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Määratlused _______________________
KÄESOLEVAS JUHENDIS KASUTATUD OLULISTE SÕNADE
MÄÄRATLUSED
Selles juhendis kasutame teatud sõnu, et juhtida teie tähelepanu tingimustele, tavadele või tehnikatele, mis võivad
teie ohutust otseselt mõjutada. Pöörake erilist tähelepanu teabele, mis on esitatud järgmiste märguandesõnadega:

!!! OHT!!!
Tähistab otsest ohtlikku olukorda, mis, kui seda ei väldita, põhjustab surma või tõsiseid vigastusi.

!! HOIATUS!!
Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib lõppeda surma või tõsise vigastusega, kui seda ei
väldita.

! ETTEVAATUST!
Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille mittevältimise korral võib tulemuseks olla kerge või
mõõdukas vigastus. Seda võib kasutada ka ohtlike tegevuste eest hoiatamiseks.

KLIENDITUGI
Kui mõni selle juhendi osa on ebaselge või kui te ei saa oma sukeldumispoest või juhendajalt rahuldavaid vastuseid,
võtke ühendust OMS-iga Euroopas numbril +4921666754110. info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Ohutus ____________________________
OLULINE OHUTUSTEAVE
See kuivülikond on mõeldud kasutamiseks sertifitseeritud SCUBA sukeldujatele, kes on edukalt läbinud kuivülikonna
kasutamise kursuse või sukeldujatele koolitusel kvalifitseeritud instruktori järelevalve all.

!! HOIATUS!!
Järgige kõiki juhiseid ja järgige neid ettevaatusabinõusid. Kuivülikonna ebaõige kasutamine või
väärkasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

!! HOIATUS!!
See kasutusjuhend EI asenda kvalifitseeritud juhendaja kuivülikonna juhendamist. ÄRGE KASUTAGE
kuivülikonda enne, kui olete harjutanud ja omandanud praktilisi kuivülikonna sukeldumisoskusi, sealhulgas
hädaolukorra oskusi, kontrollitud keskkonnas sukeldumisinstruktori järelevalve all, riiklikult tunnustatud
koolitusorganisatsiooni poolt sertifitseeritud ja kuivülikonna kasutamisega kursis.

!! HOIATUS!!
Selle DRYSUIT'i ebaõige kasutamine või väärkasutamine võib põhjustada ujuvuse kontrolli kaotuse,
sealhulgas kontrollimatud laskumised ja kontrollimatud kiired tõusud, mille tagajärjeks on uppumine,
dekompressioonhaigus või õhuemboolia.

!! HOIATUS!!

Selle DRYSUIT'i ebaõige kasutamine või väärkasutamine võib põhjustada kokkupuudet termiliste
ohtudega, sealhulgas keha kiire ülekuumenemine (hüpertermia) või jahtumine (hüpotermia), mille
tulemuseks on insult või krambid.

!! HOIATUS!!
Ärge kasutage kuivülikonda tõstekotina. Kui kasutate kuivülikonda tõstekotina ja kaotate esemega
haarde, võite muutuda liigselt ujuvaks. See võib põhjustada kiiret tõusu.

!ETTEVAATUST!
Kuivülikonna tavaline kasutusiga sagedase kasutamise korral on 20 aastat alates valmistamiskuupäevast.
Sel ajal võtke õige kõrvaldamise osas ühendust oma jäätmekäitlusettevõttega.

Ohutus ____________________________

!! HOIATUS!!

Kiire tõus on ohtlik ja võib põhjustada õhuembooliat või dekompressioonitõbe, millest kumbki võib
lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.

!!! OHT!!!
Jääsukeldumine (sukeldumine vees temperatuuril 40 °F (5 °C) või alla selle) on äärmiselt ohtlik. Ärge
tegelege jääsukeldumisega, kui te pole saanud põhjalikku koolitust ja spetsiaalset varustust.

!! HOIATUS!!
Sukeldumine keskkonnas, mis on keemiliselt, bioloogiliselt või radioloogiliselt saastunud, on äärmiselt
ohtlik. Kuigi mõningaid OMS-seadmeid saab kohandada kasutamiseks mõnes saastunud keskkonnas, on
vaja eriväljaõpet, -seadmeid ja -protseduure. Ärge sukelduge saastunud keskkonda, välja arvatud juhul, kui
olete saanud põhjaliku väljaõppe ja spetsiaalse varustusega. Seda juhendit ei tohi kasutada kuivülikonna
juhendamise, OSHA HAZWOPERi kursuste ega saastunud vee sukeldumise koolituse asendajana. On
oluline, et sukelduja mõistaks, et kokkupuute kaitse ei kõrvalda saastunud veega seotud riske.
Enne kuivülikonna kasutamist lugege kogu käesolev juhend läbi, isegi kui teil on kuivülikonna kasutamise
kogemus. Hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
Kui müüte või laenutate varustust kellelegi, veenduge, et käesolev juhend on kuivülikonnaga kaasas ning enne
kuivülikonna kasutamist loetud ja arusaadav.
Kõigi kuivülikonna hoiatuste ning kasutus- ja hooldusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või
äärmuslikel juhtudel surma.
See juhend tarnitakse OMS-i kuivülikonna algsele ostjale. Kui teil on küsimusi oma OMS-i kuivülikonna kasutamise
või hoolduse kohta või kui vajate selle juhendi teist koopiat, võtke ühendust OMS-iga:

Ohutus ____________________________
Võtke ühendust OMS WorldWide'iga numbril +4921666754110. info@osmsdive.eu www.omsdive.eu
Ocean Managment Systems GmbH
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Saksamaa

OLULISED OHUTUSABINÕUD JA KUIVÜLJUSE JUHISED
Mitmed kuivülikondade tootjad, sealhulgas OMS, on vastu võtnud ja heaks kiitnud järgmised KUIVÜLIMISE
JUHISED:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lõpetage kuivülikonna sukeldumiskursus instruktori juhendamisel ja püsige kursis, harjutades sageli oma
oskusi
Kasutage ujuvuse kompenseerimise seadet pinnal ujumiseks ja tagasitõmbamiseks.
Teadke oma seadmeid ja hädaabiprotseduure
Harjutage oma kuivülikonna sukeldumisoskusi kontrollitud tingimustes, kuni need muutuvad teiseks
Sukelduge koos sukeldumispartneriga, kes mõistab teie kuivülikonna süsteemi
Kasutage sukeldumise veetemperatuuri ja treeningkiiruse jaoks sobivat kogust isolatsiooni
Ärge kaaluge end tühja paagiga neutraalsest ujuvusest raskemaks. Teie kaalumine peaks võimaldama teil teha
ohutuspeatuse kümne jala kõrgusel pärast sukeldumist paagiga, mis sisaldab 500 psi (34 baari) õhku või
vähem
Enne iga sukeldumist kontrollige oma klappe, tõmblukku ja tihendeid
Teostage oma kuivülikonna ja ventiilide ennetavat hooldust ja remonti regulaarselt või laske neid hooldada
kvalifitseeritud isikul
Tea oma piiranguid ja ära ületa neid
Vee- või õhutemperatuur alla 21 °C (70 °F) kujutab endast külmas vees sukeldumist
Vee- või õhutemperatuur alla 40 °F (5 °C) kujutab endast jääsukeldumist. Jääsukeldumine on väga ohtlik ja
nõuab spetsiaalset varustust, väljaõpet, ettevalmistust ja protseduure

OMS Drysuits _________________

KUIVÜLJUSE KASUTAMINE JA FUNKTSIOON
OMS kuivülikonnad on kestad kuivülikonnad ja pakuvad minimaalset soojuskaitset. Kuivülikonnad on mõeldud
kasutamiseks koos isoleeritud aluspesu ning pea- ja kätekaitsega. Shell kuivülikond loob keha kaetud osade ümber
kuiva õhukihi. Sarnane näide on vihmamantel. Nagu vihmamantli puhul, hoiab mantel sind kuivana ja see, mida selle
all kannad, hoiab sooja. See lähenemine annab teile mitmekülgse kuivülikonna, mida saab kasutada paljudes
sukeldumistingimustes, kohandades isolatsiooni ja tarvikuid vastavalt teie isiklikele vajadustele.

! ETTEVAATUST!
OMS-i kuivülikond on mõeldud teid kuivana hoidma, selle all olev sukeldumisriiete isolatsioon hoiab teid
soojas. Vajalik sukeldumisriietuse isolatsiooni kogus sõltub sukelduja individuaalsest taluvusest vee
temperatuuri, kokkupuuteaja, sukelduja aktiivsuse taseme ja isikliku ainevahetuse kombineerimisel.
Teatud tüüpi isolatsiooni tuleks kanda isegi soojas vees sukeldumisel, et vähendada ülikonna
pigistust. Ilma isolatsioonita sukeldumine võib muutuda ebamugavaks, kui kuivülikonnas on õhku vähe või
üldse mitte.
Ärge kandke rohkem isolatsiooni, kui sukeldumistingimused nõuavad, kuna võib tekkida
ülekuumenemine.

KUIVÜLÖÖDUSE VALIMINE JA PAIGALDAMINE
OMS-il on 15 suurust meestele ja 15 suurust naistele, mis sobivad suurele osale elanikkonnast. S & C seeria
(valmistatud mõõtude järgi) on saadaval neile inimestele, kellele ükski neist suurustest ei sobi.
Kuivülikonna suuruse valimisel alustage kuivülikonna stiili suuruse tabelitest. Antud suurus tähistab lähtepunkti. Õige
suuruse saamise võti on kõigepealt panna selga maksimaalne kogus sukeldumisriiete isolatsiooni, mida kavatsete
kasutada.

OMS Drysuits _________________
MEESTE KUIVÖÖRID
Foto 1

NAISTE KUIVÕIDUKID
Foto 2

Foto 3

OMS Drysuits _________________
ENNE kuivülikonna selga panemist:
• Kontrollige sukeldumisrõivaste sobivust. Valesti istuv sukeldumisriiete isolatsioon mõjutab kuivülikonna sobivust.
• Kontrollige tihendite sobivust – vaadake selle juhendi tihendi suuruse määramise osa. • Vaadake käesolevas
juhendis olevaid juhiseid kuivülikonna selga panemise kohta

PANGE KUIVÜLÖÖD SUKKELMISRIIDED ÜLE JA TÄITKE JÄRGMINE
SOBIVUSE HINDAMINE:
Kuivülikond ei tohiks hingamist piirata
Jalad ei tohiks olla krampis
Hingamise lihtsus: sügavalt sissehingamisel ei tohiks olla mingeid piiranguid. Tehke kõik liigutusharjutused:
Otseulatus: sirutage mõlema käega üles, nagu prooviksite jõuda paagi ventiilini; peaksite saama seda teha ilma, et
kuivülikond jalgevahes pingule tõmbaks
Risti käed sirutage: sirutage mõlema käega üle rinna (nagu oleksite ennast kallistanud). Teil peab olema võimalik
jõuda vasaku õla väljalaskeklapini ja seda kasutada
Kükitage ja sirutage käed: laskuge põlvili, istuge seljatoele ja kummarduge ette. See asend kontrollib samaaegselt nii
jala pikkust kui ka torso pikkust. Kuivülikond ei tohiks olla piirav ega siduv
Foto 4

JOONIS 2 LIIKUTUSTE HARJUTUSTE VALIK
Kuivülikonna sobivus on oluline ja kui olete suuruste vahel, on suurem suurus parem valik. Kui mõnes neist aladest
ilmneb probleeme, tuleks valida erinev suurus või S & C (tellimusel valmistatud).

