i J z pasa B
3. Przeci gnij pas B z powrotem przez (F-1 i F-2) oraz cznik C
4. Zdejmij zespó  ustalaj cy pasa biodrowego E , wykr caj c go z D , A i C
5. Usu  klamr H z F-2 , ci gaj c j  z pasa E
6. Ustaw stoppery (F-1 i F-2) E paska biodrowego mi dzy przelotami znajduj cymi si  z ty u
kieszeni, a nast pnie przeci gnij pas E przez rodek p tli kieszeni, sprawdzaj c czy kiesze  jest
ustawiona prawid owo. W kieszeni balastowej wertykalnej, zwolnienie balastu odbywa si  poprzez
poci gnie w dó , podczas gdy w przypadku horyzontalnej kieszeni balastowej, zwolnienie ci aru
odbywa si  poprzez poci gnie do przodu.
7. Prost  kontrol  ko cow  mo na wykona , przytrzymuj c zespó  kieszeni w odpowiedniej pozycji
na biodrach. Nast pnie sprawd , czy ta ma E przesuwa si  swobodnie z ty u cia a oraz czy uchwyty
zwalniaj ce balast znajduj  si  w porz danej pozycji.
8. Ta E prze  przez otwory D, A, C I ponownie przez D i wsuwaj c koniec ta my E przez p tle
z ty u kieszeni
9. Ponownie przewlecz ko cówk  ta my B przez tle kieszeni oraz stoppery F-1 , F-2  i
J , I . Nast pnie zmontuj klamr  pasa biodrowego na lewym ko cu ta my B.

FOTO 35
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PUBLIC SAFETY HARNESS (PS)
UPRZ  BEZPIECZE STWA PUBLICZNEGO (PS) zosta a zbudowana na opatentowanej przez OMS

ycie no nej ze stali nierdzewnej. P yta umo liwia precyzyjne dopasowanie rozmiaru do d ugo ci
cia a nurka. Uprz  wyposa ona jest w sprz czki zatrzaskowe, wykonane ze stali nierdzewnej,
zarówno na pasie biodrowym, jak równie  na obu pasach ramiennych.
System kompatybilny z pe  gam  skrzyde  wyporno ciowych OMS.
Opcjonalnie, uprz  mo na doposa  w system szynowy szybkiej wymiany
butli na powierzchni - Interspiro Drivatar System and the Deviator DP.

Uprz  bezpiecze stwa publicznego (PS) A11518079
Rozmiar: jeden rozmiar pasuje do ka dej sylwetki.
Pokazane z opcjonalnymi kieszeniami balastowymi (20 funtów (9,1 kg) na
kiesze ) A11918079

                                                                                               FOTO 36

Uprz  IQ Chemically Resistant
Jest to ten sam projekt uprz y, co zestaw IQ, lecz
wyprodukowany z materia ów odpornych chemicznie i
przeznaczony dla nurków wykonujacych prace podwodne (PSD) w
rodowisku HAZMAT. Pakiet IQ rozk ada równomiernie ci ar na

biodrach i plecach, aby idealnie zrównowa  ci ar zrówno
pojedynczych, jak i podwójnych butli. Wygodne, regulowane,
ergonomiczne, wy cie ane szelki pomagaj  nurkowi uzyska
idealne dopasowanie. Wyj tkowa na rynku konstrukcja
mi kkiej uprz y OMS zapewnia o wiele wi kszy komfort w
porównaniu z tradycyj  uprz  ze zintegrowan  z p yt
no . Uprz  oferuje unikaln  tyln  kiesze  umieszczon  za
poduszk  l wiow , która pozwala na zainstalowanie
opcjonalnie p yty no nej w celu zwi kszenia stabilnosci
zestawu, b  montazu zestawu dwubutlowego.

 W uprz y zastosowano równie  klamry z zapi ciami zamiast rzepów,
aby utrzyma  p yt  no  na miejscu oraz zminimalizowa  ryzyko
przywierania zanieczyszcze . Specjalnie zaprojektoane pagony na ka dej
nadk adce naramiennej pomagaj  w prawid owym u eniu zarówno w a
inflatora, jak i w a LP zapasowego automatu, po to aby zachowa  op ywowy
profil i wyeliminowa  „ryzyko zapl tania”. Pagony wykorzystuj  zatrzaski do zamykania, co
eliminuje potencjalne miejsce gromadzenia si  zanieczyszcze . Pas biodrowy wyposa ony jest w
wyt oczon  klamr  ze stali nierdzewnej, za  pasek piersiowy i pas kroczny wyposa one s  w
plastikowe klamry, u atwiaj ce zak adanie i zdejmowanie uprz y. System uprz y obejmuje (2)
pier cienie typu D -ring montowane na obu szelkach, 2 pier cienie typu D-ring na pasie
biodrowym, O-ring na pasie krocznym, wszystkie wykonane z odpornej na korozj  stali
nierdzewnej. Uprz  u ywana najcze ciej ze skrzyd em OMS 45 lbs. (20 N) odpornym na dzia anie
substancji chemicznych.
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Plecak IQ CR Klatka piersiowa Wzrost Waga
Cz  # Rozmiar w cm w cm funty kg
A11518023 M - L 30 - 50 76 - 127 68 - 74 173 - 188 160 - 210 73 - 95
A11518024 L-XL 35 - 55 89 - 140 72 - 78 183 - 198 190 - 240 86 - 109

