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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ OMS BUOYANCY COMPENSATORS
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το OMS.

Οι αντισταθμιστές πλευστότητας OMS έχουν κατασκευαστεί από ανθεκτικά υλικά με
μοναδικά χαρακτηριστικά προσαρμόσιμα σε προηγμένα υποβρύχια περιβάλλοντα. Η γενική
φιλοσοφία σχεδίασης επιτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση του συστήματος ενός αριθμού
εξαρτημάτων επιτυγχάνοντας υψηλές ανυψωτικές ικανότητες, χαμηλή αντίσταση και
αυξημένη ασφάλεια μέσω πλεονασμού. Με μια επιλογή διαφορετικών ιμάντων,
διαφορετικών κυψελών αέρα και αξεσουάρ, ένας δύτης μπορεί να διαμορφώσει το
σύστημά του για το συγκεκριμένο περιβάλλον για το οποίο λειτουργεί.
Ο εξοπλισμός OMS προορίζεται για χρήση από πιστοποιημένους δύτες SCUBA και άτομα με
εκπαίδευση και εμπειρία για ασφαλή κατάδυση σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η απώλεια του
ελέγχου της άνωσης μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κάθοδο ή ανεξέλεγκτη γρήγορη
ανάβαση με αποτέλεσμα πνιγμό, ασθένεια αποσυμπίεσης ή τραυματισμούς από
υπερπίεση των πνευμόνων.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν έως ότου διαβάσετε, κατανοήσετε και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο
κατόχου και εξασκήσετε ασκήσεις έκτακτης ανάγκης. Εάν το εγχειρίδιο κατόχου δεν είναι
διαθέσιμο ή χαθεί, μπορείτε να λάβετε άλλο αντίγραφο στη
διεύθυνση www.omsdive.eu.
Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτού του εγχειριδίου είναι ασαφές ή εάν δεν μπορείτε να
λάβετε ικανοποιητικές απαντήσεις από το κατάστημα καταδύσεων ή τον εκπαιδευτή
σας, επικοινωνήστε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό, εκτός από τη Βόρεια Αμερική:

OCEAN MANAGEMENT SYSTEMS GmbH
Klosterhofweg 96
41199
Mönchengladbach Γ
ερμανία
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu
Ο εξοπλισμός OMS διανέμεται
Στη Βόρεια Αμερική από:

DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC.
1148 Delevan Drive
Σαν Ντιέγκο, CA 92102-2499 ΗΠΑ
+1 (619)236-1203 (800)325-8439
Support@DUI-Online.com WWW.DUI-ONLINE.COM
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Σε όλο αυτό το εγχειρίδιο θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένες λέξεις για να επιστήσουμε την
προσοχή σας σε συνθήκες, πρακτικές ή τεχνικές που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα την
ασφάλειά σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες που εισάγονται από τις
παρακάτω προειδοποιητικές λέξεις.
!!! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!!!
Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
! ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο
τραυματισμό.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προειδοποίηση για μη
ασφαλείς πρακτικές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτού του εγχειριδίου είναι ασαφές ή εάν δεν μπορείτε να
λάβετε ικανοποιητικές απαντήσεις από το κατάστημα καταδύσεων ή τον εκπαιδευτή
σας, επικοινωνήστε
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΚΕΑΝΩΝ
OMS – Παγκόσμια έδρα
Ανήκει και Λειτουργεί από

BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Moenchengladbach
41199 Γερμανία
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu
Εάν χάσετε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή την OMS
για άλλο αντίγραφο. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο στη
διεύθυνση www.omsdive.eu.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα OMS Buoyancy Compensators προορίζονται για χρήση από πιστοποιημένους δύτες
SCUBA που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση υπό την επίβλεψη ειδικευμένου
εκπαιδευτή.
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και λάβετε υπόψη αυτές τις προφυλάξεις
ασφαλείας. Η ακατάλληλη χρήση ή η κακή χρήση του αντισταθμιστή άνωσης
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Αυτό το εγχειρίδιο κατόχου ΔΕΝ υποκαθιστά τις οδηγίες από ειδικευμένο
εκπαιδευτή και εκπαιδευτικό γραφείο. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ αυτόν τον εξοπλισμό έως
ότου εξασκήσετε και κατακτήσετε πρακτικές δεξιότητες κατάδυσης,
συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων έκτακτης ανάγκης, σε ελεγχόμενο περιβάλλον υπό την
επίβλεψη
εκπαιδευτής καταδύσεων, πιστοποιημένος από εθνικά αναγνωρισμένο
εκπαιδευτικό οργανισμό και γνώστης της χρήσης αυτού του τύπου
εξοπλισμού.
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Η ακατάλληλη χρήση ή η κακή χρήση αυτού του αντισταθμιστή άνωσης θα μπορούσε να
οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου της άνωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανεξέλεγκτων
κατεβάσεων και των ανεξέλεγκτων γρήγορων ανηφοριών, με αποτέλεσμα πνιγμό,
ασθένεια αποσυμπίεσης ή εμβολή αέρα.
Αυτό το OMS Buoyancy Compensator δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως σωσίβιο ή σωσίβιο
εγκεκριμένο από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Μην βασίζεστε σε αυτό το σύστημα για να
σώσετε τη ζωή σας σε καμία περίπτωση. Δεν έχει σχεδιαστεί για να σας επιπλέει με το
πρόσωπο στο νερό εάν είστε αναίσθητος.

!!! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!!!
Αυτός ο αντισταθμιστής άνωσης δεν θα σας επιπλέει με το πρόσωπο προς τα
επάνω εάν είστε αναίσθητος
μεσα στο ΝΕΡΟ. Εάν μείνετε αναίσθητοι στην επιφάνεια ενώ φοράτε αυτό το
σύστημα, θα πνιγείτε αν είστε μπρούμυτα.
! ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του συστήματος OMS BC είναι -20 ˚C (4 ˚F) έως 70 ˚C (158 ˚F). Όλες οι συνετές/γνωστές διασφαλίσεις και
διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται όταν καταδύεστε σε θερμοκρασίες κοντά
ή κάτω από το πάγωμα στην επιφάνεια και κάτω
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το BCD έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση ως σύστημα αντιστάθμισης άνωσης
για χρήση σε καταδύσεις. Παρακαλώ μην το χρησιμοποιείτε για οτιδήποτε
άλλο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κανονική διάρκεια ζωής ενός BC υπό συχνή χρήση είναι 10 χρόνια από
την ημερομηνία κατασκευής, οπότε επικοινωνήστε με τον πάροχο απόρριψης
απορριμμάτων σχετικά με τη σωστή απόρριψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το εργοστασιακό σέρβις αυτού του BC θα πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο OMS. Το ετήσιο
σέρβις αποτελείται από μια γενική επιθεώρηση διαρροής της(των)
κύστης(ών) και των συνδέσεων της βαλβίδας.
.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο αντισταθμιστής άνωσης δεν είναι σύστημα αναπνοής και το αέριο δεν
πρέπει να εισπνέεται από την κύστη αντιστάθμισης άνωσης

Θα πρέπει να ζυγιστείτε για να επιτρέψετε στον εαυτό σας να παραμείνει ουδέτερη
άνωση σε όλα τα βάθη της κατάδυσής σας.
Μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτόν τον αντισταθμιστή άνωσης για να σας ανεβάσει
στην επιφάνεια. Εάν είναι κατεστραμμένο, μπορεί να μην συγκρατεί αέρα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η πτώση της ζώνης βάρους σας ή η πτώση ενός μέρους ή όλων των
ενσωματωμένων βαρών μπορεί να είναι η καλύτερη μέθοδος για τη δημιουργία θετικής
άνωσης για να παραμείνει στην επιφάνεια.
Πριν από κάθε κατάδυση, επιθεωρήστε και δοκιμάστε αυτόν τον αντισταθμιστή άνωσης
για διαρροή. Οι διαρροές μπορεί να μην είναι εμφανείς μόνο με την οπτική επιθεώρηση
του αντισταθμιστή άνωσης. Εάν ο αντισταθμιστής άνωσης υποστεί ζημιά με
οποιονδήποτε τρόπο, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να επισκευαστεί.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία στοματικής
διόγκωσης του φουσκωτήρα ισχύος για να προσθέσετε αέρα στον αντισταθμιστή άνωσης
σε περίπτωση που ο μηχανισμός φουσκώματος ισχύος αποτύχει. Αυτή είναι μια κριτική
ικανότητα
Μην φουσκώνετε ποτέ υπερβολικά τον αντισταθμιστή άνωσης. Το υπερβολικό φούσκωμα
του αντισταθμιστή άνωσης ενώ βρίσκεστε κάτω από το νερό μπορεί να σας κάνει να
βιώσετε μια γρήγορη ανάβαση.
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Οι γρήγορες αναβάσεις είναι επικίνδυνες και μπορεί να οδηγήσουν σε
τραυματισμούς από υπερπίεση των πνευμόνων και/ή ασθένεια
αποσυμπίεσης. Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Πρέπει να ελέγχετε τις αναβάσεις και τις κατηφόρες σας προσαρμόζοντας την άνωσή
σας. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τον συνιστώμενο ρυθμό ανόδου που καθορίζεται
από τα καταδυτικά τραπέζια ή τον καταδυτικό υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.
Εάν χρησιμοποιείτε ζώνη βάρους, πρέπει να έχει καθαρή διαδρομή πτώσης. Εάν ο
αντισταθμιστής άνωσης είναι εξοπλισμένος με ιμάντα καβάλου, η ζώνη βάρους πρέπει
να τοποθετηθεί τελευταία. Εάν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο σύστημα βάρους, οι
τσέπες βάρους πρέπει να είναι σωστά στερεωμένες στην πλεξούδα.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον αντισταθμιστή άνωσης για να σηκώνετε βαριά αντικείμενα
κάτω από το νερό. Ο αντισταθμιστής άνωσης δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση για αυτόν τον
σκοπό, είτε τον φοράτε είτε όχι. Ο αντισταθμιστής άνωσης δεν είναι σάκος ανύψωσης. Εάν
φοράτε τον αντισταθμιστή άνωσης και τον έχετε φουσκώσει για να σηκώσετε ένα βαρύ
αντικείμενο, εάν ρίξετε το αντικείμενο, η υπερβολική άνωση μπορεί να σας προκαλέσει μια
γρήγορη ανάβαση.
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Οι γρήγορες αναβάσεις είναι επικίνδυνες και μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς
από υπερπίεση των πνευμόνων και/ή ασθένεια αποσυμπίεσης. Οποιαδήποτε από αυτές
τις καταστάσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Μην επιχειρήσετε να εισπνεύσετε τον αέρα στον αντισταθμιστή άνωσης. Ο αέρας
στην πτέρυγα μπορεί να είναι μολυσμένο με υψηλά επίπεδα των βακτηρίων.
Ο αντισταθμιστής άνωσης πρέπει να συναρμολογηθεί και να ρυθμιστεί σωστά για
εσάς. Εάν αποσυναρμολογήσετε το σύστημα για να αλλάξετε εξαρτήματα και δεν είστε
βέβαιοι εάν το έχετε επανασυναρμολογήσει σωστά, επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπο OMS
για να βεβαιωθείτε ότι ο αντισταθμιστής άνωσης λειτουργεί σωστά.