Kuivülikonna omadused __________________
OMS-I KUIVIKOSTIKU OMADUSED
Järgmised funktsioonid on saadaval enamikul QuickZip™- ja Classic-stiilis isekanduvatel kuivülikonna mudelitel ja
õlavarrega kuivülikonna mudelitel.

JOONIS FIG 3 JA 4 KUIVÜLIKONNA OMADUSED
Foto 5

Kuivülikonna omadused __________________

KUIVÜRIKOND KLAPID
Teie kuivülikond on varustatud sisselaske- ja väljalaskeklapiga, mis reguleerib õhuhulka teie
kuivülikonnas. Sisselaskeklapp võimaldab teil laskumise ajal kuivülikonda vajadusel õhku lasta või kuivülikonda pinnal
olles õhku täis puhuda, et see oleks veelgi ujuv. Sisselaskeklapi korpus on pöörlev ja võimaldab kuivülikonna
täitevooliku suunamist sukelduja paremale või vasakule küljele.
Väljalaskeventiili kasutatakse kuivülikonnast mittevajaliku õhu väljajuhtimiseks. Väljalaskeventiili saab kasutada õhu
automaatseks vabastamiseks või seda saab käsitsi juhtida. Enamik sukeldumisi tehakse väljalaskeklapiga
automaatrežiimis madalaima avanemisrõhuga, mis hoiab kuivülikonnas väikseima õhukoguse. Seadke ventiil
madalaimale avanemisrõhule, keerates klapi korpust täielikult vastupäeva, kuni jõuate peatumiseni (lisateabe
saamiseks vaadake jaotist UJUME KONTROLLIMINE SUKKELMISE AJAL). Kuivülikonnast õhu väljutamiseks
automaatrežiimis seadke klapp kuivülikonna kõrgeimaks punktiks; st tõstke vasak küünarnukk üles nii, et klapp oleks
teie käe kõrgeimas punktis.
Manuaalset väljalaskerežiimi kasutatakse peamiselt pinnal, kui on vaja täiendavat flotatsiooni. Käsirežiimis seatakse
ventiil kõrgeimale avanemisrõhule, pöörates väljalaskeklapi korpust lõpuni päripäeva kuni
peatumiseni. Kuivülikonnast õhu väljalaskmiseks asetage klapp kõrgeimasse punkti ja vajutage klapp täielikult alla.
Ventiili saab käsitsi juhtida, et kuivülikonnast õhku välja lasta isegi automaatses või osaliselt suletud režiimis.

Kuivülikonna omadused __________________

!!! OHT!!!
Sukeldumine keskkonnas, mis on keemiliselt, bioloogiliselt või radioloogiliselt saastunud, on äärmiselt
ohtlik. Ärge sukelduge saastunud keskkonda, välja arvatud juhul, kui olete saanud põhjaliku väljaõppe ja
spetsiaalse varustusega.

KAELA-, RANDME- JA HÜHJUKLÄTETIHENDID
Kaela ja randme tihendid tagavad veekindla tihendi kaela ja randme ümber. Õige sobivuse ja tihendi saamiseks tuleb
suurust kohandada. Kõige tavalisemad on lateks- ja silikoontihendid, kuid saadaval on ka neopreentihendid.
OMS-i kuivülikonnad on varustatud OMS-i patenteeritud silikoontihenditega. Mõned OMS Ring süsteemiga pakuvad
võimalust tihendid mõne minutiga välja vahetada. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake lk 25.

SAAPAD
Enamikul OMS-i kuivülikondadest on lisatud saapad.

Kuivülikonna tarvikud ____________

VETKINDEL tõmblukk
Veekindel tõmblukk tagab veekindla sulgemise ning võimaldab kuivülikonna selga panna ja selle ära võtta. Veekindel
tõmblukk on teie kuivülikonna üks olulisemaid osi. Enne kasutamist lugege läbi veekindla tõmbluku kasutamise ja
hooldamise juhised. Väärkasutamine võib tõmblukku jäädavalt kahjustada.

KLASSIKALISSE STIILISE ISEPANEVATE KUIVÜLJÖÖDE ÜHISED
OMADUSED
SUPSENDID
Traksid hoiavad kuivülikonna jalgevahe üleval, mis parandab jalgade liikumist. Traksid võimaldavad ka kuivülikonna
ülemist poolt enne sukeldumist või sukeldumise vahepeal ümber vöökoha alla kanda.

TELESKOPIV TORSO
Teleskoopne torsoosa annab lisaruumi kuivülikonna selgapanekuks

Kuivülikonna tarvikud ____________
või selle eemaldamine. Lisamaterjal volditakse seejärel puusade kohalt, kui lisamaterjal
pikkust pole vaja.

KARKERIHM
Kuivülikonna kasutamisel hoiab jalgevahe rihm teleskoopset torsoosa paigal.

SOE KAELARIHM
Sooja kaelarihma kasutatakse koos sooja kaelusega kapuutsiga. Sooja kaelusega kapuutsi rinnahoidja on torgatud
sooja kaelakrae alla. Disain vähendab veeringlust kaela ümber ja aitab hoida kaela soojas.

tõmblukuga KAITSE
Tõmbluku kaitse tagab veekindla tõmbluku kaitsekatte.

TARVIKUD KUIVÜRIES SUKKELMISEKS
On mitmeid tarvikuid, mis muudavad OMS-i kuivülikonnaga sukeldumise lihtsamaks ja nauditavamaks.
Järgmised kuivülikonna tarvikud on saadaval teie OMS edasimüüjalt. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma OMS-i
edasimüüjaga, külastage OMS-i veebisaiti www.omsdive.eu või võtke ühendust OMS-i klienditoega.

SUKKELMISRIIDE SOOJUSTUS
OMS-il on täielik isolatsioonirõivaste sari, mis on spetsiaalselt loodud sukeldumiskeskkonna jaoks. Külastage
veebisaiti www.omsdive.eu, et saada teavet erinevate saadaolevate materjalide ja kujunduste kohta ning abi
saamiseks sukeldumisvajaduste jaoks parima rõivakombinatsiooni valimisel.

OMS ULTRA DRYSUIT KAUPUTUSED
Soe kaelusega kapuuts: soe kaelusega kapuuts pakub kaelapiirkonnale täiendavat termilist kaitset ja on loodud
töötama koos enamiku OMS-i kuivülikondade sooja kaelarihmaga.
Standardne kapuuts: seda kapuutsi kasutatakse kuivülikondadega, millel pole sooja kaelarihma.

Kuivülikonna tarvikud ____________

KUIVAD KINNASÜSTEEMID
Kui sukelduda vees, mille temperatuur on alla 54 °F (12 °C), tuleks kaaluda kuivade kinnaste kasutamist, et
minimeerida mittekülmavate külmavigastuste ohtu. Praegused valikud hõlmavad järgmist:
ZipGloves™: ZipRing on püsivalt teie kuivülikonna külge kinnitatud ja kinnas kinnitub selle rõnga abil teie
kuivülikonna külge. Tavaliselt ei kasutata randme tihendit ja käte isoleerimiseks kasutatakse vooderdust.
OMS Ringi integreerimata kindasüsteem: isoleeritud kuivad kindad, millele on kinnitatud lateksist randmetihendid ja
mida kantakse kuivülikonna randmetihendite peal.

KUIVÜLJUSE TÄISMISSÜSTEEM
Kuivülikonna täispuhumissüsteem on mõeldud sukeldujatele, kes ei soovi kasutada oma kuivülikonna täispuhumiseks
hingamisgaasi. See koosneb 6 kuupjalgsest alumiiniumsilindrist, voolikuga miniregulaatorist ja
kinnitussüsteemist. Seda saab kasutada ühe- või kahepaagiga.

MUUD TARVIKUD PÜHJUKAALUSED
Paljud kuivkostüümiga sukeldumise uustulnukad leiavad, et pahkluu raskused on abiks vees viibimise ajal trimmi
reguleerimisel. Kogenud kuivülikonna sukeldujad peavad pahkluu raskusi sageli "treeninguratasteks", mis tuleb
võimalikult kiiresti eemaldada, kuna ujumine nõuab täiendavat pingutust. Soovitatav on, et harrastussukeldujad
kannaksid kummalgi pahkluul mitte rohkem kui 2,5 naela (1 kg).

Tihendid _______________________
! ETTEVAATUST!
Ärge kandke liiga pingul uimeid. Kui blokeerite jalgade verevoolu, võivad teil tekkida külmad ja
invaliidistavad jalakrambid.

LATEKSTIHENDID JA SILIKOONTIHENDID JA KÄIREMISE JUHENDID
Allolev suurusjuhend on mõeldud ainult uutele OMS-standarditele ja silikoonlatekstihenditele. Ärge kasutage neid
juhiseid vastupidavate või RS-tüüpi lateksist randmetihendite või neopreentihendite puhul.
Kui teil on küsimusi, võtke ühendust kohaliku OMS-i edasimüüjaga või võtke ühendust OMS-i klienditoega aadressil
info@omsdive.eu.
Lateksist ja silikoonist kaela- ja randmetihendid on kohandatud sobivaks, et tagada mugav veekindel
tihend. Latekstihendid on kitsenevad ja neil on rida trimmijooni (väikesed kõrgendatud jooned, mis jooksevad
ümber tihendi välispinna.) Trimmijooned algavad tihendi avast ja iga joonega muutuvad järjest suuremaks. Neid jooni
saab kasutada juhtnöörina tihendite kärpimisel, et nöör püsiks ühtlane. Sujuvate lõigete tegemiseks on vaja
korralikku kääre. Võimaluse korral kasutage täiesti uusi kääre ja kasutage neid ainult lateks- või silikoontihendite
lõikamiseks. Kasutage pitseri suuruse tabeleid, et määrata teile parim lähtepunkt.
Alustage oma kaela ja randmete ümbermõõdu mõõtmisega ning võrrelge neid mõõte tihendi suurustabeliga. See
loob lähtepunkti. Kui teie randmed on erineva suurusega, saate iga tihendi kärpida, et see sobiks iga randmega.
Proovige tihendit (kaelatihendi proovimiseks ei ole vaja kogu kuivülikonda selga panna.) Kaelatihendi jaoks asetage
tihend kaelale võimalikult madalale. See peaks olema tihe, kuid mitte tihe. Kui te pole kuivülikonnas sukeldumises
uus, võib liibuv kaelatihend end veest väljudes veidi ebamugavalt tunda. Vees olles on korralikult trimmitud
kaelatihend mugav.
Piisava tihendi loomiseks peaks umbes 25–38 mm lateksit olema naha vastas.
Randme tihendeid tuleks kanda vahetult randmeluu kohal*. Need peaksid olema tihedad, kuid mitte pingul ega
tohiks piirata käte verevoolu. Kui tunnete kätes kipitust, lõigake tihendeid veelgi.
Kui lõikate tihendeid esimest korda ja tunnete muret tihendite liigse kärpimise pärast, liigutage alustuseks kaks
suurust väiksemaks kui tihendi suuruste tabelis. Kui tabel soovitab kärpida 5. real, alusta kärpimisest

Tihendid _______________________

real 7 ja kontrollige sobivust. Kui tihend on liiga tihedalt saate diferendi real 6. Sa
saab isegi ridade vahelt trimmida.
* Osal sukeldujatest on kõõlused, mis põhjustavad randme painutamisel sissetungi. See võib põhjustada leket, kui
randme on sukeldumise ajal painutatud. Sel juhul peaks sukelduja kandma tihendit randmel kõrgemal (käsivarrest
ülespoole) kõõlustest mööda.