SIDESTREAM27

Uprz  SIDESTREAM27 z systemem bocznego mocowania butli 27 lbs. (120 N). Worek
wyporno ciowy wykorzystuje konstrukcj  typu split-pack i stanowi minimalistycznym
stylem bocznego monta u butli.  SIDESTREAM27 zawiera system kieszeni balastowych,
umieszczonych na plecach, który mo e pomie ci  do 15 funtów. (6,8 kg). Buttplate sk adaj ca si  z
2 odsadzonych D-ringów przeznaczonych do montarzu butli oraz 2 klasycznych D-ringów. Skrzyd o
wyposa one jest równie  w dodatkowy inflator, zaprojektowany w celu nape niania ustami, w
przypadku sytuacji awaryjnej.

Rozmiar: jeden rozmiar pasuje do ka dego typu sylwetki.

FOTO 38-39
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cherze OMS
Worki wyporno ciowe OMS, cz sto nazywane skrzyd ami, dost pne s  w ró nych konfiguracjach i
ud wigach. Niezwykle istotne jest, aby wybrany p cherz mia  wystarczaj  wyporno ,
pozwalaj  na wyniesienie na powierzchnie nurka wraz z ca ym sprz tem.
Niektóre skrzyd  OMS (Trieste) posiadaj  dwa wewn trzne p cherze, elastomerowe opaski
retrakcyjne, które pomagaj  zminimalizowa  obj to  nienapompowanego skrzyd a oraz
dopasowa  kszta t worka, w celu wydajniejszego przemieszczania powietrza.

Skrzyd a wyporno ciowe OMS s  zbudowane z Cordury® o g sto ci 1000 denierów, laminowanej
1,5 mm uretanem. Wewn trzny p cherz jest wykonany z nylonu, co zapewnia doskona
trwa . Skrzyd a OMS dost pne s  w kilku ró nych wersjach o ró nych ud wigach z pojedynczymi
i podwójnymi p cherzami wewn trznymi. Mechanizmy inflatora i zawory zrzutowe s
ustandaryzowane, dzi ki czemu s  wymienne i kompatybilne ze wszystkimi skrzyd ami OMS.
Skrzyd a OMS mo na zamontowa  do dowolnego systemu p yty no nej OMS za pomoc  stalowych
rub oraz zestawu ta m nylonowych. Do przymocowania worka do IQ Pack mo na u

nylonowych opasek na butl  . Niektóre skrzyd a maj  wbudowane stabilizatory butli z adapterem
do pojedynczej butli, przymocowane do skrzyd a i nie wymagaj  dodatkowych adapterów.

FOTO 40-46
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Opis Skrzyde  Wyporno ciowych