Ποτέ δεν πρέπει να ζυγίζεστε τόσο πολύ με το καταδυτικό σας σύστημα ώστε να μην
μπορείτε να δημιουργήσετε άμεση θετική άνωση στην επιφάνεια χάνοντας τα βάρη
σας. Εάν ο αντισταθμιστής άνωσής σας αποτύχει και δεν μπορείτε να δημιουργήσετε
θετική άνωση στην επιφάνεια αφαιρώντας μόνο τα βάρη σας, μπορεί να πνιγείτε.
Πριν από κάθε χρήση, φροντίστε να μουλιάζετε τις ταινίες της δεξαμενής σε νερό πριν
συνδέσετε τον αντισταθμιστή άνωσης στον κύλινδρο. Αφού συνδέσετε τις ταινίες του
ρεζερβουάρ στον κύλινδρο, ελέγξτε την τάση για να βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος δεν θα
πέσει έξω από τις ταινίες. Σφίξτε τις ταινίες όπως χρειάζεται. Η μη τήρηση αυτής της
διαδικασίας μπορεί να προκαλέσει την πτώση του κυλίνδρου από τις ταινίες, είτε υποβρύχια
είτε στην επιφάνεια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους δύτες
κοντά.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ OMS
Οι αντισταθμιστές πλευστότητας OMS προορίζονται για χρήση από πιστοποιημένους δύτες
SCUBA ή άτομα σε εκπαίδευση που βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη πιστοποιημένου
εκπαιδευτή. Έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
Επίπλευση επιφάνειας: Προσθέτοντας αέρα στον αντισταθμιστή άνωσης, μπορείτε να
δημιουργήσετε θετική άνωση στην επιφάνεια. Αυτό κάνει την επιφανειακή κολύμβηση
πολύ πιο εύκολη.
Βοήθεια στον έλεγχο των καταβάσεων: Με την απόρριψη ή την προσθήκη αέρα στον
αντισταθμιστή άνωσης, μπορείτε να βοηθήσετε στον έλεγχο της καθόδου σας. Δεν πρέπει
ποτέ να ξεκινήσετε μια κατάδυση είτε με υπερβολικά αρνητικά άνωση είτε με θετική
άνωση. Κρατήστε το ένα χέρι στον μηχανισμό του φουσκωτού σας συνεχώς κατά τη
διάρκεια της κατάβασης για να βοηθήσετε στον έλεγχο της κίνησής σας μέσα από τη στήλη
του νερού. Να είστε έτοιμοι να προσθέσετε αέρα για να σταματήσετε την κάθοδό σας.
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Οι γρήγορες καταβάσεις είναι επικίνδυνες και μπορεί να οδηγήσουν σε
τραυματισμούς υπό πίεση ή/και πνιγμό.
Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Βοήθεια για τη δημιουργία ουδέτερης άνωσης στο βάθος: Μπορείτε να δημιουργήσετε
ουδέτερη άνωση στο βάθος προσθέτοντας αρκετό αέρα στο σύστημα ελέγχου άνωσης για
να μπορείτε να αιωρηθείτε. Ωστόσο, εάν ανεβείτε ή κατεβείτε έστω και λίγα πόδια, μπορεί
να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ποσότητα αέρα στο BCS.
Βοήθεια στον έλεγχο των ανηφοριών: Κρατήστε το ένα χέρι στον μηχανισμό
τροφοδοτικού/ξεφουσκωτή σας συνεχώς κατά τη διάρκεια της ανάβασης για να βοηθήσετε
στον έλεγχο της κίνησής σας μέσα από τη στήλη του νερού. Καθώς ο αέρας διαστέλλεται

μέσα στον αντισταθμιστή άνωσης κατά την ανάβαση, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να
εξαερώσετε τον αέρα για να αποφύγετε μια γρήγορη ανάβαση.
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Ο αποπληθωριστής πρέπει να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο για να
εκκενώνεται σωστά ο αέρας. Η μη σωστή τοποθέτηση του αποπληθωριστή
μπορεί να προκαλέσει μια γρήγορη ανάβαση που είναι επικίνδυνη και
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς από υπερπίεση των πνευμόνων ή/και
ασθένεια αποσυμπίεσης. Είτε από τα δύο
αυτές οι καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Η πτέρυγα OMS σας συνοδεύεται από έναν βοηθητικό σωλήνα χαμηλής πίεσης (LP) που
παρέχει αέρα LP στο φουσκωτό ισχύος του BCS. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να
εγκατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σε μία από τις θύρες LP 3/8” (9,5 mm) του
ρυθμιστή σας. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην επιλογή μιας θύρας LP που θα επιτρέπει
στον εύκαμπτο σωλήνα να δρομολογηθεί στο τροφοδοτικό ρεύματος με την
καλύτερη/συντομότερη διαδρομή προς το συγκρότημα φουσκωτή.
Σημειώσεις για τον εγκαταστάτη:
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Ποτέ μην συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα φουσκώματος χαμηλής πίεσης σε θύρα υψηλής
πίεσης του ρυθμιστή σας. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος σε θύρα υψηλής
πίεσης, μπορεί να αποτύχει χωρίς προειδοποίηση προκαλώντας σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό. Τα πρώτα στάδια του ρυθμιστή έχουν θύρες LP που είναι 3/8” (9,5 mm) και
είναι μικρότερες από τις θύρες υψηλής πίεσης (HP) που είναι 7/16” (11 mm). Ωστόσο,
πρέπει να δίνεται προσοχή με παλαιότερους ρυθμιστές όπου οι θύρες HP και LP είναι όλες
3/8” (9,5 mm). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι θύρες HP φέρουν την ένδειξη
HP. Ωστόσο, εάν η πίεση εξόδου της θύρας αμφισβητείται, θα πρέπει να ελεγχθεί. Η
μέγιστη πίεση εξόδου μιας θύρας LP πρέπει να είναι 200psi (13,8 bar).
Αφού εντοπιστεί μια θύρα LP και αφαιρεθεί το βύσμα, ελέγξτε ότι ο δακτύλιος O είναι
παρών και σε καλή κατάσταση στον εύκαμπτο σωλήνα. Ο δακτύλιος Ο πρέπει να λιπαίνεται
με το κατάλληλο λιπαντικό (σιλικόνη για χρήση αέρα ή λιπαντικό συμβατό με οξυγόνο για
χρήση Nitrox). Επίσης, ελέγξτε τοποθέτηση σωλήνα για να εξασφαλίσει τα σπειρώματα και
Ο-δακτυλίου είναι απαλλαγμένοι από ακαθαρσίες ή υπολείμματα. Τοποθετήστε το άκρο με
σπείρωμα του εύκαμπτου σωλήνα στη θύρα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 9/16” (14
mm). Μην σφίγγετε υπερβολικά. Το εξάρτημα πρέπει να σφίξει σε περίπου 3,3 ft-lb (14,7
N).
! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συνιστώμενη πίεση λειτουργίας του φουσκωτήρα OMS BC είναι 120 psi (8,3 bar) έως 160
psi (11 bar)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΕΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ OMS
Τα συστήματα ελέγχου πλευστότητας OMS είναι χτισμένα γύρω από έναν αρθρωτό
σχεδιασμό που επιτρέπει σε έναν δύτη να προσαρμόσει το σύστημά του. Τυπικά, ένα
πλήρες σύστημα αποτελείται από μια πλεξούδα, μια κυψέλη αέρα (φτερό) και ένα
σύστημα για τη σύνδεση κυλίνδρων. Μπορούν επίσης να προστεθούν τσέπες
αξεσουάρ.
Είναι σημαντικό για έναν δύτη να διαμορφώσει ένα σύστημα που να εφαρμόζει σωστά
και να έχει αρκετή ανύψωση για να υποστηρίζει άνετα τον δύτη και τους κυλίνδρους
στην επιφάνεια. Τα εργαλεία και τα είδη έκτακτης ανάγκης (σημαντήρες σήμανσης,
συσκευές σήματος, κ.λπ.) πρέπει να ασφαλίζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα διαθέσιμα
αλλά να μην αποτελούν κίνδυνο εμπλοκής στις κατευθυντήριες γραμμές και τα σχοινιά
πρόσδεσης. Όλα αυτά είναι δυνατά με τα προϊόντα OMS.
ΣΩΜΑΤΙΔΕΣ
Το OMS διαθέτει 5 διαφορετικά
στυλ ιμάντων.