Erimärkus lateksist pahkluu tihendite kohta: Lateksist pahkluu tihenditel on ainult üks trimmijoon. Kui saate
kuivülikonna ja pahkluu tihendit pole trimmitud, lõigake pahkluu tihend trimmijoonel.
Erimärkus ZipSeal'i kaela/kapuutsi kombinatsiooni kohta: ZipSeal'i kaela/kapuutsi kombinatsioonis latekskaela
tihendi suuruse määramisel erinevad kaelatihendi osa kärpimisjuhised tavalise kaelatihendi kärpimisest. Tavalise
kaelatihendi puhul tuleks see kärpida nii, et 1–1,5 tolli (25–38 mm) lateksit oleks tasaselt vastu kaela.
Kui aga kaela/kapuutsi kombinatsiooni osana on kaasas lateksist kaelatihend, tuleks kaelatihendit kärpida nii, et 0,5–1
tolli lateksit oleks tasaselt vastu nahka. See võimaldab sukeldujal kergemini sukeldujat selga panna. kaela ja kapuutsi
kombinatsioon, pakkudes samas kaelale piisavat tihendit.

JOONIS 5 – LATEKIST JA SILIKONIST KAELATIHENDI SUURUSTABEL
Allpool on juhend OMS-i lateksist ja silikoonist kaelatihendite kärpimiseks. Pidage meeles, et need on ainult
juhised. Kui te pole kindel, lõigake vähemalt kaks rida soovitatust väiksemaks ja kärpige korraga ainult üks
rida. Kasutage silikoontihendite suuruse määramiseks kindlasti silikoontabelit ja latekstihendite suuruse määramiseks
lateksitabelit.
ERIMÄRKUS SILIKOONTIHENDITE KOHTA
Venivuse tõttu eelistavad mõned sukeldujad silikoontihendeid tihedamalt kanda
kui latekstihendid. Vanemad või raskemad sukeldujad võivad eelistada pildil olevast vabamat istuvust
allpool.
Foto 6

Tihendid _______________________
JOONIS 6 – LATEKIST JA SILIKOONIST RANDMETIHENDI SUURUSTABEL
Allpool on juhend OMS-i lateksist ja silikoonist randmetihendite kärpimiseks. Pidage meeles, et need on ainult
juhised. Kui te pole kindel, lõigake vähemalt kaks rida soovitatust väiksemaks ja kärpige korraga ainult üks

rida. Kasutage silikoontihendite suuruse määramiseks kindlasti silikoontabelit ja latekstihendite suuruse määramiseks
lateksitabelit.
Foto 7

!! HOIATUS!!
Neopreeni ja lateksi ühendid ja lisandid võivad mõnedel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone.

NEOPREENISTIHENDID
Neopreenist tihendid on valmistatud samast materjalist, mida kasutatakse märjade ülikondade valmistamisel. Tihendi
materjal on tavaliselt 3-5 mm (1/8"–3/16") paksune. Kuigi neopreenist kaela- ja randmetihendid on erinevas
suuruses, võib siiski vaja minna suuruse reguleerimist (pidage meeles, et neopreenist tihend venib ja muutub
kasutamisel veidi suuremaks.) Kui teie tihendid on liiga pingul, saate neid ise venitada. tõmmates pitserit kaelast või
randmest veidi suurema asja peale. Kaela tihendi jaoks on tavaline SCUBA paak ja randme tihendite jaoks
kasutatakse sageli pudelit või purki. Kui tihend(id) on eseme peale venitatud, jätke need umbes kaheteistkümneks
tunniks seisma. Kui need on pärast seda endiselt liiga pingul, tuleb neid võib-olla kärpida.
Tihendi kärpimiseks kasutage head kääre ja lõigake maha ainult 1/8 tolli (3 mm) pikkust korraga, kontrollides lõigete
vahelist sobivust. Nagu latekstihendite puhul, ei tohiks neopreentihend olla liiga pingul ega piirata verevoolu.

!! HOIATUS!!
Liiga pingul kaela tihend võib piirata teie aju verevoolu, põhjustades tõsiseid vigastusi või surma.

Kuivülikonna tihendite paigaldamine ____

!!

!! HOIATUS!!
!! Liiga pingul randme tihend võib piirata käe verevoolu, põhjustades ebamugavust, tundlikkuse kaotust ja

soodustada käte külmakahjustusi.

Erimärkus: eemaldage kõik ehted, mis võivad tihendeid kahjustada või nende vahele kinni jääda.

RANDMETIHENDID
LATEKS & SILIKOON
•
•
•
•
•

Selleks, et sukeldumisrõivad kuivülikonna varrukasse kokku ei kleepuks, asetage pöidla aasad, mis asuvad
sukeldumisrõivaste varruka avade sees, või haarake sõrmeotstega rõiva mansetist.
Tõmmake varrukast 25–50 mm (1–2 tolli) kaugusele, kus sõrmed paistavad tihendist välja.
Viige käe sõrmeotsad kokku, moodustades punkti
Teise käe kahe sõrmega sirutage pitsat küljele ja viige käsi läbi tihendi
Latekstihend peaks asetsema tasaselt vastu nahka ja tihenduspinnal ei tohiks olla kortse. Veenduge, et pöidla
aasad ja/või sukeldumisriietuse materjal ei oleks tihenduspinna all
Tihendite määrimine: see on eelistuse küsimus. Levinud määrdeainete hulka kuuluvad talk, seebivesi ja
Liquid KY. Ärge kasutage silikoonmäärdeaineid, mis võivad ülikonnale koguneda, mis võib remonti vajades
põhjustada probleeme.
Spetsiaalne näpunäide: seebivesi on suurepärane määrdeaine randmetihendite kinnitamiseks ja
eemaldamiseks. Kasutage ühte osa nõudepesuseepi kümne osa vee kohta ja pange
pihustuspudelisse. Pihustage väike kogus seebivett randme tihendi sise- ja välisküljele, enne kui asetate käe
varruka sisse.

NEOPREENKOONUS (TIHENDI SEES olev SILE TIHENDUSpind)
• Kandke peale sama meetodit nagu lateksist randmetihendid

• Neopreenist volditud koonuse alla (sile tihenduspind tihendi välisküljel

Kuivülikonna tihendite paigaldamine ____
volditakse tihendi moodustamiseks alla)
•
•

Kandke selga samal meetodil nagu lateksist randmetihendid
Voldi vähemalt 25 mm tihendusava alla nii, et sile tihenduspind oleks vastu nahka

KAELALIHENDID LATEKS JA SILIKOON
•
•
•
•
•

Asetage tihend oma pea kohale
Haarake ülikonna välisküljelt kaelatihendist, asetades mõlemad käed tihendi siseküljele
Sirutage tihend laiaks, käed lamedalt (ärge kaevake oma küüsi kaelatihendisse). Teie pöidlad peaksid jääma
tihendi välisküljele
Hajuta kaelatihend nii laiali kui saad, keera pea küljele ja tõmba kaelatihend üle pea
Tihend peaks asetsema tasaselt vastu teie kaela. Tihendi all ei tohiks olla kortse ega volte ega mingeid
esemeid, nt sukeldumisriietuse krae, juukseid jne.

NEOPREEN
•
•
•
•

Asetage tihend oma pea kohale
Ülikonna välisküljelt asetage käed tasaselt tihendi välispinnale
Lükake oma pea läbi kaelatihendi üles, libistades samal ajal kätega kaelatihendit üle pea. Lõpetage, kui
kaelatihendi ülemine serv ulatub teie lõuani
Tihendi tegemiseks keerake kaelatihendi ülemine serv alla, kui tihend on veel teie lõua juures. Voldi tihendi
ülemine serv alla ja ümber kaela. Umbes 50 mm tihendi siledast pinnast peaks olema tasaselt vastu kaela.
Tihendi all ei tohiks olla kortse ega volte ega mingeid esemeid, nt sukeldumisriietuse krae, juukseid jne.

Kuivülikonna tihendite paigaldamine ____
PÜHJUKLUUTIHENDID
OMS Drysuits saab varustada saabaste asemel lateksist pahkluu tihenditega.
•
•
•

Kui kuivülikonnal on pahkluu kaitsemansett, vabastage takjapael ja tõmmake kaitsemansett tagasi, paljastades
pahkluu tihendi täielikult
Asetage jalg läbi jala, kuid mitte pahkluu tihendisse
Sisestage sõrmed mõlema käega ülikonna välisküljelt tihendisse

•
•

Venitage tihend võimalikult laiaks, tõmmates seda samal ajal üle jala
Hüppeliigese tihend peaks asetsema naha vastas otse pahkluu kohal. Veenduge, et tihendi all ei oleks kortse
ega volte ega mingeid esemeid, st sukeldumisriideid

Kuivülikonna tihendite eemaldamine _____

RANDMETIHENDID
LATEKS & SILIKOON
•
•

Sisestage vasaku käe nimetis- ja keskmine sõrm parema randme tihendi alla. Libistage sõrmi piki randme
sisekülge, hoides küüned randme vastu ja tihendist eemal
Haarake varruka materjalist sõrmede ja pöidla vahele ning tõmmake käsivarrukast välja, kuid mitte varrukast
välja. Libistage kuivülikond paremalt õlast

•

Pane parem käsi ümber selja ja haara vasaku käega parema varruka materjalist. Tõmmake varrukas oma
parema õla ja käe küljest ära. Eemaldage samamoodi vasaku randme tihend ja tõmmake vasak käsi varrukast
lahti

NEOPREENKOONUS (TIHENDI SEES olev SULE TIHENDUSpind)
•
•
•

Tõmmake varrukas käsivarrest üles nii palju kui võimalik
Tihendi ümberpööramiseks tõmmake hülss alla, nii et nailon asetseb teie küünarvarre vastu
Sisestage vastaskäe sõrmed, haarake varrukast kohas, kus randme tihend puutub kokku varrukaga ning
tõmmake tihend ja varrukas ära

NEOPREEN KOONUSE ALL (SILE TIHENDUSPIND VÄLJAS TIHEND)
•
•

Pöörake tihendi ots lahti nii, et see ei oleks enam all (nailon lebab vastu nahka)
Sisestage vastaskäe sõrmed ja tõmmake tihend alla ja üle oma käe

Kuivülikonna tihendite eemaldamine _____

KAELATIHENDID
LATEKS & SILIKOON
•
•
•

Ülikonna välisküljelt sirutage mõlema käega läbi kaelatihendi ülaosa
Laotage lateksist kaelatihend nii laiaks kui võimalik, hoides käed lamedalt (ärge kaevake oma küüsi
kaelatihendisse). Veenduge, et teie käed oleksid ainult tihendi sees, mitte kaela ZipRingi sees. (Kui teie
sõrmed on kaela ZipRingi sees, muudab see ZipRingi väiksemaks ja tihendi eemaldamise võib olla raskem.)
Kaela tihendi hajutamise ajal tõstke kätega, kui surute pead rinnale. Pange oma pea tihendi alla ja
kuivülikonnast välja

•

Kui vajate abi, laske oma sukeldumispartneril panna oma käsi sisselaskeklapi all olevasse tõmblukku. Tõstke
õrnalt kuivülikonna esiosa, kuni see on üle pea. Ärge pingutage kuivülikonna tõmblukku