Opis skrzyd a OMS Cechy

Nazwa Cz # Numer EAN Wyci g
Pojedynczy

zbiornik
Podwójny
zbiornik

Opaski
retrakcyjne

Skrzyd o PM (Performance
Mono) CZARNE

A11518073 4251088254700 27 funtów (~12.kg)
118N x

PM (Performance Mono)
Wing SZARY / CZARNY

A11518084 4251088258746 27 funtów (~12.kg)
118N x

Skrzyd o PM (Performance
Mono) RÓ OWE / CZARNE

A11518085 4251088258722 27 funtów (~12.kg)
118N x

PM (Performance Mono)
Wing CZERWONY /
CZARNY

A11518086 4251088258739 27 funtów (~12.kg)
118N x

PM Speed (Performance
Mono) Yellow / CZARNY

A11418025 4251088264051 27 funtów (~12.kg)
118N x

PM (Performance Mono)
Wing Ocean Blue / CZARNY

A11518022 4251088264020 27 funtów (~12.kg)
118N x

PM (Performance Mono)
Wing Lava Orange /
CZARNY

A11418007 4251088261500 27 funtów (~12.kg)
118N x

PM (Performance Mono)
Wing Miami Blue / CZARNY

A11418008 4251088261517 27 funtów (~12.kg)
118N x

PM (Performance Mono)
Skrzyd o Lizard Green /
CZARNY

A11418006 4251088261494 27 funtów (~12.kg)
118N x

PM (Performance Mono)
Wing 30 lat rocznica
czerwony / ty

A11418042 4251088265911 27 funtów (~12.kg)
118N x

Skrzyd o PM (Performance
Mono) CZARNE

A11518016 4251088250160 32 funty (~14,7 kg)
144N x

PM (Performance Mono)
Wing SZARY / CZARNY

A11518081 4251088258685 32 funty (~14,7 kg)
144N x

Skrzyd o PM (Performance
Mono) RÓ OWE / CZARNE

A11518082 4251088258692 32 funty (~14,7 kg)
144N x

PM (Performance Mono)
Wing CZERWONY /
CZARNY

A11518083 4251088258708 32 funty (~14,7 kg)
144N x

PM Speed Yellow
(Performance Mono) ty /
CZARNY

A11418024 4251088264044 32 funty (~14,7 kg)
144N x

PM (Performance Mono)
Wing Ocean Blue / CZARNY

A11418021 4251088264013 32 funty (~14,7 kg)
144N x

PM (Performance Mono)
Wing Lava Orange /
CZARNY

A11418004 4251088261470 32 funty (~14,7 kg)
144N x

PM (Performance Mono)
Wing Miami Blue / CZARNY

A11418005 4251088261487 32 funty (~14,7 kg)
144N x

PM (Performance Mono)
Skrzyd o Lizard Green /
CZARNY

A11418003 4251088261463 32 funty (~14,7 kg)
144N x

PM (Performance Mono)
Wing 30 lat rocznica
czerwony / ty

A11418043 4251088265928 32 funty (~14,7 kg)
144N x

Ocean Wing
Odporne chemicznie

A11518013 4251088250139 60 funtów (~27 kg) x x
Ocean Wing
Czarne

A11518001 4251088250016 45 funtów (~21,8
kg) 214N x x x

Ocean Wing
Czarne

A11518002 425108250023 60 funtów (~23,8
kg) 233N x x x

Ocean Wing
Czerwone

A11518075 4251088254724 60 funtów (~23,8
kg) 233N x x x
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Skrzyd o Deep Ocean Black
Vintage

A11518003 4251088250030 94 funty (~38,8 kg)
381N x x x

Skrzyd o Deep Ocean Red
Vintage

A11518004 4251088250047 94 funty (~38,8 kg)
381N x x x

Deep Ocean Odporne
chemicznie

A11518080 4251088258678 60 funtów (~23,8
kg) 233N x x x

Deep Ocean 2.0 Czarny A11418027 4251088264075 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Speed
Yellow/Czarny

A11418036 4251088264167 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Ocean Blue
/ Czarny

A11418035 4251088264150 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Szary /
Czarny

A11418031 4251088264112 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Ró owy /
Czarny

A11418030 4251088264105 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Czerwony /
Czarny

A11418029 4251088264099 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Lawa
Orange / Czarny

A11418033 4251088264136 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Miami Blue /
Czarny

A11418034 4251088264143 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Zielony /
Czarny

A11418032 4251088264129 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0
30 lat rocznica
czerwony/ ty

A11418041 4251088265904 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Deep Ocean 2.0 Odporne
chemicznie

A11418045 4251088265997 (~22,2 kg) 217N
(~27,2 kg)

267N
x x x

Triest Skrzyd o Czarny
Vintage

A11518005 425108250054 60 funtów (~23,8
kg) 233N x x x

Triest Skrzyd o
Czerwony Vintage

A11518006 425108250061 60 funtów (~23,8
kg) 233N x x x

Trieste Skrzyd o Czarny
Vintage

A11518007 4251088250078 94 funty (~38,8 kg)
381N x x x

Trieste Skrzyd o Czerwony
Vintage

A11518008 425108250085 94 funty (~38,8 kg)
381N x x x

Performance Double Czarny A11518017 4251088250177 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Performance Double
Czerwony / CZARNY

A11518089 4251088260084 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Performance Double Wing
RÓ OWY / Czarny

A11518090 4251088260091 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Performance Double Wing
SZARY / Czarny

A11518091 4251088260107 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Performance Double Wing
Speed Yellow / Czarny

A11418026 4251088264068 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Dwuskrzyd owe skrzyd o
Performance Ocean
Blue/Black

A11418023 4251088264037 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Performance Double Wing
Lava Orange / Czarny