Σακίδιο πλάτης IQ Lite
Το IQ BackPack είναι ένα σύστημα πλεξούδας μαλακής
συσκευασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός
ελαφρού εξοπλισμού ταξιδιού ή μπορεί να τοποθετηθεί με
μεταλλική πίσω πλάκα για χρήση με διπλούς κυλίνδρους
υψηλής χωρητικότητας. Έχει γεμίσει
ιμάντες ώμου με πλευρική πόρπη απελευθέρωσης και στις
δύο πλευρές λουρί στέρνου και αγκράφα από αλουμίνιο
χάλυβα στη μέση. Η ζώνη είναι εξοπλισμένη με 4 τσέπες που
δεν μπορούν να απορριφθούν, χωρητικότητας έως 2,2
λίβρες (1 κιλό) η καθεμία στο πίσω μέρος.
Οι ακόλουθες πληροφορίες μεγέθους παρέχονται ως
οδηγίες. Το IQ Lite Pack είναι εξαιρετικά ρυθμιζόμενο
και πολλά άτομα μπορούν να χωρέσουν σε περισσότερα
από ένα μεγέθη.
Σακίδιο
πλάτης
IQ Lite

Στήθος

Υψος

Βάρος

Μέρος #
A11518064
A11518065
A11518066
A11518067

Μέγεθος
XS
μικρό
Μ/Λ
XL

σε
24 - 34
26 - 46
30-50
35 - 55

εκ
61 - 86
66-117
76 - 127
89 - 140

σε
60-66
64-70
68 - 74
72 - 78

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

ΦΩΤΟ 1

Εμφανίζεται με
Performance MONO Wing
32 lb lift (περίπου 14,5 kg)

IQ Lite CB Backpack
Cummerbund
Το IQ Pack είναι ένα σύστημα πλεξούδας μαλακής
συσκευασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός
ελαφρού εξοπλισμού ταξιδιού ή μπορεί να τοποθετηθεί με
μεταλλική πίσω πλάκα για χρήση με διπλούς κυλίνδρους
υψηλής χωρητικότητας. Διαθέτει ιμάντες ώμου με επένδυση
με πλευρική πόρπη απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές,
ιμάντα στέρνου και αγκράφα από αλουμίνιο στη μέση. Το
Cummerbund παρέχει μια άνετη προστασία με velcro 3"
(7,62 cm) ανάμεσα στο στομάχι και τους ιμάντες κλεισίματος

λίβρες
100 - 150
130 - 180
160 - 210
190 - 240

κιλό
45 - 68
59 - 82
73-95
86 - 109

με αγκράφα. Η ζώνη είναι εξοπλισμένη με 4 τσέπες που δεν
μπορούν να απορριφθούν, χωρητικότητας έως 2,2 λίβρες (1
κιλό) η καθεμία στο πίσω μέρος.
Οι ακόλουθες πληροφορίες μεγέθους παρέχονται ως
οδηγίες. Το IQ Lite Pack Cumber bund διατίθεται σε αυτά
τα μεγέθη:
IQ Lite
Pack CB
Μέρος #
A11518068
A11518069
A11518070
A11518071

Στήθος
Μέγεθος
μικρό
XS
Μ/Λ
XL

σε
26 - 46
24 - 34
30-50
35 - 55

εκ
66-117
61 - 86
76 - 127
89 - 140

Υψος
σε
64-70
60-66
68 - 74
72 - 78

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

Βάρος
λίβρες
130 - 180
100 - 150
160 - 210
190 - 240

Κιλό
59 - 82
45 - 68
73-95
86 - 109

ΦΩΤΟ 2

Εμφανίζεται με μονοφωνικό φτερό απόδοσης 32Lb και κάθετο 6 λίβρες
Τσέπες βάρους (περίπου 2,7 κιλά).
ΑΝΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ III
Το Comfort Harness III είναι μια πλήρως εξοπλισμένη ζώνη ενός μεγέθους που
ταιριάζει σε όλα με επενδυμένους ιμάντες ώμου με πλευρική πόρπη
απελευθέρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα και στις δύο πλευρές, ιμάντα στέρνου και
επιλογή αγκράφας μέσης από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο και δακτυλίους D. Το
Comfort Harness III μπορεί να συναρμολογηθεί με ανοξείδωτο χάλυβα OMS (εικόνα
παρακάτω), πίσω πλάκα από αλουμίνιο ή ανθρακονήματα ή να πωληθεί ξεχωριστά.

ΦΩΤΟ 3

Οι ακόλουθες πληροφορίες μεγέθους παρέχονται ως οδηγίες. Το Comfort Harness III είναι
εξαιρετικά ρυθμιζόμενο και πολλά άτομα μπορούν να χωρέσουν σε περισσότερες από μία
προσαρμογές μεγεθών.

Μέγεθος
Σ-Μ
ML
XL-XXL

Στήθος
σε
26 - 46
30-50
35 - 55

εκ
66-117
76 - 127
89 - 140

Υψος
σε
εκ
64-70
163 - 178
68 - 74
173 - 188
72 - 78
183 - 198

Βάρος
λίβρες
130 - 180
160 - 210
190 - 240

κιλό
59 - 82
73-95
86 - 109

Διαθέσιμα στυλ:
Comfort Harness III , Πίσω πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι A11418001
Comfort Harness III, Πίσω πλάκα αλουμινίου A11418002
Comfort Harness III, Backplate από ανθρακονήματα A11418039
Comfort Harness III, Signature πακέτο Ανοξείδωτο S11618001
Comfort Harness III, Signature πακέτο Αλουμίνιο S11618002

Οδηγίες συναρμολόγησης για το Comfort Harness III
Βήμα 1 επιλέξτε τον ιμάντα με τον κυκλικό δακτύλιο και το άνω τμήμα της απελευθέρωσης του
ώμου

ΦΩΤΟ 4

Βήμα 2 Χρησιμοποιώντας πλαστικό Triglide και δακτύλιο D εγκατάσταση στον ιμάντα

Σημείωση: ότι το πλέγμα διπλασιάζεται και το Triglide πρέπει να τοποθετηθεί όσο πιο κοντά στη
ραφή

ΦΩΤΟ 5

Βήμα 3 Σύρετε το συγκρότημα μέσα από το κάτω τμήμα της επένδυσης μέσα από το πλέγμα 1
ίντσας (2,5 cm) που είναι ραμμένο στο μαξιλάρι
Βήμα 4 Τοποθετήστε έναν δακτύλιο Triglide and D πάνω από τον ραμμένο ιστό 1 ίντσας (2,5
cm)

ΦΩΤΟ 6-7

Βήμα 5 Σύρετε το Epaulet πάνω στον ιστό
Σημειώστε ότι η διπλωμένη πλευρά πρέπει να είναι πιο κοντά στον λαιμό σας, αυτό θα μειώσει
την τριβή
Βήμα 6 Σύρετε τον ιστό 2 ιντσών (5 cm) μέσα από τον ραμμένο ιστό 2 ιντσών (5 cm) στο
γέμισμα

ΦΩΤΟ 8-9
Βήμα 7 Τοποθετήστε τη μικρή επωμίδα μέσα από τους βρόχους επένδυσης και πάνω από την
επωμίδα

ΦΩΤΟ 10-11

Βήμα 8 Σύρετε τον κοντό ιμάντα με το τοποθετημένο δακτύλιο στο επάνω μέρος της πίσω
πλάκας, στραμμένο προς τα κάτω
Βήμα 9 Τοποθετήστε τα Triglides στην κορυφή του πλέγματος στην πλάκα

ΦΩΤΟ 12-13

Βήμα 10 Εισαγάγετε τις γλωττίδες Velcro μέσα από τις υποδοχές στο Backplate κάτω από τον
ιστό 2 ιντσών (5 cm) από το προηγούμενο βήμα, διπλώστε το Velcro για να το κλειδώσετε

ΦΩΤΟ 14

Βήμα 11

Σύρετε τον ιμάντα από την πλάκα κάτω από τον ιμάντα και αφαιρέστε τους ιμάντες ώμου.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΜΑΝΙ ΩΜΟΥ

ΦΩΤΟ 15

Βήμα 12 Τοποθετήστε τον ιμάντα από τους ιμάντες ώμου μέσω των Triglides που είναι
εγκατεστημένα στον ιμάντα

ΦΩΤΟ 16
Κάντε την τελική σας απόφαση αφού αποφασίσει το απαιτούμενο μέγεθος, ταξινόμηση κατά
μέγεθος βρίσκεται στο πίσω μέρος του γεμίσματος ώμο μετά την εγκατάσταση του ιμάντα
θώρακα

ΦΩΤΟ 17-18
Βήμα 13 Τοποθετήστε τον ιμάντα της ζώνης μέσης όπως φαίνεται
Βήμα 14 Τοποθετήστε το κάτω μέρος του ιμάντα ώμου. Το πλέγμα της μέσης περνά μέσα από
το προσαρτημένο Tri Glide.
Σημειώστε τις γωνίες πλέγματος προς τα εμπρός

ΦΩΤΟ 19-20
Βήμα 15
Το επάνω και το κάτω τμήμα επισυνάπτονται όπως φαίνεται στην εικόνα

ΦΩΤΟ 21

Ρύθμιση του Comfort Harness III για μέγεθος
Βήμα 1) Αφού προσδιορίσετε το μεμονωμένο μέγεθος, αφαιρέστε το πλέγμα 2 ιντσών από τον
ιμάντα ώμου.

ΦΩΤΟ 22-23
Βήμα 2) ο οδηγός μεγέθους βρίσκεται στο κάτω μέρος των μαξιλαριών ώμων

ΦΩΤΟ 24
Βήμα 3) Τραβήξτε τον ιστό 2 ιντσών (5 cm) μέχρι να κοντύσετε τον ιμάντα στο κατάλληλο
μέγεθος. Η επιπλέον επένδυση αποθηκεύεται στο κάτω μέρος του μαξιλαριού

ΦΩΤΟ 25-26
Βήμα 4) επαναλάβετε τη διαδικασία για τον αντίθετο ώμο
Βήμα 5) περάστε τον ιστό 2 ιντσών (5 cm) μέσα από τις τριγλυφίδες ώμων στην πλάκα για να
στερεώσετε

ΦΩΤΟ 27
Μπορεί να είναι αναγκαίο να μεταφέρει την επωμίδα 1 ίντσα (2,5 cm) για την κατάλληλη
ρύθμιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το μικρότερο μέγεθος. Μπορεί να είναι αναγκαίο να
αρθεί αυτή ιμάντα τελείως.