NEOPREENIST KAELALIHEND
•
•

Rullige kaela tihend lahti nii, et see ei oleks enam alla keeratud (nailon on teie naha vastas)
Haarake kaelatihendist kätega mõlemal pool pead ja tõmmake seda üles, kuni esiserv on lõua tasemel
• Libistage sõrmed tihendi sees alla kuni tihendi servani ja haarake sõrmede ja pöidlaga. Tõmmake lõug
rinnale ja keerake pead kergelt küljele, tõmmake tihend üles

PÜHJUKLUUTIHENDID
•
•
•
•

Kui kuivülikonnal on pahkluu kaitsemansett, vabastage takjapael ja tõmmake kaitsemansett tagasi, paljastades
pahkluu tihendi täielikult
Ülikonna välisküljelt sirutage mõlema käe sõrmedega läbi pahkluu tihendi alt
Hoidke sõrmed tihendi sees ja pöidlad väljas, sirutage käed läbi ja haarake ülikonna kangast
Tõmmake ülikond ettevaatlikult üle jala

ZipSeals™ ja ZipGloves Ô __

ZIPSEALSI PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE Ô &
PUKSKINNAD Ô
!! HOIATUS!!
ZipSealsi ja/või ZipGlove'i ebaõige kasutamine või väärkasutamine võib põhjustada ülikonna üleujutamist
ja ujuvuse kontrolli kaotamist, sealhulgas kontrollimatuid laskumisi ja kontrollimatuid kiireid tõuse, mille
tagajärjeks on uppumine, dekompressioonhaigus või õhuemboolia. Kontrollige ZipSealsi kinnitust alati
enne iga sukeldumist.
ZipSealsi ja/või ZipGlovesi ebaõige kasutamine või väärkasutamine
võib põhjustada ülikonna üleujutamist ja kokkupuudet termiliste ohtudega, sealhulgas keha kiire
jahtumine ja hüpotermia. Kontrollige ZipSealsi kinnitust alati enne iga sukeldumist.

RANDMEPUKSPUKSIDE PAIGALDAMINE

1. Teie kuivülikonnal peavad olema varrukad ZipRings
Foto 8

2. Kandke väike kogus seebivett randme ZipSeali soontesse (1 osa pehmet nõudepesuseepi 10 osa vee kohta)
Foto 9

ZipSeals™ ja ZipGloves™ __
3. Pöörake tihend ümber, et saaksite oma sõrmeotstega ZipRingi sisemusse
(see aitab teil rõngaid kokku suruda)
Foto 10

4. Sisestage ZipSeali kogu rõngas varrukasse
Foto 11

5. Joondage randme ZipSeal sooned varruka soontega. Vajutage kokku. Te peaksite tundma, kuidas sooned
klõpsavad kokku
Foto 12

6. Korrake protseduuri teisel varrukal

Pidage meeles: ALATI kontrollige iga ZipSeali enne iga sukeldumist, et veenduda, et sooned on kindlalt kokku
klõpsatud

RANDME PUNKTI EEMALDAMINE
Foto 13

1. Hoides varrukal olevast rõngast, sisestage sõrmeots õrnalt ZipSeali soonde.

ZipSeals™ ja ZipGloves™ __
2. Koorige randme ZipSeal õrnalt tagasi, tõmmates samal ajal varruka rõngast
väljapoole. Eemaldage ülejäänud randme ZipSeal varrukast
Foto 14

3. Korrake sama ka teisel varrukal
Foto 15

KAELA PUKSPUKSID
KAELA PUNKTI PAIGALDAMINE
1. Teie kuivülikond peab olema varustatud ZipRingiga kaelas. Pöörake ülikond pahupidi
2. Pihustage väike kogus seebivett ZipSeal kaela mõlemal küljel asuvatesse soontesse (1 osa pehmet nõudepesuseepi

10 osa vee kohta)
Foto 16

ZipSeals™ ja ZipGloves™ __
3. Tõmmake kuivülikonna topeltrõngas veidi laiali
Foto 17

4. Sisestage kaela ZipSeal täielikult kuivülikonna ZipRingi ja joonda sooned.
Foto 18

5. Vajutage sooned sõrmeotstega kokku, kuni tunnete, et sooned “klõpsavad” kokku

Pidage meeles: kuivülikonna kaela ZipSeal on kaks külge ja mõlemad küljed peavad olema oma kohale lukustatud
Foto 19

6. Pärast nende kokkusurumist tõmmake sõrmedega veel kord ümber kaela ZipSeal, et veenduda, et see on kindlalt
mõlemal pool kaelatihendit.
Foto 20

7. Enne sukeldumist pöörake ülikond parem pool välja

Erimärkus: ZipSeal kaela/kapoti kombinatsiooni paigaldamisel veenduge, et kapoti ava oleks ettepoole suunatud otse
sisselaskeklapi kohal.

ZipSeals™ ja ZipGloves™ __
KAELA PUNKTI EEMALDAMINE

ZipSeali kaela eemaldamine võib olla keerulisem, kuna see on lukustatud kahe rõnga vahele
1. Sisestage oma sõrmeots kaelatihendi ZipRingi ja kuivülikonna ZipRingi vahele.
Foto 21

2. Sõrmuse vabastamiseks sisestage pöial kaelatihendi ZipRingi ja kuivülikonna ZipRingi vahele.

Foto 22

3. Tõmmake kaelus ZipSeal õrnalt kuivülikonna ZipRingist välja
Foto 23

PUNKTI SÄILITAMINE
Kas te ei kavatse mõnda aega oma kuivülikonda kasutada? Kuivülikonnalt ZipSeal'ide eemaldamine ja õhukindlasse
anumasse asetamine aitab neil kauem vastu pidada. Eemaldage anumast kindlasti nii palju õhku kui võimalik. Kuna
OMS-i ZipSealsis kasutatavad latekstihendid on naturaalne kautšuk, aitab ZipSealsi sellisel viisil hoidmine vähendada
osooni poolt põhjustatud riknemist.

ZipSeals™ ja ZipGloves™ __

PUKSKINNASID ON KAHTE TÜÜPI: PUNKKIINDAD JA PULKGLOVES-WD.
KÕIGI PUNKKINNASTE PAIGALDAMINE
1. Teie kuivülikonnal peavad olema varrukad ZipRings. Eemaldage varrukast randme ZipSeal (vt Randme tõmbluku

eemaldamine lk 25)
Foto 24

2. Kandke ZipGlove'i soontesse väike kogus seebivett (1 osa pehmet nõudepesuseepi 10 osa vee kohta)

Foto 25

3. Pöörake ZipGlove tagurpidi, et saaksite oma sõrmeotstega ZipRingi sisemusse (see aitab teil rõngaid kokku

suruda)

Foto 26
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4. Joondage ZipGlove'i peopesa kuivülikonna õlavarre õmblusega

(veendu, et paneksid varrukale õige käe – st vasak kinnas vasakule käele)
Foto 27

5. Joondage ZipGlove'i sooned varruka soontega
Foto 28

6. Vajutage kokku. Te peaksite tundma, kuidas sooned "klõpsavad" kokku
Foto 29

7. Liigutage sõrmedega piki kogu rõngast, et veenduda, et need on sekundis
Foto 30

8. Korrake protseduuri teisel varrukal
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PUKSKINNASTE EEMALDAMINE
Eemaldage ZipGloves samamoodi nagu randme ZipSeals. Palun vaadake lk 25.

VILKKINNASTEGA SUKeldumine
Enne käe kinnastesse panemist pange vooder selga. Külmema vee jaoks võib korraga kanda rohkem kui ühte
vooderdust. Vooderdised on valmistatud kiiresti kuivava isolatsiooniga, mida kasutatakse paljudes tööstuslikes külm/märgades rakendustes.
Pärast ZipGlovesiga kuivülikonna selga panemist kinnita randmerihm kinnastele. Ärge pingutage randmerihma üle,
kuna see võib piirata käte verevoolu.

ZIPGLOVES-WD™
See ainulaadne süsteem on mõeldud sukeldumiseks, kus kahjustuse tagajärjel kinda lekkimise oht on suur või
sukelduja eelistab oma randmel üleliigset tihendit. Selle üleliigse tihendi tagamiseks on ZipGloves-WD varustatud
WristDam™-iga; sõõrikukujuline randmetihend.
Foto 31

Kui WristDam on õigesti paigaldatud, laseb see sukeldumise ajal ülikonna ja kinnaste vahel õhul liikuda, et
suurendada soojust ja mugavust. WristDam leevendab ka vee sissetungimist, kui kinnas saab sukeldumise ajal
kahjustada.

RANDMEKÄRME KÄRVIMINE
1. Pöörake ZipRingi ava väljapoole, kuna see hõlbustab WristDami sisemusse pääsemist
Foto 32
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2. Kasutage WristDami randme suurusele sobivaks sobitamiseks trimmijooni. WristDami jooned on ainult
juhised. Saate teha väiksemaid ava suuruse reguleerimisi, kui kärpida WristDamil vähem
Foto 33

3. Sõrmused loetakse väljastpoolt sissepoole. Avast kõige kaugemal asuv rõngas on rõngas 1. Uuel kindapaaril on
WristDam joonel 8 trimmitud.
Foto 34
Randme suurus Trimmi rõngas
138 mm 8 (kärpimata)
150 mm 7-8
156-163 mm 6-7
169 mm 6
175 mm 5-6
181 mm 4-5

KONTROLLIMINE RANDMEPAMMIST KORRALIKULT SOBIVUSEKS
Soovite kindaid esmalt kätte proovida (kui need pole kuivülikonna külge kinnitatud), et veenduda, et teil on sobiv
sobivus. Õige sobivus tähendab, et WristDam on piisavalt liibuv, et hoida vett välja, kuid laseb käe painutamisel selle
alla voolata.
1.Kui kindad pole kuivülikonna külge kinnitatud, pange selga vooder
Foto 35
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2. Tooge oma sõrmed terava koonusena kokku ja pange need läbi
WristDam ZipGlove-WD-l
Foto 36

3. Asetage kinnas käele. Veenduge, et vooder ei jääks WristDami ühegi osa alla. WristDam peaks asuma väikese
randme juures
Foto 37

Õige
Foto 38

!ETTEVAATUST! Pole õige

KONTROLLIMINE RANDMEID TÖÖTAMISEKS
Kinda kätte panemise ajal jääb liigne õhk kinda sisse kinni. Seda märkad, kui sulged käe rusikat tehes, kinnas lööb
õhupalli. Kui WristDam on korralikult trimmitud, väljutab kinnas liigse õhu, kui käsi suletakse rusikasse ja randme
on painutatud.
Foto 39
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Kui WristDam on liiga lõtv, ei jäta kinnas õhku kinni ja kui kinnas läbi torgatakse, võib vesi kuivavülikonda
lekkida. Kui käsi suletakse rusikasse, õhupallimist ei täheldata.
Kui WristDam on liiga pingul, ei lase kinnas korralikult õhku välja, kui käsi suletakse rusikasse ja ranne on
painutatud. Liiga pingul tihend võib piirata käte verevoolu. Kui WristDam on liiga pingul, võib olla vajalik täiendav
kärpimine.

PAIGALDAMINE ZIPKINNAD-WD
ZipGloves-WD paigaldamine on sama, mis ZipGloves'i installimine.