A11418010 4251088261531 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Performance Double Wing
Miami Blue/Czarny

A11418009 4251088261524 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Performance Double Zielony /
Czarny

A11418011 4251088261548 45 funtów (~25,4
kg) 249N x
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Performance Double Wing 30
Years Anniversary
czerwony/ ty

A11418045 4251088265935 45 funtów (~25,4
kg) 249N x

Performance Double Czarny A11518057 4251088251921 60 funtów (~27,3
kg) 268N x

Performance Double
Czerwony

A11518057 4251088251938 60 funtów (~27,3
kg) 268N x

SideStream 27 A11518087 4251088259439 27 funtów (~12.kg)
118N x x

INFLATORY I ZAWORY ZRZUTOWE

INFLATORY OMS

Gwintowany koniec w a inflacyjnego wkr  do portu
niskiego ci nienia w pierwszym stopniu automatu.
Szybkoz czk  wepnij do konektora w g owicy
inflatora, poprzez odsuni cie ko nierza na w u.

Napompuj skrzyd o, naciskaj c przycisk
dodawczy. U ywaj krótkich “serii naci ni ”, aby
kontrolowa  ilo  powietrza nadmuchiwanego do
skrzyd a. Ustnik umo liwia nape nienie skrzyd a ustami,
przy wci ni tym przycisku opró niania (deflation
button).

Powietrze mo na wypuszcza , naciskaj c przycisk
upustowy (deflation button) lub (w niekórych
modelach, np. Performance Mono) poprzez
poci gni cie g owicy inflatora.

FOTO 47
Istniej  dwa rodzaje inflatorów:
1. tzw. kolankowy, stosowany np. w skrzyd ach Performance Double lub Trieste
2. Inflator z zaworem nadci nieniowym, stosowany w Performane Mono.
Aby zrzuci  nadmiar gazu, wystarczy poci gn  w dó  ca y zespó  inflatora.
Musisz by  w pozycji wertykalnej lub w pozycji,w ktorej gaz w skrzydle b dzie znajdowa  si  przy
jego górnej kraw dzi.

FOTO 48-49
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 ZAWORY ZRZUTOWE OMS

Pomijaj c inflator, powietrze mo na równie  wypu ci  ze skrzyd a, delikatnie poci gaj c za link
spustow , zintegrowan  z zaworem. Niektóre modele posiadaj  zawory umiejscowione na dole
skrzyd a, inne za  przy jego górnej kraw dzi. W ofercie s  te  modele (Trieste), zarówno z
zaworami dolnymi, jak I górnymi.

 FOTO 50-51

!! OSTRZE ENIE !!
Inflator musi znajdowa  si  w najwy szym mo liwym punkcie, aby prawid owo odprowadza

powietrze.
Nieprawid owe ustawienie inflatora mo e spowodowa  gwa towne, niekontrolowane wynurzenie,
które mo e prowadzi  do barotraumy p uc i/lub choroby dekompresyjnej.

Zawory powinny by  regularnie sprawdzane poprzez pe ne napompowanie skrzyd a, aby upewni
si , e prawid owo dzia aj . Pami ta  nale y o regularnym p ukaniu zaworów po ka dym
nurkowaniu, aby zapobiec uwi zieniu zanieczyszcze  pod uszczelk  zaworu, co spowoduje
niekontrolowany wyciek gazu ze skrzyd a I utrat  p ywalno ci.

!!OSTRZE ENIE!!
!! OSTRZE ENIE !!

Wielokrotne niew ciwe u ywanie mechanizmu inflatora lub zaworów zrzutowych mo e
powodowa  przedostawanie si  wody do wn trza skrzyd a, co prowadzi do zmniejszenia

wyporno ci.
Zmniejszona wyporno  mo e spowodowa  utrat  kontroli p ywalno ci, co w konsekwencji skutkuje

obra eniami cia a lub mierci .
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MONTA  NAJPOPULARNIEJSZYCH SKRZYDE  WYPORNO CIOWYCH OMS
OMS posiada bardzo bogat  ofert  uprz y i skrzyde . Oto najpopularniejsze konfiguracje:

SYSTEM IQ

Zarówno skrzyd o, jak i uprz  oraz pojedyncza butla, mocowane s  za pomoc  dwóch ta m
nylonowych.
Zlokalizuj szlufki wszyte w uprz  IQ Lite lub IQ Pack. Przeci gnij jedn  nylonow  ta me przez
górny otwór, a drug  przez dolny otwór. Nast pnie przewlecz wolne ko ce przez odpowiednie
szczeliny w skrzydle. Gdy ta my zostan  zaci ni te na butli, skrzyd o i uprz  zostan  bezpiecznie
po czone z butl .