ΦΩΤΟ 28
Σημειώστε την αλλαγή στη θέση της επωμίδας 1 ίντσας (2,5 cm).
Πίσω πλάκα αλουμινίου Συνεχής ύφανση (DIR) A11518033 (Διακοπή)

Το Continuous Weave Harness είναι ένα απλό λουρί που χρησιμοποιεί ένα κομμάτι
πλέγματος που πλέκει μέσα από την πίσω πλάκα. Δεν έχει λουρί στέρνου ή απελευθέρωση
ώμο πόρπες. Είναι μια ελάχιστη ζώνη για μέγιστη αξιοπιστία.
Μέγεθος: Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους

Επίσης διαθέσιμο:
Πίσω πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα # A11518034
Ανοξείδωτο ατσάλι με ιμάντα ανθεκτικό στα χημικά (CR) A1151803

SMARTSTREAM HARNESS
Το SmartStream αναπτύχθηκε για να μετριάσει τις προκλήσεις διαμόρφωσης που μπορεί να
προκύψουν όταν φοράτε μια βαριά εξέδρα. Τραβώντας τους ιμάντες μέσης προς τα εμπρός, οι
ιμάντες ώμου στερεώνονται στους ώμους και την πλάτη του δύτη – κάνοντας τη σωστή
ρύθμιση στιγμιαία. Αυτό το μοναδικά ρυθμιζόμενο σύστημα OMS επιτρέπει τη χρήση τσέπες
βάρους OMS ή θέση για τη συγκράτηση ενός φωτιστικού δοχείου. Η χρήση της πλεξούδας 11.5
ft. (3,5 m) 2” (50 mm) πλέγματος και μια επιλογή από αλουμίνιο ή 316 ανοξείδωτο χάλυβα
πόρπη της ζώνης της μέσης και ϋ-δακτυλίους (με triglide στάσεις για να μη γλιστράει). Μια
επιλογή πόρπη ζώνης μέσης από ανοξείδωτο χάλυβα OMS ή αλουμίνιο, ιμάντα καβάλου 2" (50
mm) με δακτύλιο D DPV
Μέγεθος: Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους
Διαθέσιμα στυλ:
Έξυπνη ζώνη ροής, πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα A11518078
Έξυπνη πλεξούδα ροής, Πίσω πλάκα αλουμινίου A11518072
Smart Stream Harness, Backplate από ανθρακονήματα A11418038
Έξυπνη πλεξούδα ροής, πίσω πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα και ανθεκτικός ιμάντας στα
χημικά (CR) A11518088
Πακέτο Smartstream Signature Ανοξείδωτο S11518035
Πακέτο Smartstream Signature Αλουμίνιο S11518036

ΦΩΤΟ 29-30
Ρύθμιση της πλεξούδας Smartstream

ΦΩΤΟ 31

Α-ΠΙΣΩ ΠΙΑΤΟ SS Ή AL

ΛΟΥΡΙ ΜΕΣΗΣ Β-ΩΜΟΥ

C-SS SLIP RING

D -SS TRI GLIDE
F-2 ΛΟΥΡΙ ΜΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ι -ΜΕΣΗ ΛΟΥΡΙ TRI GLIDE

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε -ΙΜΑΝΤΩΝ
ΜΕΣΗΣ
G -W/S LIMITER D-RING
J -D-RING & TRI
GLIDE

F - 1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΔΕΞΙΑ
Υ -Π/Σ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ SS Πόρπη
k -ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

L -ΩΜΟΣ
ΦΩΤΟ 32
Ο ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου/μέσης Smartstream ανακουφίζει τα σταθερά μήκη του ιμάντα
ώμου/μέσης που συνήθως βρίσκονται στις περισσότερες ζώνες DIR.
1. Ρύθμιση ξεκινά τον ώμο / μέσης ιμάντα ταξιδιωτική περιοριστή συναρμολόγηση που
αποτελείται από, Περιοριστές F-1 ή F2 , ιμάντες Ε και Tri Glide D . Το ιδανικό σημείο
εκκίνησης είναι η τοποθέτηση των περιοριστών F-1 και F2 για να κάθονται στην
εξωλέμβια πλευρά της μέσης του δύτη. Οι προσαρμογές στο μήκος K γίνονται με την
ανάληψη ή την αφαίρεση του πλέγματος E μέσω του Tri Glide D .
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2. Μόλις τα F-1 και F-2 είναι στη θέση τους, βάλτε το συγκρότημα καλωδίωσης, ρυθμίστε
τον ιμάντα μέσης ώμου Β τραβώντας τα άκρα του ιμάντα μέσης και λυγίζοντας τον.
3. Κοιτάξτε τις θέσεις των Tri Glide I και D-Ring & Tri Glide J. Απόσταση K η απόσταση
μεταξύ J και F-1 και I και F-2 καθορίζει την ποσότητα χαλάρωσης που μπορεί να
τραβηχτεί στους ιμάντες ώμου B όταν η μέση Η πόρπη της ζώνης δεν έχει
τελειώσει. Παράδειγμα, μια απόσταση K 3 ιντσών (7,6 cm) θα χαμηλώσει τους ιμάντες
ώμου για να χαλαρώσουν τόσο πολύ.
4. Κάθε δύτης πρέπει να υπολογίσει την απόσταση L και K για να καλύψει καλύτερα τις
ανάγκες.
Στη δεξιά πλευρά των δυτών της πλεξούδας το F-2 είναι εξοπλισμένο με
πόρπη H . Η πόρπη H μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασφαλίσει το άκρο του
πλέγματος E . Αυτό παρέχει ένα σημείο στήριξης για ένα φως δοχείου ή μια τσέπη αξεσουάρ

Τοποθέτηση καλωδίωσης Smartstream Pocket Weight
Αυτή η εικόνα δείχνει τη δεξιά πλευρά εγκατάστασης, ωστόσο η διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω ισχύει και για τις δύο πλευρές
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1. Εάν η πλεξούδα έχει ρυθμιστεί για τη σωστή εφαρμογή, είναι χρήσιμο να σήμα positing
του D , I & J στον ώμο μέση ιμάντα Β . Ένας δείκτης κερί ή σαπούνι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει κρίσιμα τοποθετήσεις σημεία.
2. Αφαιρέστε την πόρπη της ζώνης μέσης από το αριστερό άκρο του ιμάντα μέσης ώμου Β
3. Αφαιρέστε τα I και J από τον ιμάντα μέσης ώμου B
4. Τραβήξτε τον ιμάντα μέσης ώμου Β προς τα πίσω (F-1 & F-2) και θηλιά C
5. Αφαιρέστε το συγκρότημα συγκράτησης του ιμάντα μέσης E ξεβιδώνοντάς το από
τα D , A και C
6. Αφαιρέστε την πόρπη H από το F-2 αφαιρώντας την από το E
7. Τοποθετήστε (F-1 & F-2) του ιμάντα συγκράτησης μέσης E ανάμεσα στις θηλιές που
βρίσκονται στο πίσω μέρος της τσέπης και μετά περάστε το νήμα E μέσω του κέντρου
της θηλιάς τσέπης, ελέγχοντας ότι η τσέπη είναι σωστά προσανατολισμένη. Στο Κάθετη
Βάρος Pocket η απελευθέρωση βάρος τραβά προς τα κάτω, ενώ στην οριζόντια Βάρος
Pocket η απελευθέρωση βάρος τραβά προς τα εμπρός. Ένας απλός τελικός έλεγχος
μπορεί να γίνει κρατώντας το συγκρότημα τσέπης και ιστού μέχρι το ισχίο στο οποίο
πρόκειται να τοποθετηθεί. Έπειτα, ελέγχοντας ότι ο ιμάντας του E ακουμπάει γύρω από
το πίσω μέρος του σώματος και οι λαβές απελευθέρωσης της τσέπης βάρους είναι
σωστά ευθυγραμμισμένοι προς την κατεύθυνση έλξης.
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8. Αναγόμωση E όμως D, Α, C και πίσω αν D και ρελιασματος το τέλος απώλεια των Ε
μέσω των βρόχων στο πίσω μέρος του θύλακα
9. Ξαναβιδώστε το Β περνώντας το από το C τις θηλιές τσέπης και ( F-1 , F-2 ) και
( J , I ). Στη συνέχεια, συνδέστε την πόρπη της ζώνης μέσης στο αριστερό άκρο του B

ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PS).
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PS) είναι κατασκευασμένη γύρω από μια ιδιόκτητη
πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η πίσω πλάκα επιτρέπει τη ρύθμιση της πλεξούδας στο μήκος
του κορμού του δύτη. Ρυθμιζόμενες πόρπες μέσης και ώμου από ανοξείδωτο ατσάλι. Συμβατό
με το πλήρες φάσμα των OMS Air κύτταρα και κατά τη χρήση προαιρετικού σιδηροδρομικού
συστήματος, η Interspiro Drivatar συστήματος και της παρεκκλίνουσας DP! Σύστημα
τροφοδοσίας επιφάνειας.
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Ζώνη Δημόσιας Ασφάλειας (PS) A11518079

Μέγεθος: Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους
Εμφανίζεται με προαιρετικές τσέπες βάρους δημόσιας ασφάλειας (20 λίβρες (9,1 κιλά) ανά
τσέπη A11918079