PAIGALDATUD VÖÖDUKINDADE-WD KUIIVÜLIKONNA PANEMINE
1. Pange kuivülikond selga, nagu on kirjeldatud OMS-i kuivülikonna kasutusjuhendis
2. Enne kuivülikonna varrukasse panemist pange vooder selga. Parim on hoida pöidla aasa sukeldumisriietuse
isolatsioonil pöidla ja nimetissõrme vahel ning vabastada see kohe, kui sõrmed puudutavad WristDami. See hoiab
ära sukeldumisriiete isolatsiooni pöidla aasade sattumise WristDami alla ja muudab need ebatõhusaks
3. Viige oma sõrmed terava koonusena kokku ja pange need läbi ZipGlove'i WristDami
Foto 40

4. WristDami randmel õigesse asendisse viimiseks lükake randme ZipRing alla käe poole, et tagada, et WristDam
oleks randme väikeses osas.
Foto 41
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5. Kontrollige, kas WristDam on korralikult tihendatud ja õhutatud, sulgedes käe rusikasse. Kui teete seda, peaks
kinnas olema õhupalliga. Kontrollige, kas kindast saab õhku välja lasta, painutades randme (too see enda poole), kui
käsi on endiselt rusikas. Õhk peaks väljuma kuivülikonna varrukast. Kui kinnas ei liigu, kui käsi on rusikasse suletud,
segab miski WristDami tihendit. Kinnas tuleks eemaldada ja uuesti kätte panna
Foto 42

6. Kinnitage randmerihmad. Ärge pingutage üle, kuna see võib verevoolu piirata
7. Korrake protsessi teise käe/käega

SUKKELDAMINE PUNKKINNASTE-WD-ga
1. Laskumise või sukeldumise ajal saab kinnastele gaasi lisada, tõstes lihtsalt käe ülikonna kõrgest punktist kõrgemale
– väljalaskeklapi kohale. Võimalik, et peate oma käe sulgema ja randmet painutama, et need kergelt õhku paisuks
2. Kinnastest gaasi väljalaskmiseks asetage käed lihtsalt ülikonna väljalaskeklapist madalamale. Võimalik, et peate käe
sulgema ja randme sissepoole painutama.
3. Kui teil on mingil põhjusel raskusi gaasi liikumisega kinda ja kuivülikonna vahel, võite asetada kinda vastavalt
vajadusele madalale või kõrgele ning teise käega pigistada ZipGlove'i ja tõmmata ZipRing randmelt eemale. See avab
tee kinda ja kuivülikonna vahel, võimaldades õhku ZipGlove-WD-sse või sealt välja
Foto 43
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ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD – HOOLDUS
1. Pärast sukeldumist loputage kinda välispind koos ülejäänud kuivülikonnaga värske veega.
2. Kui kinda sisse on sattunud niiskust (st läbitorkamine või higistamine), eemaldage kindad, et tagada kinnaste
sisemuse täielik kuivamine.

ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD – REMONT
Kui arvate, et teie kindas on torke või leke:
1. Eemaldage kuivülikonnast kinnas.
2. Pöörake kinnas pahupidi ja täitke see veega.
3. Aukust tilgub vett.
4. Märgistage augu ümber 1" (25 mm) läbimõõduga ring.
5. Laske täielikult kuivada.
6. Kandke sellele 25 mm (1") alale AquaSeal. Järgige AquaSeali juhiseid.
7. Laske täielikult kuivada.
8. Pöörake parem pool välja ja kinnitage kuivülikonnale.

PIDage meeles: Enne sukeldumist kontrollige ALATI, et teie ZipRings on oma kohale lukustatud.

Ettevalmistus __________________
KUIVÜLIKONNA PUHKUVOLIKU ÜHENDAMINE OMA
REGULAATORIGA
Kuivülikonnaga on kaasas madalrõhu (LP) voolik, mis varustab kuivülikonna sisselaskeventiili madala rõhuga
õhku. Vooliku peab paigaldama teie OMS edasimüüja ühte teie regulaatori LP 3/8" (9,5 mm) porti. Pööratav
sisselaskeklapp võimaldab vooliku suunata parema või vasaku käe alla.

MÄRKUSED PAIGALDAJALE:
!! HOIATUS!!
Ärge kunagi ühendage madalsurvepumba voolikut oma regulaatori kõrgsurveporti. Kui voolik on
ühendatud kõrgsurvepordiga, võib see ilma hoiatuseta ebaõnnestuda, põhjustades tõsiseid kehavigastusi.
Regulaatori esimestel astmetel on LP-pordid, mis on 3/8" (9,5 mm) ja väiksemad kui kõrgsurve (HP) pordid, mis on
7/16" (11 mm). Siiski tuleb vanematega olla ettevaatlik. regulaatorid, kus HP ja LP pordid on kõik 3/8" (9,5 mm).
Enamasti on HP pordid märgistatud HP. Kui aga pordi väljundrõhk on kõne all, tuleks seda kontrollida. Maksimaalne

väljundrõhk LP-port peaks olema 200 psi (13,8 baari). Kui LP-port on leitud ja pistik on eemaldatud, kontrollige, kas
O-rõngas on voolikul olemas ja heas seisukorras. Kontrollige ka vooliku liitmikku, et tagada keermed ja O- -rõngas
pole mustusest ega prahist. Paigaldage vooliku keermestatud ots 14 mm (9/16" (9/16") mutrivõtmega porti. Ärge
pingutage üle. Liitmik tuleb pingutada 14,7 N (3,3 jalga-naela)

!! HOIATUS!!
Ärge asendage kuiva ülikonnaga kaasas olevat OMS-voolikut lühikese voolikuga. Kui voolik on kulumisel
painutatud, murdunud või kitsenenud, ei pruugi kuivülikonna täiteklapp korralikult töötada.

Ettevalmistus __________________

ENNE TEIE ESIMEST KUIVÜLIKUMIST SUKKUMIST
Enne kuivülikonna esmakordset kasutamist:
•
•
•
•
•
•
•

Läbige kuivülikonna sukeldumise koolituskursus
Lugege juhend täielikult läbi ja tutvuge sukeldumise ja hädaolukorra protseduuridega
Täitke sobivuse kontroll
Reguleerige kaela ja randme tihendeid, et tagada õige sobivus
Valige planeeritud sukeldumiseks õige isolatsioon/sukeldumisriietus ja tarvikud
Ühendage kuivülikonna täitevoolik oma regulaatoriga
Kontrollige, kas kõik muud seadmed, nagu uimed, kaalusüsteem, BCD jne, on korralikult paigaldatud.

VALMISTUMINE OMA OMS-KUIVIÜÜJUSEGA SUKeldumiseks

TEIE OMS-KUIVIÜLJUSE SUKELMISEELNE KONTROLL
Enne sukeldumist kontrollige oma kuivülikonna tihendeid. Kui tihend on mõranenud, kleepuv või kulunud,
vahetage see enne sukeldumist välja.
Enne sukeldumist kontrollige oma kuivülikonna tõmblukku. Kui te ei saa tõmblukku kahe sõrmega sulgeda,
määrige see OMS ZipStick tõmblukuvahaga. Selleks sulge tõmblukk ja määri ainult tõmbluku
väliskülge. Kontrollige, kas tõmblukk pole kahjustatud või hambad pole joondatud. Need märgid viitavad
kahjustatud tõmblukule. Kui sellised märgid on ilmsed, viige oma kuivülikond kontrollimiseks ja
parandamiseks lähimasse OMS-i edasimüüjasse.

! ETTEVAATUST!
Ärge kasutage tõmblukul silikoonpihustit. Silikooni kogunemine võib muuta teie kuivülikonna
parandamise keeruliseks.
Kui teie kuivülikond on laos seisnud üle kuu, tehke ülaltoodud kontrollimised aegsasti enne planeeritud
sukeldumist. Varuge piisavalt aega vajalike materjalide hankimiseks ja remonditöödeks. Enne iga
sukeldumist kontrollige täiteventiili ja väljalaskeventiili. Täispumpklappi tuleks testida, ühendades
regulaatori täis õhusilindriga ja vajutades täitmisnuppu.

Ettevalmistus __________________

Väljalaskeklapi kontrollimiseks siduge randme- ja kaelatihendid kummipaeladega ja täitke kuivülikond täis, kuni õhk
väljub väljalaskeklapi kaudu. Haarake väljalaskeklapist; vajutage seda käsitsi tühistamise funktsiooni kontrollimiseks.

KUIVÜLJUSSE PANEMINE
Märkus. Kui ilm on soe, seadke kõik muu varustus enne sukeldumisriietuse ja kuivülikonna selga panemist.

• Eemaldage kõik ehted, mis võivad kuivülikonda või tihendeid kahjustada või nende vahele kinni jääda

• Vaadake üle kuivülikonna tihendite paigaldamine. Randme- ja kaelatihendite sobivust tuleks kontrollida ja tihendeid
vajadusel kärpida
Märkus. Kuivülikonna selga panemisel veenduge, et tõmbluku kaitse ja veekindel tõmblukk on täielikult avatud.

JOONIS 7 KUIVÜLJUSSE VALMISTAMISE SAMMUD
Foto 44

1.
2.

Avage tõmbluku kaitse ja veekindel tõmblukk täielikult
Ava kuivülikond, keerates selle vööst kokku, paljastades traksid. Traksid peaksid olema täielikult paljastatud
ja asetsema väljaspool volti
3. Veenduge, et trakside crossover oleks kuivülikonna tagaosas. Võtke kuivülikond üles nii, nagu oleks see
püksid
4. Astuge kuivülikonna alumisse poolde nagu püksi. Kui alus ei ole stabiilne, näiteks kiikpaadil, on kõige parem
protsessi alustamiseks maha istuda
5. Tõmmake kuivülikond üle vöökoha üles. Tõmmake ülikond kindlasti materjalist, mitte traksidest. Tõmmake
traksid üle õlgade. Reguleerige trakside pikkust kahe esirihma liuguriga. Traksid peavad hoidma jalgevahet
paigal ja ei pea olema pingul
6. Tõmmake üleliigne kuivülikond kaenlaaluste alla (nii saate maksimaalselt materjali üle pea tõmmata)
7. Sisestage vasak käsi ettevaatlikult vasakusse varrukasse, kasutades selleks sobivat tihendi paigaldamise
meetodit, mis vastab kuivülikonnale. Reguleerige tihendit nii, et see suletuks korralikult
8. Tooge varruka mitte kõrgemale kui õlavarre keskosa
9. Korrake toimingut parema käega ja reguleerige randme tihendit
10. Tõstke ülikond üles nii, et see oleks nüüd teie õlgadel
11. Tooge kuivülikonna õlad pea kohale ja tõmmake pitsat üle pea, kasutades selleks sobivat meetodit, mis
sobib kuivülikonnal olevale tihenditüübile.
12. Voldi üleliigne kuivülikonna pikkus puusadest kokku ja ühenda jalgevahe rihm
13. Kui tõmblukk asetseb nüüd sujuvalt ümber keha, kontrollige, et miski ei paistaks välja ja tõmblukus poleks
keerdusid
14. Haarake vasaku käega ülikonnast selja keskelt voldi juurest ja parema käega haarake veekindlast tõmbluku
käepidemest ja tõmmake see ümber külje
15. Veekindla tõmbluku sulgemiseks tuleks kasutada minimaalset jõudu. Kui takistus on suur või suureneb,
peatuge, varundage liugur ja kontrollige tõmblukku. Tõmbluku rööbastee peaks asetsema tasasel ja ilma
keerdumiseta ja sellesse ei tohiks midagi kinni jääda. Kui probleem on lahendatud, jätkake. Veekindel
tõmblukk on kuivülikonna üks olulisemaid osi. Ärge sundige seda
16. Tõmmake veekindel tõmblukk ülespoole tõmbluku otsas oleva tõmblukuga. Tõmmake seda veel üks kord,
et tõmblukk oleks täielikult suletud
17. Kui veekindel tõmblukk on suletud, võtke kinni vasakul õlal asuvast tõmbluku kaitsel olevast liugurist ja
tõmmake seda alla, kuni see suletakse

Ettevalmistus __________________
KLASSIKALISES STIILISES ISEPANEVAD DISAIN
1.
2.