   Fabrycznie instalujemy IQ Harness Systems za pomoc  dwóch rub.

MOCOWANIE ADAPTERA ZE STALI NIERDZEWNEJ PRZEZNACZONEGO DO BUTLI POJEDYNCZEJ
(CZ  # A16918001)

Adapter pojedynczej butli OMS mo e by  u ywany do mocowania pojedynczej butli do IQ Lite Pack
z zainstalowan  p yt  no  .

Aby zainstalowa  p yte no , chwy  tyln  górn  cz  uprz y IQ Lite i otwórz doln  cz
podk adki, w miejscu, w którym rzep zamyka wewn trzn  kiesze . Wsu  p yt  no na do srodka,
wyrównuj c otwory monta owe w p ycie z otworami w uprz y. Prze ruby adaptera przez
otwory w skrzydle, p ycie no nej oraz uprz y. Przytrzymuj c adapter, skrzyd o i uprz  razem i
umie  du  podk adk  na rubie monta owej adaptera, nast pnie podk adk  kontruj , na
ko cu za , nakr tk  motylkow .
Mocno dokr  nakr tk  motylkow , a nast pnie zamknij spód uprz zy za pomoc  do czonej klapy
Velcro®.
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FOTO 52-53
MONTA  BUTLI DO ADAPTERA

Adapter pojedynczej butli OMS mo e by  u yty do pod czenia pojedynczej butli do uprz y
OMS wyposa onej w metalow  p yt  no  .

Dzi ki temu przej cie od zestawu jednobutlowego do konfiguracji twinset jest du o szybsze i
banalnie proste. Zapewnia równie  bardziej stabilne mocowanie dla wi kszych, ci szych butli o
du ej pojemno ci.

 FOTO 54

Adapter instalowany jest poprzez prze enie rub adaptera przez otwory przelotowe skrzyd a, a
nast pnie przez pasuj ce otwory na p ycie no nej. Upewnij si , e skrzyd o skierowane jest
etykiet  ostrzegawcz  w kierunku pleców nurka.

Najpierw za  du , p ask  podk adk , a nast pnie podk adk  kontruj . Nakr  nakr tki
motylkowe na ruby i mocno dokr  r cznie. Nast pnie zainstaluj dwie nylonowe ta my z klamr
krzywkow , przek adaj c je przez szczeliny w adapterze. Przeple  ta  paska zbiornika przez
klamr  krzywkow , korzystaj c z opisu na stronie 16. Pami taj, e wszystkie nylonowe ta my
rozci gaj  si , gdy s  mokre, wi c pami taj, aby przed zaci ni ciem namoczy  nylonowe pasy w
wodzie.

INSTALACJA MI KKIEGO ADAPTERA DO POJEDYNCZEJ BUTLI (CZ  # A16918003) na skrzyd ach
bez zintegrowanego stabilizatora butli z adapterem.
Soft Single Tank Adapter jest idealnym rozwi zaniem dla nurków cz to korzystaj cych z transportu
lotniczego. Lekki i atwy w montarzu adapter b dzie dzia  z pakietem IQ, nawet bez p yty
no nej. Oczywi cie, mo e zosta  u yty w po czeniu zarówno p yt  stalow , jak i aluminiow .
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Pasy nylonowe do mocowania butli prowadzone s  przez otwory w uprz y IQ Lite oraz otwory w
ycie no nej. Dwie ruby utrzymuj  skrzyd o i adapter butli na miejscu, tworz c niejako

zintegrowan  jednostk .
Mi kki adapter do pojedynczej butli i adapter do pojedynczej butli ze stali nierdzewnej b
wspó pracowa  ze wszystkimi skrzyd ami OMS z wyj tkiem Performance Mono i Performance
Double Wing.

Foto 55-56

OMS PERFORMANCE MONO WING 27lb (120 N) lub 32lb (142 N)
Performance Mono Wing to skrzyd o wykonane w stylu donut, umo liwiaj ce szybki i atwy
przep yw powietrza z jednej strony komory powietrznej do drugiej. Jest to idealne skrzyd o dla
podró uj cego nurka, poniewa  jest ma e, lekkie i atwe do spakowania. Skrzyd o posiada
wbudowany stabilizator ograniczaj cy przesuwanie si  butli podczas nurkowania, tym samym
eliminuj c potrzeb  stosowania dodatkowego adaptera.

Monta  pasów mocuj cych butl .