Σακίδιο πλάτης IQ χημικά ανθεκτικό
Αυτό είναι το ίδιο σχέδιο με το σακίδιο πλάτης IQ, αλλά κατασκευασμένο με χημικά ανθεκτικά
υλικά και σχεδιασμένο για το Public Safety Diver (PSD) για χρήση σε περιβάλλοντα HAZMAT. Το
IQ Pack θα κατανείμει το βάρος στους γοφούς και την πλάτη για να διασκορπίσει ομοιόμορφα
το βάρος των μονών ή διπλών δεξαμενών. Οι άνετοι ρυθμιζόμενοι εργονομικοί ιμάντες ώμου
με επένδυση βοηθούν τον δύτη να πετύχει την ιδανική άνετη εφαρμογή μέσα και έξω από το
νερό. Ο σχεδιασμός του μαλακού πακέτου OMS προσθέτει ουσιαστική άνεση σε σχέση με τον
παραδοσιακά πιο σταθερό σχεδιασμό μιας σκληρής πλάκας, αλλά το πακέτο IQ προσφέρει ΚΑΙ
ΔΥΟ χαρακτηριστικά σε ένα σύστημα. Προσφέρει μια πραγματικά μοναδική πίσω τσέπη που
βρίσκεται πίσω από το οσφυϊκό επίθεμα για να φιλοξενήσει μια προαιρετική σκληρή πίσω
πλάκα για να αυξήσετε τη σταθερότητα της πλεξούδας, αν θέλετε, προσφέροντας επιλογές
τοποθέτησης πολλαπλών κυλίνδρων.
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Το σακίδιο CRIQ χρησιμοποιεί επίσης φτερά με συνδετήρες αντί των Velcro για να κρατήσει το
οπίσθιας πλάκας στη θέση του για την ελαχιστοποίηση μολυντή προσκόλληση. Επωμίδες σε
κάθε pad ώμο βοηθήσει με λάστιχο δρομολόγηση των δύο σπιράλ (αριστερή πλευρά) και
εύκαμπτοι σωλήνες ρυθμιστή (δεξιά) για να κρατήσει ένα βελτιωμένο προφίλ στο νερό και την
εξάλειψη των «εμπλοκή κινδύνους». θραύσεις των επωμίδες χρησιμοποιεί σε για το κλείσιμο,
αυτό εξαλείφει περιοχές για τις προσμείξεις. Το λουρί της μέσης είναι εξοπλισμένο με ένα
μάνδαλο στιλ σφραγίδα πόρπη από ανοξείδωτο χάλυβα και το ρυθμιζόμενο θώρακα κορμού
(στέρνου) και ιμάντες καβάλου είναι εξοπλισμένα με slide-απελευθέρωσης συνθλίψεως στυλ
πλαστικούς συνδετήρες για εύκολη εφαρμογή και εκβολής. Καλωδίωση σύστημα περιλαμβάνει
(2) θώρακα τοποθετημένη D-δακτυλίους, (2) λουρί της μέσης D-δακτυλίους, έναν καβάλο λουρί
O-ring, και πολλαπλές στατικά τοποθετούνται μικρές D-δακτυλίους, όλα φτιαγμένα από
ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο χάλυβα. Χρησιμοποιείται με OMS 45 lbs. (20 Ν) Deep
Ocean χημικών ανθεκτικών Wing
Σακίδιο
πλάτης IQ
CR
Μέρος #
A11518023

Στήθος

Μέγεθος
Μ-Λ

σε
30-50

εκ
76 - 127

Υψος

σε
68 - 74

εκ
173 - 188

Βάρος

λίβρες
160 - 210

κιλό
73-95

A11518024

L - XL

35 - 55

89 - 140

72 - 78

183 - 198

190 - 240

86 - 109

SIDESTREAM27
Η πλαϊνή ζώνη στήριξης SIDESTREAM27 με 27 λίβρες. Η κυψέλη αέρος (120 N) χρησιμοποιεί
ένα σχέδιο split-pack και είναι ένα μινιμαλιστικό στυλ πλευρικής στήριξης, η ζώνη θα
ταιριάζει σε οποιονδήποτε απλά προσαρμόζοντας τον ιμάντα 2" (50 mm) ώστε να ταιριάζει με
το μήκος του κορμού κατάδυσης. Το SIDESTREAM27 ενσωματώνει ένα σύστημα τσέπης με
βάρος στη σπονδυλική στήλη που μπορεί να χωρέσει έως και 15 λίβρες. (6,8 κιλά). Ένα
Buttplate που αποτελείται από 2 όφσετ δακτυλίους D για κλιπ κυλίνδρου και 2
απορριμματικούς δακτυλίους D. Περιλαμβάνει μια πλεονάζουσα κυψέλη αέρα με στοματικό
φουσκωτή και αποκλειστικό OPV.
Μέγεθος: Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΕΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ OMS
Οι κυψέλες αέρα OMS, που συχνά αναφέρονται ως φτερά, είναι διαθέσιμες σε
διαφορετικές διαμορφώσεις και χωρητικότητες ανύψωσης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το
γεγονός ότι το κελί του αέρα που θα επιλέξετε έχει αρκετή άνωση για να στηρίξει την
δύτη και κυλίνδρους στην επιφάνεια.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κυψελών αέρα OMS περιλαμβάνουν
πλεονάζουσες εσωτερικές κύστεις, ελαστομερείς ζώνες ανάσυρσης που βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση του όγκου του μη φουσκωμένου BC ή ένα σχήμα Donut (κυκλικό) για την
πιο αποτελεσματική κίνηση του αέρα.
Οι κυψέλες αέρα OMS κατασκευάζονται από 1000 denier Cordura® πλαστικοποιημένο με
ουρεθάνη 1,5 mm. Η εσωτερική κύστη είναι κατασκευασμένη από νάιλον για ανώτερη
αντοχή. Οι κυψέλες αέρα OMS διατίθενται σε πολλές διαφορετικές ικανότητες ανύψωσης
με μονή και διπλή εσωτερική κύστη. Οι μηχανισμοί φουσκώματος και οι βαλβίδες
απόρριψης είναι τυποποιημένοι καθιστώντας τους εναλλάξιμους και πλήρως
επισκευάσιμους.
Οι κυψέλες αέρα OMS μπορούν να συνδεθούν σε οποιοδήποτε σύστημα οπίσθιας πλάκας
OMS χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια από ένα σετ χαλύβδινων ταινιών για διπλά ή τα
μπουλόνια από έναν προσαρμογέα μονής δεξαμενής. Nylon ζώνες δεξαμενή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να συνδέσετε το στο IQ Pack. Ορισμένα φτερά έχουν
ενσωματωμένους σταθεροποιητές κυλίνδρου προσαρμογέα μονής δεξαμενής που είναι
προσαρτημένοι στο φτερό και δεν απαιτούν πρόσθετους προσαρμογείς μονής δεξαμενής.
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Περιγραφές και ανελκυστήρες κυψελών αέρα
Περιγραφή πτέρυγας OMS

Ονομα
PM
(Performance
Mono)
Πτέρυγα
ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Φτερό
ΓΚΡΙ /
ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Φτερό
ΡΟΖ /
ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Φτερό
ΚΟΚΚΙΝΟ /
ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Wing
Speed Κίτρινο
/ ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Wing
Ocean Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Lava Orange /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Miami Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Lizard Green /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
30 Years
Anniversary
κόκκινο /
κίτρινο

Μέρος# EAN#

Χαρακτηριστικά
Ανελκυστήρα
ς

A1151807
3

425108825470
0

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1151808
4

425108825874
6

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1151808
5

425108825872
2

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1151808
6

425108825873
9

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1141802
5

425108826405
1

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1151802
2

425108826402
0

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1141800
7

425108826150
0

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1141800
8

425108826151
7

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1141800
6

425108826149
4

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

A1141804
2

425108826591
1

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

Μονή
δεξαμεν
ή
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Διπλή
δεξαμεν
ή

Ζώνες
ανάκληση
ς

Περιττ
ή
κυψέλη
αέρα

PM
(Performance
Mono)
Πτέρυγα
ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Φτερό
ΓΚΡΙ /
ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Φτερό
ΡΟΖ /
ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Φτερό
ΚΟΚΚΙΝΟ /
ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Wing
Speed Κίτρινο
/ ΜΑΥΡΟ
PM
(Performance
Mono) Wing
Ocean Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Lava Orange /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Miami Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Lizard Green /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
30 Years
Anniversary
κόκκινο /
κίτρινο

A1151801
6

425108825016
0

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1151808
1

425108825868
5

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1151808
2

425108825869
2

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1151808
3

425108825870
8

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1141802
4

425108826404
4

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1141802
1

425108826401
3

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1141800
4

425108826147
0

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1141800
5

425108826148
7

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1141800
3

425108826146
3

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

A1141804
3

425108826592
8

32 λίβρες (~14,7
κιλά) 144 Ν

Ocean Wing
Χημικά
Ανθεκτικό

A1151801
3

425108825013
9

60 λίβρες (~27
κιλά)

Deep Ocean
Wing Μαύρο
Deep Ocean
Wing Μαύρο
Βαθύ φτερό
ωκεανού
κόκκινο

A1151800
1
A1151800
2
A1151807
5

425108825001
6
425108825002
3
425108825472
4

45 λίβρες (~21,8
κιλά) 214 N
60 λίβρες (~23,8
κιλά) 233 N
60 λίβρες (~23,8
κιλά) 233 N

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Deep Ocean
Wing Black
Vintage
Deep Ocean
Wing Red
Vintage
Βαθιά φτερά
ωκεανού
χημικά
ανθεκτικό

A1151800
3

425108825003
0

A1151800
4

425108825004
7

94 λίβρες (~38,8
κιλά)
381Ν
94 λίβρες (~38,8
κιλά) 381 N

A1151808
0

425108825867
8

60 λίβρες (~23,8
κιλά) 233 N

Deep Ocean
2.0 Black

A1141802
7

425108826407
5

Deep Ocean
2.0 Speed
Κίτρινο/Μαύρ
ο
Deep Ocean
2.0 Ocean
Blue / Μαύρο
Deep Ocean
2.0 Γκρι /
Μαύρο
Deep Ocean
2.0 Ροζ /
Μαύρο
Deep Ocean
2.0 Κόκκινο /
Μαύρο
Deep Ocean
2.0 Lava
Orange /
Black
Deep Ocean
2.0 Miami
Blue / Μαύρο
Deep Ocean
2.0 Lizard
Green / Black
Deep Ocean
2.0
30 Χρόνια
Επέτειος
κόκκινο/κίτριν
ο
Deep
Ocean 2.0
Wing χημικά
ανθεκτικό

A1141803
6

425108826416
7

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

A1141803
5

425108826415
0

A1141803
1

425108826411
2

A1141803
0

425108826410
5

A1141802
9

425108826409
9

A1141803
3

425108826413
6

A1141803
4

425108826414
3

A1141803
2

425108826412
9

A1141804
1

425108826590
4

A1141804
5

425108826599
7

Τεργέστη
Wing Black
Vintage
Trieste Wing
Red Vintage
Τεργέστη
Wing Black
Vintage
Trieste Wing
Red Vintage