3.
4.

Täitke sammud 1–13, mis on loetletud lehekülgedel 40–41
Haarake veekindlast tõmblukust vasakul õlal ja tõmmake tõmblukk kinni. Ärge kasutage jõudu. Kui takistus
on suur või suureneb, peatuge, varundage liugur ja kontrollige tõmblukku. Tõmbluku rööbastee peaks
asetsema tasasel ja ilma keerdumiseta ja sellesse ei tohiks midagi kinni jääda. Kui probleem on lahendatud,
jätkake. Veekindel tõmblukk on kuivülikonna üks olulisemaid osi. Ärge sundige seda
Tõmmake veekindel tõmblukk tõmbluku otsas oleva piirikuga ühele tasapinnale. Märkus: Lihtsam on seda
teha, kui tõmbate liugurit parema käega ja samal ajal haarate vasaku käega vastupanu osutamiseks rinna ees
oleva tõmbluku kinnisest otsast.
Kui veekindel tõmblukk on suletud, võtke kinni vasakul õlal asuvast tõmbluku kaitsel olevast liugurist ja
tõmmake see suletuna alla

ÕLKADE SISSEMINE
Märkus. Järgmised juhised kehtivad kõigi õlgadele sisenevate OMS-i kuivülikondade puhul, traksidega või ilma

1. Avage veekindel tõmblukk täielikult, seejärel avage kuivülikond, keerates selle vöökohani.
2 Avage kuivülikond, keerates selle vöökohani, paljastades traksid. Traksid peaksid olema täielikult paljastatud ja
asetsema väljaspool volti.
3.
4.

Kuivülikonna esiosa määramiseks kontrollige pakiruumi joondust.
Astuge kuivülikonna alumisse poolde nagu püksid. Kui alus ei ole stabiilne, näiteks kiikpaadil, on kõige parem
protsessi alustamiseks maha istuda.

5.
6.
7.

Tõmmake kuivülikond üle vöökoha üles. Tõmmake ülikond kindlasti materjalist, mitte traksidest. Tõmmake
traksid üle õlgade. Reguleerige trakside pikkust kahe esirihma liuguriga. Traksid on mõeldud jalgevahe paigal
hoidmiseks ja ei pea olema pingul.
Tõmmake üleliigne kuivülikond kaenlaaluste alla (nii saate maksimaalselt materjali üle pea tõmmata)
Sisestage vasak käsi ettevaatlikult vasakusse varrukasse, kasutades selleks sobivat tihendi paigaldamise
meetodit, mis vastab kuivülikonnale.

Reguleerige tihendit nii, et see suletuks korralikult
8.
9.

Korrake toimingut parema käega ja reguleerige randme tihendit
Tõmmake kuivülikonna õlad üle pea ja pange oma pea läbi tihendi, kasutades selleks sobivat meetodit
kuivülikonnal olevale tihendile.
10. Laske oma sukeldumispartneril tõmblukk sulgeda, hoides samal ajal käsi sirgelt ja küljelt
11. Vaadake üle õla ja kontrollige, kas tõmbluku tõmblukk on tõmbluku piirikuga samal tasemel

ZIPSEAL KAELA/KAUPUTSI KOMBINATSIOON
Kui teie kuivülikond on varustatud lateksist kaela/kapuutsi kombinatsiooniga, peate kandma isolatsiooniks JA
õhuruumi loomiseks kapuutsi vooderdust. Õhuruum on vajalik, et sukelduja saaks oma kõrvu ühtlustada.
Lateks kapuuts on loodud pakkuma ainult kaitset kokkupuute eest ja ei paku termilist kaitset. Seetõttu on termilise
kaitse tagamiseks vajalik veetemperatuurile vastav kapuuts.

!! HOIATUS!!
Kõrva trummikile võib tekkida rebend, kui vooderdust ei kanta ja sukelduja ei suuda võrdsustada.

Sukeldumine ___________________________
OMA OMS KUIVÜÜJUSEGA SUKeldumine
!! HOIATUS!!
See kasutusjuhend EI asenda kvalifitseeritud juhendaja kuivülikonna juhendamist. ÄRGE KASUTAGE
kuivülikonda enne, kui olete harjutanud ja omandanud praktilisi kuivülikonna sukeldumisoskusi, sealhulgas
hädaolukorra oskusi, kontrollitud keskkonnas riiklikult tunnustatud koolitusorganisatsiooni poolt
sertifitseeritud sukeldumisinstruktori järelevalve all, kes on teadlik kuivülikondade kasutamisest.

Drysuit sukeldumine on omandatud oskus, mis nõuab spetsiaalset väljaõpet, mida harjutatakse kontrollitud
tingimustes ja piisava kokkupuuteaja jooksul, et sukelduja saaks kohaneda kuivülikonna süsteemis
avaveesukeldumisega.
Enne sukeldumiseks valmistumist viige läbi sobivuse kontroll ja tihendi suuruse määramine. Harjutage kuivülikonna
ja tihendite selga panemist ja seljast võtmist, et see muutuks loomulikuks.

VALMISTUMINE SUKeldumiseks
!! HOIATUS!!

Maksimaalsed töökiiruse tasemed varieeruvad sõltuvalt sukelduja individuaalsest taluvusest
veetemperatuuri, kõrge ümbritseva õhu temperatuuriga kokkupuute ja isikliku ainevahetuse kiiruse
kombineerimisel.
•
•
•
•
•
•

Pange kõik sukeldumisvarustus kokku ja pange see sukeldumiseks valmis
Pange selga sukeldumistingimustele vastav sukeldumisriietuse isolatsioon
Pange selga oma OMS-i kuivülikond
Avage kuivülikonna väljalaskeklapp täielikult, keerates seda vastupäeva
Ventileerige kuivülikonnast liigne õhk: asetage sõrm kaelatihendi alla ja kükitage, et kogu õhk kuivast
ülikonnast välja tuleks. Eemaldage sõrm tihendi alt ja tõuske püsti
Pange ülejäänud varustus selga

Sukeldumine ___________________________
VEE SISSE SISESTAMINE
•
•

Enne vette minekut pumbake oma BCD osaliselt täis
Hiiglaslik samm on paadist kõige tavalisem sisenemine vette. Kui sisenete kõigepealt vesijalgadesse, surutakse
teie kuivülikonnas olev liigne õhk kuivülikonna ülemistesse osadesse. Enne vette sisenemist veenduge, et
väljalaskeklapp oleks täielikult avatud

!! HOIATUS!!
!!

Ärge hüppage kuivülikonnas liigse õhuga vette. Kuivülikonnas olev liigne õhk surutakse vette
sisenedes kuivas ülikonnas ülespoole. See ülejääk võib koguneda kaelatihendi ümber või
varrukatesse, kus sellel puudub väljalaskeava. Märkimisväärselt kõrguselt hüppamine
kuivülikonnas liigse õhuga võib anda piisava löögi lõuale, et sukelduja kaotaks teadvuse.

PINNALT NEUTRAALSE UJUVÕIME SAAVUTAMINE
Ohutu sukeldumine nõuab ettevaatusabinõuna ohutuspeatust 10–15 jala (3–5 m) kõrgusel enne pinnale
tõusmist. Täiendav kaal on vajalik neutraalse ujuvuse tagamiseks, kui silindrisse jääb 500 psi (35 baari) või

vähem. Kui olete täis õhupaagiga saavutanud pinnal neutraalse ujuvuse, lisage raskust, mis võrdub teie
täissilindris oleva õhu massiga. Ühe- või kahesilindri kasutamisel ujuvuse kontrollimiseks kasutage järgmist
protseduuri.

! ETTEVAATUST!
Teie kaalunõuded muutuvad mageveest soolaveeks.

! ETTEVAATUST!
Kaalunõuded on erinevate silindrite suuruste ja kombinatsioonide puhul erinevad ning ujuvust
tuleks kontrollida konfiguratsiooniga, millega kavatsete sukelduda.

Sukeldumine ___________________________
! ETTEVAATUST!
Teie kaalunõuded muutuvad kuivülikonna all kantava sukeldumisriiete isolatsiooni hulga muutudes.
•
•
•
•
•

Kaalu kontrollimiseks sisenege kontrollitud vette, olles täielikult riietatud oma sukeldumisüksusesse,
kuivülikonda ja isolatsiooni
Väljutage kuivast ülikonnast kogu õhk, asudes vees vertikaalasendisse ja avades täielikult kuivülikonna
väljalaskeklapi, keerates seda vastupäeva, kuni see peatub. Tõstke vasak küünarnukk üles, et muuta
väljalaskeklapp kuivülikonna kõrgeimaks punktiks
Laske oma BCD-st õhku välja, kuni muutute neutraalseks ujuvaks ja kopsud on õhku täis. Väljahingamisel
hakkate laskuma. Kui olete neutraalses ujuvuses, jääb pinnast kõrgemale ainult teie pea ülaosa
Kui te ei ole neutraalselt ujuv ja jätkate laskumist, reguleerige oma kaalu, kuni olete neutraalne ja BCD on
täielikult tühjenenud
Kui olete täis paagiga saavutanud neutraalse ujuvuse ja teie BCD on täielikult tühjenenud, lisage peaaegu
tühja paagi kompenseerimiseks lisaraskust. Lisatava hinnangulise kaalu leiate allolevast tabelist

SILINDERMASSI HINNANGULINE MUUTUS
Järgmine tabel annab hinnangu ühe silindri massi muutumise kohta sukeldumise ajal, eeldades, et 80% õhust
kulub ära. Topeltsilindrite puhul korrutage kahega.

JOONIS 8 TABEL, MIS NÄITAB SILINDERMASSI MUUTUSED

Foto 45

Sukeldumine ___________________________
UJUMISE KONTROLLI SÄILITAMINE AJAL
SUKELDUMINE
Kuivülikonnaga sukeldumine nõuab nii ujuvust kui ka trimmi kontrolli. Mõlemad neist nõuavad kuivülikonna vaba
õhu helitugevuse kontrollimist. Vaba õhu maht on õhumull, mis saab kuivülikonna sees vabalt ringi liikuda. See
õhuhulk ei ole osa aluspesus olevast õhust. Vaba õhuhulk mõjutab üldist isolatsiooniväärtust vähe või üldse
mitte. Kuid see rändmull liigub alati kuivülikonna kõrgeimasse punkti, kui muudate oma suhtumist vees. Kui
rändmull on liiga suur, võib see põhjustada trimmisprobleeme, nagu tunne, et teie jalad ujuvad üles. Sukelduja saab
mõõta selle mulli suurust, pöörates keha vertikaalsesse asendisse ja hoides ühte kätt pea kohal. võimaldades vabal
õhul seda kätt ülespoole liikuda. Kuivülikond surutakse ümber käe kuni mulli põhjani. Kui mull on suurem kui pool
küünarvarre pikkusest, muutub see liiga suureks. Parim on hoida mull väikesena ja kui see hakkab kasvama, õhutage
liigne maht välja ja lisage BCD-le õhku, et saavutada neutraalne ujuvus.
Kui olete veest väljas oleva peaga vertikaalses asendis pinnal, märkate, et teie jalgadele avaldatakse rohkem survet
kui rinnale. See on normaalne iga kord, kui olete vees ja teie pea on jalgadest kõrgemal. Kuivülikond peaks tunduma,
nagu pigistaks see sind õrnalt üle kogu keha. Kuigi tunne on hoopis teistsugune, kui kostüümi kandmisel, ei märka te
seda pärast paari sukeldumist või horisontaalasendis.