Butle pojedyncze zazwyczaj montowane s  za pomoca ta m nylonowych z klamrami
krzywkowymi. Wa ne, aby pas zosta  prawid owo przepleciony przez klamr , w przeciwnym razie
napi cie nie b dzie wystarczaj ce do bezpiecznego utrzymania butli. Pami taj, e nylon rozci ga
si , gdy jest mokry, dlatego przed zaci ni ciem pasa zamocz go w wodzie. Otwory na klamrze
krzywkowej s  ponumerowane, aby u atwi  przewlekanie pasa.
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Foto 57-58

Przewlekanie pasa mocuj cego butl .

1. Ustaw klamr  tak, aby cyfry na jej korpusie skierowane by y do góry. Przeci gnij
pas przez metalowy pier cie .

Foto 59-60

2. Przeci gnij pas od do u przez otwór 2 i dookoa otworu 3.
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Foto 61-62

3. Przeci gnij przez otwór 4 i dostosuj naci g. Teraz przewlecz ta  przez ostatni otwór 5.

Foto 63-64
4. Przeci gnij pas z powrotem na sprz czk , aby mocno zacisn  i przymocuj ko cówk  pasa do
rzepa.

Foto 65-66

5. Powtórz ca  operacj  dla drugiej ta my. Upewnij si , e obie s  ciasno naci gni te, a butla
ustawiona pionowo.

UWAGA: Procedura przewleczenia pasa przez klamr  plastikow  jest taka sama jak w przypadku
klamry ze stali nierdzewnej.

Akcesoria

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Pozioma kiesze  balastowa Utility Pionowa kiesze  balastowa Pionowa kiesze  balastowa

Foto 67-68-69

Kiesze  balastow  instaluje si  na ka dej uprz y w ten sam sposób (Smartstream,
IQ Lite, Public Safety i Comfort Harness III):

Ka da z kieszeni balastowych ma z ty u pas parciany, przez który przewleka si  pas
biodrowy uprz y, umo liwiaj c przesuwanie kieszeni balastowej w przód i w ty ,
aby uzyskania optymalnego roz enia ci aru. Dotyczy to zarówno lewego, jak i
prawego odcinka pasa biodrowego.

PROCEDURY KONTROLNE PRZED NURKOWANIEM

Pod cz w  inflacyjny do inflatora. Naciskaj i zwalniaj przycisk dodawczy, aby upewni  si , e
przep yw powietrza jest niezak ócony oraz e ustaje natychmiast po zwolnieniu przycisku.

Ca kowicie napompuj skrzyd o wyporno ciowe, a  do momentu w którym otworzy si  zawór
nadmiarowy. Przesta  nape nia  skrzyd o. W tym momenie zawór nadmiarowy OPR/PD powinien
przesta  zrzuca  gaz ponownie si  uszczelni . Worek powinien by  sztywny I w pe ni
napompowany.

cznie uruchom zawór OPR/PD, poci gaj c za link . Poci gnij przez sekund , a nast pnie pu ,
upewniaj c si , e zawór zamyka si  ponownie po ka dym poci gni ciu.

Ca kowicie napompuj BCS i pozostaw na 5-10 minut. Je li skrzyd o wykazuje jakiekolwiek oznaki
opró nienia w ci gu 5-10 minut, NIE U YWAJ GO.

Sprawd  pasy nylonowe, mocuj ce butle, aby upewni  si , e s  odpowiednio napi te, a butla jest
mocno trzymana.

Je li twój system zawiera kieszenie balastowe, sprawd , czy s  zabezpieczone i nie przeci one.

Je li u ywasz pasa balastowego, musi by atwy do wypi cia. Je li twoja uprz  wyposa ona jest w
pas kroczny, pas balastowy musi by  za ony na ko cu. Je li u ywasz zintegrowanego systemu
balastowego, kieszenie balastowe musz  by  odpowiednio przymocowane do uprz y.

!! OSTRZE ENIE !!
Za enie pasa krocznego na pas balastowy uniemo liwi jego wypi cie w sytuacji awaryjnej, co

mo e spowodowa  powa ne obra enia lub mier .

Sprawd  dzia anie wszystkich klamer. Sprawd  wszystkie z czki i po czenia pod k tem
uszkodzonych elementów (p kni cia, rozdarcia itp.)
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W modelach z dwoma p cherzami testuj ka dy p cherz osobno (nie nape niaj obu p cherzy
jednocze nie).

W przypadku skrzyde  wypoza onych w gumki bungie, po ca kowitym napompowanym worka,
sprawd , czy linka zaworu nadmiarowego nie jest uwi ziona przez gumki.

Po wej ciu do wody sprawdzi  jednostk  pod k tem p cherzyków wskazuj cych na
wycieki. Przetestuj zawory zrzutowe pod k tem p ynnej pracy i pozytywnego uszczelnienia.