A1151800
5

Performance
Double Wing

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

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

Χ

Χ

Χ

425108825005
4

60 λίβρες (~23,8
κιλά) 233 N

Χ

Χ

Χ

Χ

A1151800
6
A1151800
7

425108825006
1
425108825007
8

60 λίβρες (~23,8
κιλά) 233 N
94 λίβρες (~38,8
κιλά) 381 N

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

A1151800
8

425108825008
5

94 λίβρες (~38,8
κιλά) 381 N

Χ

Χ

Χ

Χ

A1151801
7

425108825017
7

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

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

Χ

Black
Performance
Double Wing
Red / BLACK
Performance
Double Wing
ΡΟΖ / Μαύρο
Performance
Double Wing
ΓΚΡΙ / Μαύρο
Performance
Double Wing
Speed Κίτρινο
/ Μαύρο
Performance
Double Wing
Ocean
Blue/Μαύρο
Performance
Double Wing
Lava Orange /
Black
Performance
Double Wing
Miami Blue
/Μαύρο
Performance
Double Wing
Lizard Green /
Black
Performance
Double Wing
30 Years
Anniversary
κόκκινο /
κίτρινο

A1151808
9

425108826008
4

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

Χ

A1151809
0

425108826009
1

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

Χ

A1151809
1

425108826010
7

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

Χ

A1141802
6

425108826406
8

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

A1141802
3

425108826403
7

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

A1141801
0

425108826153
1

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

A1141800
9

425108826152
4

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

A1141801
1

425108826154
8

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

A1141804
5

425108826593
5

45 λίβρες (~25,4
κιλά) 249 N

Performance
Double Wing
Black
Performance
Double Wing
Red

A1151805
7

425108825192
1

60 λίβρες (~27,3
κιλά) 268 N

Χ

A1151805
7

425108825193
8

60 λίβρες (~27,3
κιλά) 268 N

Χ

SideStream
27

A1151808
7

425108825943
9

27 λίβρες (~12. kg)
118 N

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ OMS

ΦΩΤΟ 47

Το άκρο με σπείρωμα του εύκαμπτου σωλήνα
γρήγορης αποσύνδεσης συνδέεται σε μια θύρα
χαμηλής πίεσης του πρώτου σταδίου του
δύτη. Το άκρο Γρήγορης Αποσύνδεσης συνδέεται
με τον μηχανισμό φουσκώματος τραβώντας προς
τα πίσω το κολάρο και πιέζοντάς το στη θηλή
γρήγορης αποσύνδεσης.

Χ

Χ

Χ

Φουσκώστε το BC πατώντας το κουμπί
λειτουργίας φουσκώματος. Χρησιμοποιήστε
σύντομες ριπές για να ελέγξετε την ποσότητα
αέρα που εισέρχεται στο BC. Το στοματικό
επιστόμιο φουσκώματος επιτρέπει στοματικό
φούσκωμα εκπνέοντας μέσα στο στόμιο ενώ
πατάτε εντελώς το κουμπί ξεφουσκώματος.
Ο αέρας μπορεί να εξαεριστεί πατώντας το
κουμπί ξεφουσκώματος ή χρησιμοποιώντας το
pull dump.

ΦΩΤΟ 48-49
Υπάρχουν δύο τύποι φουσκωτών. Στυλ αγκώνα για διπλό
Φτερά και με τυπική επιλογή βαλβίδας υπερπίεσης για Performance Mono φτερά και
διαθέσιμα ως αξεσουάρ για όλα τα άλλα φτερά
Για να απελευθερώσετε αέρα, μπορείτε να τραβήξετε ολόκληρο το κάτω συγκρότημα
προς τα κάτω. Πρέπει να βρίσκεστε σε κάθετη θέση
Ή σε μια θέση όπου ο αέρας θα είναι κοντά στην κορυφή του
Πτέρυγα.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ DUMP OMS

ΦΩΤΟ 50-51

Ο αέρας μπορεί επίσης να εξαερωθεί
από το BC τραβώντας απαλά το
καλώδιο χωματερής έλξης. Τα OMS
BCD διατίθενται με μια χαμηλότερη
βαλβίδα απόρριψης που βρίσκεται
στο κάτω μέρος του BC ή με άνω
βαλβίδες απόρριψης στον ώμο του
δύτη. Ορισμένα μοντέλα είναι
εξοπλισμένα και με τα δύο.

!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Ο αποπληθωριστής πρέπει να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο για να εκκενώνεται
σωστά ο αέρας.
Η μη σωστή τοποθέτηση του αποπληθωριστή μπορεί να προκαλέσει
γρήγορη ανάβαση που είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμούς από υπερπίεση των πνευμόνων και/ή ασθένεια αποσυμπίεσης.
Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό
ή θάνατο.
Οι χωματερές έλξης θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά φουσκώνοντας πλήρως το BC
για να εξασφαλιστεί ότι εξαερίζονται σωστά. Επίσης, φροντίστε να τα ξεπλένετε καλά
μετά από κάθε κατάδυση για να αποτρέψετε την παγίδευση υπολειμμάτων στη
σφράγιση προκαλώντας διαρροή αέρα από το BC.
!!ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Η επαναλαμβανόμενη ακατάλληλη χρήση του μηχανισμού στοματικού
φουσκώματος/ξεφουσκώματος ή των συγκροτημάτων βαλβίδων απόρριψης
μπορεί να επιτρέψει την είσοδο νερού στο BC με επακόλουθη μείωση της
άνωσης.
Η μειωμένη άνωση μπορεί να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου της άνωσης με
αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΩΝ ΑΝΕΥΣΤΑΣΗΣ
OMS
Το OMS διαθέτει πολλές επιλογές πλεξούδας και πτερυγίων. Οι πιο
δημοφιλείς συνδυασμοί είναι οι παρακάτω :
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ IQ
Τοποθέτηση της πτέρυγας και της μονής δεξαμενής μόνο με λωρίδες δεξαμενής.
Ένα φτερό μπορεί να προσαρτηθεί στο IQ Lite Pack ή στο IQ Pack με δύο νάιλον ταινίες
δεξαμενής. Εντοπίστε τις υποδοχές ραμμένου ιστού που είναι ραμμένες στο πίσω μέρος
του IQ Lite ή του IQ Pack. Περάστε μια νάιλον ταινία δεξαμενής μέσα από την επάνω
σχισμή και μια άλλη από την κάτω σχισμή. Στη συνέχεια, περάστε τα ελεύθερα άκρα των
ταινιών της δεξαμενής μέσα από τις αντίστοιχες υποδοχές στο φτερό. Καθώς οι λωρίδες
του ρεζερβουάρ σφίγγονται πάνω στη δεξαμενή, η κύστη και η πλεξούδα θα στερεωθούν
με ασφάλεια μεταξύ τους πάνω στη δεξαμενή.
Από το εργοστάσιο τοποθετούμε τα IQ Harness Systems με βιδωτές βίδες.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α16918001)
Ο προσαρμογέας μονής δεξαμενής OMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση μιας
μεμονωμένης δεξαμενής σε ένα πακέτο IQ Lite που έχει τοποθετημένη πίσω πλάκα .

Για να εγκαταστήσετε μια πλάκα πλάτης, πιάστε το επάνω μέρος της πλάτης του IQ Lite's
Pack και ανοίξτε το κάτω μέρος του μαξιλαριού όπου το Velcro περικλείει την εσωτερική
τσέπη. Σύρετε μια πίσω πλάκα προς τα πάνω μέσα στην υποδοχή ευθυγραμμίζοντας τις
οπές του δακτυλίου με τις οπές των μπουλονιών στην πίσω πλάκα. Εισαγάγετε τα
μπουλόνια του μπουλονιού του προσαρμογέα μονής δεξαμενής μέσα από τις οπές του
δακτυλίου στο πίσω μέρος του πτερυγίου μέσω των οπών των μπουλονιών της πίσω πλάκας
και μέσα από τις αντίστοιχες οπές στην πλεξούδα. Κρατήστε τον προσαρμογέα, το πτερύγιο
και την πλεξούδα μαζί και τοποθετήστε τη μεγάλη ροδέλα πάνω από το μπουλόνι και στη
συνέχεια τη ροδέλα με σπαστό κλείδωμα ακολουθούμενη από το παξιμάδι φτερού.
Σφίξτε καλά το παξιμάδι φτερού και, στη συνέχεια, πιέστε κλείστε το κάτω μέρος του
μαξιλαριού με το προσαρτημένο πτερύγιο Velcro®.

ΦΩΤΟ 52-53

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΥ
Ο προσαρμογέας μονής δεξαμενής OMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει τη
σύνδεση μιας μεμονωμένης δεξαμενής σε μια πλεξούδα OMS εξοπλισμένη με μεταλλική
πίσω πλάκα .
Αυτό κάνει την εναλλαγή μεταξύ διπλών και μονών δεξαμενών ευκολότερη και
ταχύτερη. Παρέχει επίσης μια πιο σταθερή βάση για μεγαλύτερες, βαρύτερες
δεξαμενές υψηλής χωρητικότητας.
Ο προσαρμογέας μονής δεξαμενής εγκαθίσταται περνώντας τα μπουλόνια του
προσαρμογέα μέσα από τις οπές του δακτυλίου του BC και μετά από τις αντίστοιχες οπές
στην πίσω πλάκα. Βεβαιωθείτε ότι το BC είναι προσανατολισμένο με την προειδοποιητική
ετικέτα στην πλάτη του δύτη.