! ETTEVAATUST!
Kasutaja peab reguleerima õhuhulka kuivülikonnas, et isolatsioon oleks piisavalt kõrge. Ebapiisav õhk võib
põhjustada sukelduja külma.

! ETTEVAATUST!

Erinevad paagi suurused ja erinevad paagi materjalid nõuavad erinevat kaalu, et kompenseerida ujuvuse
muutust täis paagist tühjaks.

ÜKSIK PAAGIGA SUKeldumine
Kuna sukelduja tarbib sukeldumise ajal õhku ühest paagist, muutub sukelduja ujuvamaks. Olenevalt silindri suurusest
võib see kaalumuutus sukeldumise jooksul olla kuni 5–6 naela (2–3 kg). Selle kaalumuutuse tasakaalustamiseks on
vaja 4–6 punkti (2–3 l) õhuhulka.

Sukeldumine ___________________________
Selle õhuhulga saab asetada kuivülikonda või BCD-sse või jagada mõlema vahel. Paljud sukeldujad suudavad
sukeldumise ajal säilitada neutraalset ujuvust, lisades oma kuivülikonnale lihtsalt õhku. Kuid mõned eelistavad lisada
oma BCD-le õhku, hoides kuivülikonnas väiksemat vaba õhuhulga mulli, et trimmi paremini kontrollida.

ROHKEM KUI ÜHE PAAKIGA SUKKELDAMINE
Suurema kaalumuutuse tõttu sukeldumise ajal peaks sukelduja hoidma kuivülikonnas oleva vaba õhuhulga mulli
minimaalsena ja tegema suurema osa ujuvuse kompenseerimisest BCD abil.

SUKELDUMISE ALUSTAMINE
Sukeldumise alguses veenduge, et väljalaskeklapp on täielikult avatud, keerates klappi täielikult
vastupäeva. Kuivülikonnas oleva õhu automaatseks väljatõmbamiseks tõstke vasak küünarnukk üles, et tõsta klapp
oma keha kõrgeimasse punkti. Hoidke oma ranne küünarnukist madalamal. Kui mask on sisse lülitatud, ei pruugi te
ventiili näha, kuid peaksite kuulma ventiilist väljuvat õhku. Laskuge alla, vabastades kogu õhu oma BCD-st.

ALADUV
Kui langete alla kümne jala (3 m), hakkate kiiremini laskuma. Jätke väljalaskeklapp lõpuni lahti. Ärge sulgege
väljalaskeklappi. Lisage oma kuivülikonnale õhku lühikeste osade kaupa. Lühikesed pursked reguleerivad teie
kuivülikonda siseneva õhu mahtu ja aitavad hoida klapi lahti külmumise eest, kui õhu või vee temperatuur on alla 5
°C (40 °F). Lisage täpselt nii palju õhku, et vältida ebamugavaid pigistusi. Kui lisate liiga palju õhku, peatub teie
laskumine.

Jala pigistuse võrdsustamiseks peate oma saabastesse õhku saama. Õhk pääseb saabastesse ainult siis, kui olete
pinnaga paralleelselt või kergelt üles tõstetud asendis.

!! HOIATUS!!
Mõned kuivülikonna materjalid võivad ujuvust sügavusega muuta.

!! HOIATUS!!
Ärge sulgege kuivülikonna väljalaskeventiili täielikult vee all viibides. Klapp on konstrueeritud nii, et see
õhutab automaatselt, kui klapp on teie keha kõrgeimas punktis. Klapi sulgemine suurendab õhuhulka

Sukeldumine ___________________________
kuivülikonda lõksu jäänud ja võib viia kontrolli kaotamiseni. Kiire tõus on ohtlik ja võib põhjustada
õhuembooliat või dekompressioonitõbe, millest kumbki võib lõppeda
tõsise vigastuse või surmaga.

SÜGAVUSES NEUTRAALSE UJUVÕIME SAAMINE
Kui saavutate soovitud sügavuse, lisage kuivülikonnale ja/või BCD-le täpselt nii palju õhku, et end neutraalselt
ujuvaks muuta. Ärge unustage lisada ainult väikest kogust õhku. Enne uute lisamist kontrollige
tulemusi. Kuivülikonnas sukeldumise üks võtmeid on sukeldumine kuivülikonnas minimaalse
õhuhulgaga. Kuivülikonnas minimaalse õhuhulgaga sukeldumiseks on oluline õige kaal.
Kasutage ujuvuse reguleerimiseks kuivülikonda ja/või BCD-d. Kui võtate sukeldumise ajal juurde lisaraskust (mäng,
päästeesemed), kasutage lisaraskuse pinnale tõstmiseks tõstekotti. Goody koti külge saab vajadusel kinnitada väikese
tõstekoti. Kui tõstekott muutub liiga ujuvaks ja te ei suuda seda kontrollida, saate selle alati vabastada.

!! HOIATUS!!
Kõik muud gaasisegud peale õhu, nagu argoon ja hapnikuga rikastatud õhk kuivülikonna täispuhumiseks,
nõuavad eriväljaõpet.

!! HOIATUS!!

Ärge kasutage kuivülikonda tõstekotina. Kui teete seda ja kaotate objektil haardevõime, võite muutuda
liigselt ujuvaks. Selle tulemuseks võib olla kiire tõus.

!! HOIATUS!!
Maksimaalne töösügavus määratakse kasutajate koolituse ja kogemuste taseme järgi.

TÕUSUMINE KUIVÜLIKUS
Sukeldumise lõpus leidke hetk ja kontrollige enne tõusu alustamist kuivülikonna väljalaskeklappi. Veenduge, et
väljalaskeklapp oleks täielikult avatud, keerates seda vastupäeva, kuni see peatub.
Teie tõus peab olema aeglane ja kontrollitud. Nagu te alustada pinna poole, siis muutub positiivselt vilgas sest õhk
teie kuiva ülikonnaga teinud ja / või BCD laieneb. Vent õhku kuiva ülikonnaga teinud väljalaskeklapp ja / või BCD
nagu vaja säilitada neutraalse ujuvuse. Sa peaksid olema võimeline lõpetama oma tõus
igal ajal lihtsalt väljahingamise.

Sukeldumine ___________________________

!! HOIATUS!!
Esimesed paar kuivülikonna tõusu tuleks teha kaalutud nööri kõrval, mida saab vajadusel kasutada tõusu
üle kontrolli taastamiseks.
Jälgige oma tõusukiirust sukeldumisarvuti või taimeriga/sügavusmõõturi abil. Jääge oma sukeldumisarvuti
tõusukiiruse piiridesse. Kui te arvutit ei kasuta, säilitage kasutatavates tabelites soovitatud kiirus.

! ETTEVAATUST!
Jääge konkreetse dekompressiooniarvuti ja/või kasutatavate tabelite poolt määratud maksimaalse rõhu
piiresse
.
Kontrollige oma tõusu, tõstes või langetades vasakut kätt.
Kui tõusete liiga kiiresti, tõstke vasak käsi kõrgemale, et kuivülikond saaks rohkem õhku välja lasta. Kui vasaku käe
tõstmine ei aeglusta tõusu piisavalt, suruge käsitsi tühistamise aktiveerimiseks väljalaskeklappi.

Kui teil on negatiivne ujuvus ja teil on raskusi tõusmisega, langetage vasak käsi ja lisage ujuvuse suurendamiseks
kuivülikonda õhku. Kui hakkate tõusma, olge valmis õhku väljalaskeklapi kaudu välja laskma.
Olge valmis oma tõusu igal ajal peatama. Kontrollige oma tõusukiirust nii, et suudaksite teha soovitatud
ohutuspeatuse 3-5 m kõrgusel. Kui olete pinnale jõudnud, täitke oma BCD enne randa või paati tagasi ujumist.

PINNAUJUMINE
BCD täispuhumine võimaldab teil mugavalt pinnal ujuda ilma kuivülikonda täis pumbamata. Kuivülikonna
täispuhumine pinnal olles avaldab survet teie kaelale. Paljud sukeldujad peavad sellist kaela survet ebamugavaks.
Mõnele sukeldujale meeldib pinnal ujumise ajal väljalaskeklapp lõpuni sulgeda, et tagada positiivne ujuvus ja vältida
vee lekkimist läbi klapi kuivülikonda. Kuigi on vastuvõetav klapi täielik sulgemine pinnal viibides, reguleerige
väljalaskeklapp enne uuesti vette laskmist kindlasti avatud asendisse.

Hädaabiprotseduurid _________

HÄDAABI MENETLUSE OSKUSED
!! HOIATUS!!
Enne kuivülikonna avavees kasutamist tuleks teostada kontrollitud keskkonnas (näiteks basseinis) riiklikult
tunnustatud agentuuri poolt sertifitseeritud instruktori järelevalve all järgmisi hädaolukorra
protseduure. See käsiraamat EI asenda praktilist koolitust ja praktiliste oskuste
arendamist. Protseduuride TEADMISEST EI piisa. Peate suutma TEOSTADA erakorralise protseduuri
oskusi. Nagu iga oskus, omandatakse see TEGEMISEL, mitte lihtsalt lugedes.
Enne kuivülikonna avavees kasutamist omandage järgmised hädaabioskused (välja arvatud märgitud juhtudel):

Ümberpööratud asend (Õhk JALGAS)
Kui olete positiivselt ujuv ja pöörate tagurpidi, avastate end kõigepealt pinnapealsete jalgade poole triivimas. Väga
oluline on koheselt kontrolli tagasi saada, sest tagurpidi olles ei saa kuivülikonnast õhku välja lasta.
Kui leiate end p›hja lähedal olles tagurpidi:

• Swim raske põhja poole
• Push põhjast kätega
• Roll püstiasendis
• Vahetult vent oma kuiva ülikonnaga teinud läbi väljalaskeklapi

Kui leiate end keset vett kummuli:
• lööge tugevalt põhja poole
• kummarduge vöökohalt ette
•
rulluge püstiasendisse • laske oma kuivülikonnast viivitamatult õhku läbi väljalaskeklapi.
Kui te ei suuda püsti tõusta ja olete kogevad an

Hädaabiprotseduurid _________

kontrollimatu tõus, põletatud keha vähendada kiirust oma tõus. Levita oma käed ja jalad eemale keha, su uimed
paralleelselt pinnaga vee ja proovida aeglustada tõus luues drag. Kindlasti jätkub väljahingamise kui tõusta.

!! HOIATUS!!
Põletamine on viimane pingutus, mida saab kasutada ainult hädaolukorras. Ärge harjutage seda oskust,
välja arvatud juhul, kui olete riiklikult tunnustatud koolitusorganisatsiooni poolt sertifitseeritud
kvalifitseeritud juhendaja otsese järelevalve all. Kiire tõus on ohtlik ja võib põhjustada õhuembooliat või
dekompressioonitõbe, millest kumbki võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.