OBS UGA SKRZYD A WYPORNO CIOWEGO

!! OSTRZE ENIE !!
Przed u yciem skrzyd a wyporno ciowego (BC) musisz odby  specjalistyczne szkolenie, pod

nadzorem wykwalifikowanego instruktora, zako czone uzyskaniem certyfikatu uznanej federacji
szkoleniowej.

ywanie sprz tu nurkowego przez osoby nie posiadaj ce certyfikatu lub nieprzeszkolone jest
niebezpieczne i mo e skutkowa  obra eniami lub mierci .

W modelach wyposa onych w dwa p cherze, nie nape niaj obu p cherzy jednocze cie. Mo e to
wp yn  na zmniejszenie sily wyporu skrzyd a.

!! OSTRZE ENIE !!
Wielokrotne niew ciwe u ywanie mechanizmu inflatora lub zaworów zrzutowych mo e
powodowa  przedostawanie si  wody do wn trza skrzyd a, co prowadzi do zmniejszenia

wyporno ci.
Zmniejszona wyporno  mo e spowodowa  utrat  kontroli p ywalno ci, co w konsekwencji skutkuje

obra eniami cia a lub mierci .
KONSERWACJA SZPRZ TU PO NURKOWANIU

Dzieki odpowiedniej piel gnacji skrzyd o wyporno ciowe OMS b dzie s o przez d ugie
lata. Poni sze czynno ci piel gnacyjne i konserwacyjne nale y wykona  po ka dym nurkowaniu.

Dok adnie wyp ucz skrzyd o pod bie  wod , aby usun  sól, piasek oraz inne zanieczyszczenia.
Po ca kowitym przep ukaniu zewn trznej cz ci wyp ucz wn trze p cherza.

Pod cz ród o powietrza do inflatora.

Aby dok adnie wyp uka  wn trze komory powietrznej, skieruj strumie  wody bezpo rednio
poprzez ustnik inflatora.

Ca kowicie opró nij p cherz za pomoc  inflatora lub zaworu OPR. Napompuj skrzyd o i pozwól mu
wyschn  wewn trz i na zewn trz.

Unikaj d ugotrwa ej ekspozycji na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych lub skrajnych
temperatur. Promieniowanie ultrafioletowe nie tylko powoduje blakni cie materia ów, lecz tak e
zmniejsza ich wytrzyma .
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ukanie w silnie chlorowanej wodzie spowoduje odbarwienie i zniszczenie tkaniny skrzyd a
wyporno ciowego.

Przechowywa  w ch odnym, suchym miejscu.

SKRZYD A OMS Z GUMKAMI BUNGIE

Skrzyd a OMS Deep Ocean, Tesseract i Trieste zawieraj  elastomerowe opaski retrakcyjne, które
utrzymuj  zwarty kszta t skrzyd a, gdy nie jest w pe ni napompowane. Pomagaj  równie  w
deflacji, zapobiegaj c miejscowemu uwi zieniu powietrza.

!! OSTRZE ENIE !!
Niezastosowanie si  do tych instrukcji monta u mo e spowodowa  uszkodzenie BCD skutkuj ce

obra eniami cia a lub mierci !

WYMIANA GUMEK

Zestawy zapasowe zawieraj  komplet 12 gum. Przed przystapieniem do monta u wst pnie
rozci gn  gumki do ich maksymalnej d ugo ci (powtórz to 2-3 razy dla ka dej opaski). Proces ten

atwia naci ganie i wi zanie gumek.

                                                                                                        Foto 70

Po  skrzyd o p asko z logo OMS skierowanym do góry. Przewlecz ka  gumk  z osobna przez
przelotki wokó  zewn trznej kraw dzi skrzyd a.

Foto 71

Po przeci gni ciu wszystkich gum ca kowicie napompuj skrzyd o, a  do
momentu w którym uaktywni si  zawór nadmiarowy. Skrzyd o musi by  w
pe ni napompowane, a gumy odpowiednio zawi zane! Monta  gum na
nienapompowanym skrzydle mo e znacz co obni  jego wyporno ! Przeci gnij gumy przez
wewn trzne rz dy przelotek i rozci gnij je, aby zwi za  ko ce razem klasyczn  “kluczk ” po stronie
zbiornika gazu (po przeciwnej stronie w stosunku do etykiety ostrzegawczej). Upewnij si , e gumy
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ci le przylegaj  do skrzyd a. Powiniene  by  w stanie z atwo ci  wsun  palec pomi dzy skrzyd o
a gum .