ΦΩΤΟ 54
Τοποθετήστε πρώτα την επίπεδη ροδέλα (κόντρα στην πίσω πλάκα ή την πλεξούδα) και
μετά τη ροδέλα διαχωρισμού ασφάλισης. Περάστε τα παξιμάδια των φτερών στα
μπουλόνια και σφίξτε καλά με το χέρι. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε δύο εκκέντρες από
νάιλον μέσα από τις υποδοχές στον προσαρμογέα Single Tank Adaptor. Πλέξτε το πλέγμα
της ταινίας της δεξαμενής μέσα από την πόρπη του έκκεντρου, Χρησιμοποιώντας την
ύφανση που περιγράφεται στη σελίδα 16. Θυμηθείτε ότι όλα τα νάιλον λωρίδες

τεντώνονται όταν είναι βρεγμένα, γι' αυτό φροντίστε να μουλιάζετε τις ταινίες της νάιλον
δεξαμενής σε νερό πριν τις σφίξετε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΜΟΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α16918003) σε
πτερύγια χωρίς συνδεδεμένους σταθεροποιητές κυλίνδρου προσαρμογέα μονής δεξαμενής.
Το Soft Ενιαία Tank Adapter είναι ιδανικό για το δύτη που ταξιδεύουν. Ελαφρύς και
εύκολος στη διαχείριση, αυτός ο προσαρμογέας θα λειτουργεί στο IQ Pack όταν δεν
απαιτείται η χρήση σκληρής πλάκας. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλάκα από
ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο, εάν ο ταξιδιώτης δύτης χρειάζεται να μειώσει το βάρος
αποσκευών.
Οι λωρίδες του ρεζερβουάρ περνούν είτε από τις υποδοχές του IQ Lite Pack είτε από τις
υποδοχές στην πίσω πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο. Οι βιδωτές βίδες κρατούν
την κυψέλη αέρα και τον προσαρμογέα της δεξαμενής στη θέση τους, επιτρέποντάς τους να
χρησιμοποιούνται ως μία μονάδα.
Ο μαλακός προσαρμογέας μονής δεξαμενής και ο προσαρμογέας μονής δεξαμενής από
ανοξείδωτο χάλυβα θα συνεργαστούν με όλα τα OMS Wings εκτός από τα Performance
Mono και Performance Double Wing για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης.

Φωτογραφία 55-56

Ο αντάπτορας μεμονωμένου δοχείου
απεγκαταστάθηκε
Προσαρμογέας μονής δεξαμενής
OMS PERFORMANCE MONO WING 27lb (120 N) ή 32lb (142 N)
Το Performance Mono Wing είναι ένα φτερό σε στιλ ντόνατ που επιτρέπει τη γρήγορη και
εύκολη κίνηση του αέρα από τη μια πλευρά της κυψέλης αέρα στην άλλη. Αυτό είναι το
ιδανικό φτερό για τον ταξιδιώτη δύτη καθώς είναι μικρό, ελαφρύ και εύκολο στη
συσκευασία. Η κυψέλη αέρα έχει ράβδους σταθεροποίησης ενσωματωμένες στο φτερό
για να μειώσει τη μετατόπιση της δεξαμενής κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Οι ράβδοι
σταθεροποίησης εξαλείφουν την ανάγκη για έναν επιπλέον προσαρμογέα μονής
δεξαμενής.

Περνώντας το σπείρωμα του ιμάντα του κυλίνδρου (Tank Band)
Οι μεμονωμένες δεξαμενές συνήθως συνδέονται με
νάιλον εκκέντρες. Ο νάιλον ιμάντας πλέκει μέσα από
μια πόρπη που ασφαλίζει τον ιμάντα πάνω στη
δεξαμενή. Είναι σημαντικό ο ιμάντας να είναι σωστά
υφασμένος μέσα από την πόρπη, διαφορετικά θα
υπάρχει ανεπαρκής τάση για να συγκρατεί με ασφάλεια
τη δεξαμενή. Να θυμάστε ότι το νάιλον τεντώνεται όταν
είναι υγρό, επομένως είναι σημαντικό να μουλιάζετε
τον νάιλον ιμάντα σε νερό πριν σφίξετε την ταινία
έκκεντρου. Οι υποδοχές στην πόρπη του έκκεντρου
είναι αριθμημένες για να βοηθήσουν στο σπειρώματα
του ιμάντα.

Φωτογραφία 57-58

Πείρωση του ιμάντα κυλίνδρου
1. Τοποθετήστε την πόρπη έτσι ώστε οι αριθμοί να είναι
στραμμένοι προς τα επάνω. Τραβήξτε το
Περάστε τον μεταλλικό δακτύλιο.

Φωτογραφία 59-60

2. Περάστε το λουρί προς τα πάνω από το κάτω μέρος μέσα από την οπή 2 και γύρω από το
3.

Φωτογραφία 61-62

3. Τώρα τραβήξτε γύρω από το άκρο 4. Τώρα τραβήξτε για να σφίξετε. Τώρα περάστε μέσα από
την τελευταία τρύπα 5.

Φωτογραφία 63-64
4. Τραβήξτε τον ιμάντα πίσω πάνω από την πόρπη για να σφίξει καλά και στερεώστε τον
ιμάντα στο velcro.

Φωτογραφία 65-66

5. Επαναλάβετε για τη δεύτερη έκκεντρη ζώνη. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι σφιχτά
και η δεξαμενή είναι ίσια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία για να περάσει ο ιμάντας μέσα από την πόρπη είναι η ίδια για
μια πόρπη από ανοξείδωτο χάλυβα.

Αξεσουάρ τσέπης βάρους

Φωτογραφία 67-68-69

Οριζόντια τσέπη βάρους

Βοηθητικό Κάθετη τσέπη βάρους

Κάθετη τσέπη βάρους

Εγκατάσταση τσέπης βάρους σε κάθε ένα από τα λουριά με τον ίδιο τρόπο
(Smartstream, IQ Lite, Δημόσια ασφάλεια και Comfort Harness III):

Κάθε μία από τις τσέπες βαρών έχει έναν ιμάντα με ιμάντα στην πίσω πλευρά
από την οποία θα γλιστρήσει ο ιμάντας μέσης κάθε ζώνης, επιτρέποντας στην
τσέπη βάρους να γλιστρήσει εμπρός και πίσω για να έχει την καλύτερη
τοποθέτηση για το βάρος. Αυτό ισχύει για την αριστερή και τη δεξιά πλαϊνή
ζώνη μέσης κάθε μονάδας καλωδίωσης
ΠΡΟΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Συνδέστε το φουσκωτό ρεύματος σε μια πηγή αέρα. Πιέστε και αφήστε το κουμπί
φουσκώματος κατά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι η ροή του αέρα είναι ανεμπόδιστη
και ότι η ροή αέρα σταματά εντελώς όταν απελευθερωθεί το κουμπί.
Φουσκώστε πλήρως τον αντισταθμιστή άνωσης έως ότου η λειτουργία εκτόνωσης
υπερπίεσης της βαλβίδας εκτόνωσης υπερπίεσης / Pull-to-dump (OPR/PD) αρχίσει να
εκτονώνει την πίεση εξαερίζοντας αέρα. Σταματήστε να φουσκώνετε τον αντισταθμιστή
άνωσης και η βαλβίδα OPR/PD θα πρέπει να σταματήσει να αερίζει αέρα και να
σφραγιστεί ξανά. Η κυψέλη αέρα του αντισταθμιστή άνωσης πρέπει να είναι άκαμπτη και
πλήρως φουσκωμένη.
Λειτουργήστε χειροκίνητα τη βαλβίδα OPR/PD τραβώντας το συγκρότημα του καλωδίου
έλξης. Τραβήξτε για ένα δευτερόλεπτο και αφήστε να φύγει, διασφαλίζοντας ότι η βαλβίδα
επανασφραγίζεται μετά από κάθε τράβηγμα.
Φουσκώστε πλήρως το BCS και αφήστε το να καθίσει για 5-10 λεπτά. Εάν η ουροδόχος
κύστη εμφανίσει σημάδια ξεφουσκώματος εντός της περιόδου των 5-10 λεπτών, ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΗ ΕΠΕΥΣΗΣ.
Ελέγξτε τις ταινίες δύο κυλίνδρων για να βεβαιωθείτε ότι έχουν τεντωθεί σωστά και ότι ο
κύλινδρος συγκρατείται σταθερά.
Εάν το σύστημά σας περιλαμβάνει τσέπες βάρους, ελέγξτε ότι οι τσέπες βάρους είναι
ασφαλείς και ότι οι τσέπες βάρους δεν είναι υπερφορτωμένες.
Εάν χρησιμοποιείτε ζώνη βάρους, πρέπει να έχει καθαρή διαδρομή πτώσης. Εάν ο
αντισταθμιστής άνωσης είναι εξοπλισμένος με ιμάντα καβάλου, η ζώνη βάρους πρέπει
να τοποθετηθεί τελευταία. Εάν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο σύστημα βάρους, οι
τσέπες βάρους πρέπει να είναι σωστά στερεωμένες στην πλεξούδα.
!!ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Η τοποθέτηση του ιμάντα του καβάλου πάνω από τη ζώνη βάρους θα
αποτρέψει την απελευθέρωση του βάρους σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των πόρπες. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και τις συνδέσεις
για κατεστραμμένα εξαρτήματα (ρωγμές, σκισίματα, κ.λπ.)
Σε μοντέλα διπλής κύστης, δοκιμάστε κάθε κύστη ξεχωριστά (Μην φουσκώνετε και τις
δύο κύστη ταυτόχρονα)
Σε πτερύγια με ελαστομερείς ταινίες ανάσυρσης, με το BC πλήρως φουσκωμένο, ελέγξτε
ότι το τραβηγμένο κορδόνι ή οι πτυχές στο BC δεν παγιδεύονται από τις ταινίες ανάσυρσης.
Μετά την είσοδο, επιθεωρήστε τις μονάδες για
φυσαλίδες που υποδεικνύουν διαρροές. Δοκιμή
έλξης χωματερών για ομαλή λειτουργία και
θετική σφράγιση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΗ ΕΠΕΥΣΗΣ
!! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αντισταθμιστή άνωσης (BC), πρέπει να
λάβετε οδηγίες
και πιστοποίηση καταδύσεων και ελέγχου πλευστότητας από αναγνωρισμένο
εκπαιδευτικό πρακτορείο.
Η χρήση του εξοπλισμού SCUBA από μη πιστοποιημένα ή μη
εκπαιδευμένα άτομα είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμό ή θάνατο.
Σε μοντέλα με διπλή κύστη, η κύστη που βρίσκεται στην πλάτη του δύτη είναι η κύρια
κύστη. Μην φουσκώνετε και τις δύο κύστεις ταυτόχρονα. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τη
συνολική ανύψωση που παρέχεται από το μπουφάν.
!!ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Η επαναλαμβανόμενη ακατάλληλη χρήση του μηχανισμού στοματικού
φουσκώματος/φουσκώματος ή των συγκροτημάτων βαλβίδων απόρριψης μπορεί
να επιτρέψει την είσοδο νερού στο BC με επακόλουθη μείωση της άνωσης.
Η μειωμένη άνωση μπορεί να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου της άνωσης με
αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.

ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Με την κατάλληλη φροντίδα, το OMS Buoyancy Compensator θα παρέχει χρόνια
υπηρεσίας. Η ακόλουθη φροντίδα και συντήρηση πρέπει να εκτελείται μετά από κάθε
κατάδυση.
Ξεπλύνετε καλά το BC με φρέσκο νερό για να αφαιρέσετε το αλάτι, την άμμο κ.λπ.
Μόλις ξεπλυθεί τελείως το εξωτερικό, ξεπλύνετε το εσωτερικό της κύστης.
Συνδέστε μια πηγή αέρα στο φουσκωτή.
Για να ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό της κυψέλης αέρα, χρησιμοποιώντας έναν
εύκαμπτο σωλήνα, κατευθύνετε νερό στην ουροδόχο κύστη μέσω του στοματικού
φουσκωτή.
Αποστραγγίστε πλήρως την κύστη μέσω του στοματικού
φουσκωτή ή της βαλβίδας OPR. Φουσκώστε το BC και
αφήστε το να στεγνώσει μέσα και έξω.
Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως ή ακραίες θερμοκρασίες. Οι
υπεριώδεις ακτίνες όχι μόνο θα εξασθενίσουν τα υλικά, αλλά θα μειώσουν την αντοχή των
υλικών.
Η χρήση σε πολύ χλωριωμένο νερό θα προκαλέσει αποχρωματισμό και φθορά του
υφάσματος του αντισταθμιστή άνωσης.
Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

ΦΤΕΡΟΥΣ OMS ΜΕ ΛΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τα φτερά OMS Deep Ocean, Tesseract και Trieste περιλαμβάνουν ελαστομερείς ζώνες
ανάσυρσης που διατηρούν το BC συμπαγές όταν δεν φουσκώνουν πλήρως. Βοηθούν
επίσης στον αποπληθωρισμό αποτρέποντας την τοπική παγίδευση αέρα.
!!ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών συναρμολόγησης μπορεί να
προκαλέσει βλάβη του BCD με αποτέλεσμα προσωπικό
τραυματισμό ή θάνατο!
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΦΤΕΡΩΝ
Τα ανταλλακτικά σετ ελαστομερών ταινιών ανάκλησης
περιλαμβάνουν 12 ταινίες. Τεντώστε τις ταινίες στο όριο τους πριν την
εγκατάσταση (επαναλάβετε αυτό 2-3 φορές για κάθε ζώνη). Αυτή η
διαδικασία διευκολύνει το κορδόνι και το δέσιμο των ελαστομερών
ταινιών.

Φωτογραφία 70
Τοποθετήστε το φτερό επίπεδη με το λογότυπο OMS προς τα πάνω. Περάστε κάθε ταινία
ξεχωριστά μέσα από τις γλωττίδες του δακτυλίου γύρω από την εξωτερική άκρη του BC.

Φωτογραφία 71
Μόλις περάσουν όλες οι ταινίες, φουσκώστε πλήρως το φτερό μέχρι να ανοίξει η βαλβίδα
απόρριψης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το φτερό να είναι πλήρως φουσκωμένο ενώ οι
λωρίδες είναι δεμένες στη θέση τους! Η εγκατάσταση των ταινιών σε ένα μη φουσκωμένο
BC μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανυψωτική ικανότητα του BCD! Περάστε το πάνω μέρος
κάθε ταινίας μέσα από τις εσωτερικές σειρές των οπών του δακτυλίου και τεντώστε τις
γύρω-γύρω για να δέσετε τις άκρες μεταξύ τους σε ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΜΠΟ στην πλευρά της
δεξαμενής του πτερυγίου (απέναντι από την πλευρά με μια προειδοποιητική
ετικέτα). Βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες είναι δεμένες σφιχτά στο BC. Θα πρέπει να μπορείτε
να σύρετε εύκολα το δάχτυλό σας ανάμεσα στο φτερό και τη ζώνη.
Μόλις δεθούν όλοι οι κόμποι, τραβήξτε τον καθένα από αυτούς γύρω-γύρω, έτσι ώστε να
κουμπώσει με ασφάλεια κοντά στο πίσω μέρος κάθε εσωτερικού δακτυλίου (πλευρά
δεξαμενής/πλευρά χωρίς ετικέτα). Ξεφουσκώστε το φτερό και ελέγξτε ότι ξεφουσκώνει
ομοιόμορφα σε όλη την περιφέρεια. Φουσκώστε από το στόμα το φτερό για να
βεβαιωθείτε ότι οι ταινίες δεν είναι πολύ σφιχτές. Θα πρέπει να μπορείτε να φουσκώσετε
από το στόμα το BC με λίγη προσπάθεια. Εάν υπάρχει υπερβολική αντίσταση στο στοματικό
φούσκωμα, χαλαρώστε τις ταινίες.

Φωτογραφία 72
Ξεφουσκωμένο φτερό OMS με ταινίες ανάκλησης
Φουσκωμένο φτερό OMS με ταινίες ανάκλησης

Φωτογραφία 73
ΦΤΕΡΟΥΣ OMS ΜΕ ΛΑΝΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το OMS Deep Ocean 2.0 περιλαμβάνει εσωτερικά ελαστικά κορδόνια που διατηρούν το φτερό
συμπαγές όταν δεν φουσκώνει πλήρως. Βοηθούν επίσης στο ξεφούσκωμα, αποτρέποντας την
τοπική παγίδευση αέρα και βρίσκονται εσωτερικά στο εσωτερικό του πτερυγίου.

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι για 45 λίβρες. (22,2 κιλά) ανύψωσης. Εάν επιθυμείτε
περισσότερη ανύψωση, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:
Γυρίστε το φτερό έτσι ώστε η προειδοποιητική ετικέτα να βρίσκεται στο κάτω μέρος, τώρα
μπορείτε να ανοίξετε το φερμουάρ γύρω από το εξωτερικό φτερό εντελώς επιτρέποντάς σας να
έχετε πρόσβαση στην εσωτερική κύστη.
ΦΩΤΟ 74
Γυρίστε απαλά το φτερό εντελώς μέσα προς τα έξω.
ΦΩΤΟ 75-76
Λύστε το επάνω και το κάτω ελαστικό κορδόνι ένα-ένα και στις δύο πλευρές και χαλαρώστε για
να αυξήσετε τα λίβρα/κιλό ανύψωσης έως και 60 λίβρες. (27,2 κιλά) και μετά δέστε κάθε άκρη
στο επιθυμητό μήκος.
ΦΩΤΟ 77-79
Γυρίστε την εσωτερική κύστη πίσω στην αρχική της κατάσταση πιέζοντας απαλά την εσωτερική
κύστη μέσα στην εξωτερική κύστη γύρω-γύρω. Κλείστε το φερμουάρ φροντίζοντας να μην
πιάσει κανένα υλικό κατά το κλείσιμο.

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ OMS
Η OMS εγγυάται ότι το OMS Buoyancy Compensator θα είναι απαλλαγμένο από
ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για περίοδο δύο (2) ετών από την
ημερομηνία της αρχικής λιανικής αγοράς.
Οποιοδήποτε προϊόν κρίνεται από την OMS ως ελαττωματικό ως προς τα υλικά ή την
κατασκευή σύμφωνα με τις παραπάνω εγγυήσεις θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί
κατά την επιλογή της OMS, χωρίς χρέωση, όταν παραληφθεί στο εργοστάσιο
προπληρωμένο φορτίο, μαζί με την απόδειξη αγοράς. Η αρχική ημερομηνία εγγύησης
ισχύει ανεξάρτητα από το εάν το αντικείμενο έχει επισκευαστεί ή αντικατασταθεί.
Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά ρητά όλες τις άλλες εγγυήσεις. Τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό περιορίζονται στην ίδια
διάρκεια με αυτήν τη ρητή εγγύηση.
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει και η OMS δεν φέρει ευθύνη για τυχαίες ή παρεπόμενες
ζημιές. Ορισμένες πολιτείες και χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό
σιωπηρών εγγυήσεων, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως οι παραπάνω
περιορισμοί και εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει το ξεθώριασμα ή οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει
από κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, αλλοίωση, αδυναμία εκτέλεσης της
συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες, ζημιές που προκαλούνται από ρύπους ή μη
εξουσιοδοτημένη επισκευή ή σέρβις.

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση που παρέχεται
από αντιπροσώπους πέρα από τις διατάξεις αυτής της εγγύησης.
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα που προκύπτουν για την κανονική
επισκευή, την επιθεώρηση και την προληπτική συντήρηση.
Αυτή η εγγύηση είναι μια εγγύηση καταναλωτή που επεκτείνεται μόνο στον αρχικό
αγοραστή λιανικής και δεν ισχύει για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς
σκοπούς.
Πρέπει να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς για να λάβετε σέρβις ή αντικατάσταση εγγύησης.
Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί επίσης να
έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία, από χώρα σε χώρα.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΚΕΑΝΩΝ
OMS – Παγκόσμια έδρα
Ανήκει και Λειτουργεί από
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Moenchengladbach
41199 Γερμανία
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η OMS διαθέτει εκτεταμένες εγκαταστάσεις σέρβις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ που
προσφέρουν υπηρεσίες επισκευής υψηλότερης ποιότητας για τον εξοπλισμό σας:
Σε όλο τον κόσμο εκτός από τη
Βόρεια Αμερική έλεγχος

Ο ιστότοπός μας www.omsdive.eu για τον τοπικό σας αντιπρόσωπο
ή διανομέας ή επικοινωνία:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΚΕΑΝΩΝ
OMS – Παγκόσμια έδρα
Ανήκει και Λειτουργεί από
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96

Moenchengladbach
41199 Γερμανία
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu
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