Gdy wszystkie w y s  ju  zawi zane, przeci gnij ka dy z nich tak, aby by  bezpiecznie schowany
po stronie butli (strona bez etykiety). Opró nij skrzyd o i sprawd , czy opró nia si  równomiernie
na ca ym obwodzie. Nadmuchaj skrzyd o ustnie, aby upewni  si , e opaski nie s  zbyt
ciasne. Powiniene  by  w stanie napompowa  kamizelk  ustami przy niewielkim wysi ku. Je li
wyst puje nadmierny opór podczas nape niania ustami, poluzuj opaski.

Foto 72
Opró nione skrzyd o OMD z gumami.
Napompowane skrzyd o OMS z gumami.

Foto 73
GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OMS

Firma OMS gwarantuje, e skrzyd o wyporno ciowe OMS b dzie wolne od wad materia owych i
wykonawczych przez okres dwóch (2) lat od daty pierwotnego zakupu detalicznego.

Ka dy produkt uznany przez firm  OMS za wadliwy pod wzgl dem u ytych materia ów lub
wykonania, zgodnie z powy sz  gwarancj , zostanie bezp atnie naprawiony lub wymieniony przez
firm  OMS, po uprzednim przedstawieniu dowodu zakupu oraz op aceniu kosztów wysy ki. Data
pierwotnej gwarancji obowi zuje niezale nie od tego, czy przedmiot zosta  naprawiony, czy
wymieniony.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie podzespo y skrzyd a lub uprz y, które podlegaj
bezp atnej naprawie lub wymianie w ci gu dwóch lat od daty nabycia.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje, a firma OMS nie ponosi odpowiedzialno ci, za przypadkowe lub
wtórne szkody, wynik e z powodu zaniedba  ze strony u ytkownika.  Prawodastwo w niektórych
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krajach nie zezwala na wy czenia lub ograniczenia gwarancji, wi c powy sze ograniczenia i
wy czenia mog  nie mie  zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje naturalnego procesu blakni cia materia u lub jakichkolwiek
uszkodze  wynikaj cych z niew ciwego u ytkowania, zaniedba  ze strony u ytkownika,
nieautyrozowanych modyfikacji, nieprzeprowadzenia konserwacji zgodnie z instrukcj , uszkodze
spowodowanych przez zanieczyszczenia lub nieautoryzowane naprawy lub us ugi.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje adnych o wiadcze  lub deklaracji sk adanych przez dealerów,
które nie s  obj te postanowieniami niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów poniesionych na standardowe naprawy, przegl dy i
konserwacj  profilaktyczn .

Niniejsza gwarancja jest gwarancj  konsumenck  rozszerzon  wy cznie na pierwotnego nabywc
detalicznego i nie ma zastosowania do sprz tu u ywanego do celów komercyjnych.

Aby uzyska  serwis gwarancyjny lub wymian , nale y przedstawi  dowód zakupu.

Niniejsza gwarancja daje u ytkownikowi okre lone prawa, ponadto mog  przys ugiwa  mu inne
prawa, wynikaj ce z prawodastwa danego kraju.

OCEAN MANAGEMENT SYSTEMY
OMS – Ogólno wiatowa Centrala

cicielem i operatorem jest
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Mönchengladbach 41199 Niemcy
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu www.omsdive.eu

US UGA

OMS posiada rozbudowane zaplecze serwisowe w Europie i USA, oferuj c najwy szej jako ci us ugi
naprawcze dla Twojego sprz tu:
Na ca ym wiecie z wyj tkiem Ameryce Pó nocnej

Nasza strona internetowa www.omsdive.eu dla lokalnego dealera lub dystrybutorem lub kontaktem:

OCEAN MANAGEMENT SYSTEMY
OMS – Ogólno wiatowa Centrala

cicielem i operatorem jest
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Mönchengladbach 41199 Niemcy
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu
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CCR Sp. z o.o.
ul. D browskiego 41A
42-200 Cz stochowa, Poland
+48 (34) 365 65 09
centrum.nurkowe@ccr.com.pl
www.omsdive.pl

W Pó nocnej Ameryce:
DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC.
1148 Przejazd Delevan
San Diego, CA 92102-2499 USA
Tel: 800.325.8439 lub 619.236.1203
Faks: 619.237.0378
Support@DUI-Online.com
WWW.DUI-ONLINE.COM

EN 1809:2014+A1:2016

Deklaracj  zgodno ci z rozporz dzeniem (UE) 2016/425 mo na znale  na stronie
www.omsdive.eu.
Testhouse:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Norymberga
NB 0197

UWAGI:

Zapis konserwacji i corocznych przegl dów
Data Roczna inspekcja Utrzymanie Uwagi
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