PUHKU KLAPP AKTUJÄÄMIST AVATUD
Kui täiteventiil jääb avatud asendisse kinni, ühendage koheselt lahti madalsurvepumba voolik kuivavülikonna
täiteventiili küljest ja laske liigne õhk välja läbi kuivülikonna väljalaskeklapi. Kõige tõhusam viis vooliku
lahtiühendamiseks on lükata voolik ettepoole sisselaskeklappi, tõmmates samal ajal kiirlahutusäärikut
tagasi. Harjutage seda oskust kinnastega, kuni saate vooliku kiiresti ja lihtsalt lahti ühendada.

Kui unustate, mis suunas väljalaskeklapi avamiseks keerata (vastupäeva), saate automaatventiili käsitsi
õhutada. Tõstke vasak küünarnukk üles, kuni see on teie keha kõrgeim punkt, ja suruge klapp alla. Kuivülikonnast
saab õhk välja.
Kui te ei suuda vent piisavalt õhku läbi väljalaskeklapi avage kaelaosa või randme tihend (id), et võimaldada õhu
põgeneda. Vesi siseneb kuiva ülikonnaga teinud.
Kui ikka ei saa piisavalt õhku välja lasta ja te kogete kontrollimatut tõusu, tõmmake tõusukiiruse vähendamiseks
oma keha põlema. Sirutage käed ja jalad kehast eemale, asetage uimed paralleelselt veepinnaga ja proovige tõusu
aeglustada, tekitades takistust. Jätkake tõusmisel kindlasti väljahingamist.

! ETTEVAATUST!
Kui jätkate väljalaskeklapi vajutamist pärast seda, kui kogu õhk on kuivast ülikonnast välja lastud, võib vesi
siseneda kuivülikonda.

Hädaabiprotseduurid _________
PUHUTUSKLIP KINNITUS SULETUD
Kui täiteventiil on suletud asendis kinni, lõpetage laskumine ja lõpetage kohe sukeldumine. Kasutage ujuvuse
reguleerimiseks vastavalt vajadusele. Naaske pinnale, vabastades samal ajal kuivülikonnas paisuvat õhku.

LEKIB VÄLJASTUSKLAIP
Kui väljalaskeklapp on lahti jäänud, ei hoia kuivülikond korralikult õhku kinni. Samuti on tõenäoline, et avatud ventiili
kaudu satub vesi kuivülikonda.
Kui väljalaskeklapp on lahti jäänud, lõpetage kohe sukeldumine. Kasutage ujuvuse reguleerimise seadet vastavalt
vajadusele, et kontrollida ujuvust ja naasta pinnale.

VÄLJASTUSKEPI KINNITUS SULETUD
Kui väljalaskeklapi kinni suletud asendis, õhu ei saa korralikult õhutatud alates kuiva ülikonnaga teinud. See võib
põhjustada kontrollimatu tõusu.

Kui väljalaskeklapp on kinni jäänud, avage õhu vabastamiseks kas kaela- või randmetihend. Kui see kiirmenetluse
korras järgneb natuke vett siseneb kuiva ülikonnaga teinud.
Kui ikka ei saa piisavalt õhku välja lasta ja te kogete kontrollimatut tõusu, tõmmake tõusukiiruse vähendamiseks
oma keha põlema. Sirutage käed ja jalad kehast eemale, asetage uimed paralleelselt veepinnaga ja proovige tõusu
aeglustada, tekitades takistust. Jätkake tõusmisel kindlasti väljahingamist.

AEGLASE ÕHULEKE PUHKUMISKLAPIIS
Kui avastate täiteventiilis aeglase lekke, ühendage lahti madalsurvepumba voolik ja lõpetage kohe
sukeldumine. Tõuske üles, väljutades kuivülikonnas paisuvat õhku läbi väljalaskeklapi nagu tavaliselt.

ÕHU VARUSTAMISE KADU/KATKEMINE
Kui teie õhuvarustus katkeb või kaob, lõpetage kohe sukeldumine. Kontrollige oma tõusukiirust, ventileerides õhku
kuivülikonnast läbi väljalaskeklapi.

Hädaabiprotseduurid _________
UJUTATUD KUIVÜLÖÖD
Tõmbluku rikke või muu katastroofilise kuivülikonna rikke korral võib teie kuivülikond üle ujutada. Kui teie
kuivülikond on üle ujutatud:
• pumbake oma BCD täis, et saavutada positiivne ujuvus.
• Asetage leke võimalikult madalale, et minimeerida õhukadu
• Tehke kontrollitud tõus.
• Lõpetage sukeldumine

! ETTEVAATUST!
Ülaltoodud hädaolukorra oskusi võib harjutada soojendusega basseinis riiklikult tunnustatud
koolitusorganisatsiooni poolt sertifitseeritud kvalifitseeritud instruktori otsese järelevalve all.
Kui te ei suuda luua positiivne ujuvus, täites BCD, alles siis peaksite kaaluma kukutades oma kaalu. Isegi väike kogus
külma vett kasutusele sees kuiva ülikonnaga teinud võib "tunne" nagu katastroofiline läbikukkumine. On oluline, et
teete kõik endast oleneva, et tõusta kasutades oma BCD enne vette maandumise oma kaalu. Kui kuiva ülikonnaga
teinud "tunneb" üleujutatud, kuid tegelikult ei ole üleujutatud inflatsioon BCD pluss vette hädamaandumise kaalust

võib põhjustada äärmiste positiivse ujuvuse. Sõltuvalt õhukoguse sees BCD ja kehakaalu läbi mõned kuiva ülikonnaga
teinud sukeldujate võiks olla nii palju kui sada naela / nelikümmend viis KILOGRAMS positiivselt ujuvaks. Selline
ujuvuse oleks võimatu kontrollida ja tooks kaasa väga kiire ja kontrollimatu tõusu.

!!! OHT!!!
Raskusvööst loobumine pärast BCD täitmist võib põhjustada tõsiste kehavigastuste või surma otsese
ohu. Ärge loobuge oma raskusvööst, välja arvatud juhul, kui miski muu peale vahetu, kiire ja
kontrollimatu tõusmise pinnale toob kaasa otsese surma.

Hädaabiprotseduurid _________
LANGETUD/KAADUNUD KAALU VÖÖ
! ETTEVAATUST!
Hädaabiprotseduurid vöö kukkumise/kaotamise korral tuleb läbi lugeda ja neist aru saada. Ärge harjutage
neid oskusi, välja arvatud kontrollitud keskkonnas riiklikult tunnustatud koolitusorganisatsiooni poolt
sertifitseeritud kvalifitseeritud juhendaja otsese järelevalve all.
Kui kukute või kaotate oma kaaluvöö, proovige kaalu taastada. Kui te ei saa kaalust alla võtta:
• Haarake kinni kõigest, millest saate (tõusunöör, ankrunöör, kivi) ja laske oma kuivülikonnast õhutada
• Kui te ei saa ikka veel oma tõusu kontrollida, võtke sihiku asend. • Ärge unustage tõusmisel jätkata väljahingamist

OMA OMS-I KUIVIKOLI KOHANDAMINE SUKKELMISTE VAHEL

Sooja ilmaga saate unzip oma kuiva ülikonnaga teinud, kui oled läbi vee vahel sukeldub.

! ETTEVAATUST!
Ülekuumenemise vältimiseks reguleerige sukeldumisriiete isolatsiooni.
Kui teil on endiselt liiga soe, eemaldage kuivülikonna ülemine osa või eemaldage kuivülikond täielikult.

Kuivülikonna eemaldamine _________

OMA OMS-I KUIVÕIME EEMALDAMINE
•
•

Enne kuivülikonna eemaldamist eemaldage kõik muud SCUBA varustus, sealhulgas kapuuts.
Kui teie kuivülikonna väliskülg määrdus sukeldumise ajal, peske mustus enne kuivülikonna eemaldamist
maha. Pöörake erilist tähelepanu veekindlale tõmblukule. Tehke tõmblukk täielikult lahti. Kui teil on lukuga
kaitse, veenduge, et mõlemad tõmblukud on täielikult avatud.

! ETTEVAATUST!

Kui tõmblukud ei ole kuivülikonna selga panemisel või eemaldamisel täielikult lahti, võivad
tõmblukud kahjustuda.

KLASSIKALISES STIILISES ISEPINNATUD KUIVÕIKOND

JOONIS 9 KUIVIKOSTIKU EEMALDAMINE
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• Vabastage jalgevahe rihm, mis hoiab kuivülikonna torsot paigal. Tõmmake kuivülikond üles nii, et kuivülikonna
liigne torso pikkus kulgeks teie rinnal võimalikult kõrgel.

Kuivülikonna eemaldamine _________

•

Lateksist, silikoonist või neopreenist kaelatihendi eemaldamine

Selles juhendis vaadake üle Kuivülikonna tihendite eemaldamine / kaelatihendid
•

Lateksi, silikooni, neopreenkoonuse või neopreenist volditud randme tihendite eemaldamine

Vaadake selles juhendis üle Kuivülikonna tihendite eemaldamine / randme tihendid
•
•

Paremal randmel võtke varruka materjalist sõrmede ja pöidla vahele ning tõmmake käsi tihendist, kuid mitte
varrukast välja. Libistage kuivülikond paremalt õlast
Pane parem käsi ümber selja ja haara vasaku käega parema varruka materjalist. Tõmmake varrukas oma
parema õla ja käe küljest ära. Eemaldage samamoodi vasaku randme tihend ja tõmmake vasak käsi varrukast
lahti

ÕLA-SISSEMINE KUIVÕIMED
•
•
•

Selles juhendis vaadake üle Kuivülikonna tihendite eemaldamine / kaelatihendid
Haarake varruka materjalist sõrmede ja pöidla vahele ning tõmmake käsi tihendist välja
Eemaldage üks käsi, tõmmates seda tagasi läbi tõmbluku ava. Seejärel korrake protsessi teisel käel. Ärge
tõmmake kuivülikonnast käsivarsi eemaldades varrukaid pahupidi. Kuivülikonna eemaldamise ajal käte
ümberpööramine võib koormata ja kahjustada tõmblukku

KEHALT KUIVÕIME EEMALDAMINE

•
•

Eemaldage RockBoots™ või valiku TurboBoot ™ puhul vabastage pahkluu rihmad
Libistage traksid õlgadelt (kui teie kuivülikonna mudelil on need olemas) ja keerake kuivülikond vööni
lahti. Jalade eemaldamiseks istuge maha

Veaotsing _______________
VEAOTSING
Järgmised on kõige levinumad probleemid, kui teie OMS-i kuivülikonnas esineb leke.
VETKINDLUSEL TÕMBLUKKAL LEKIB
Selle põhjuseks võivad olla järgmised põhjused:
1.
2.
3.

Veekindla tõmbluku mitte täielikult sulgemine: enne kuivülikonna kasutamist kontrollige, kas tõmblukk on täielikult suletud.
Tõmbluku kulumine: kui tõmbluku materjal kulub, võivad niidid tõmbluku hammaste vahele kinni jääda. Eemaldage üleliigsed niidid väikese teravate
kääridega. Olge ettevaatlik, et te ei lõikaks läbi kummi – ainult lahtisi niite.
Katkise tõmbluku tugevdus: see on tõmbluku otsas. Selle põhjuseks võib olla kuivülikonna selga panemisel ja eemaldamisel tõmbluku ülepinge. Kui
tõmbluku tugevdus on purunenud, tuleb tõmblukk välja vahetada.

LEKKE KAELAL VÕI RANDMETIHENDITES Selle põhjuseks võivad olla järgmised põhjused:
1.
2.
3.

Tihendid ei asetse naha vastas: kontrollige, kas tihendid asetsevad tasaselt vastu nahka nii, et tihenduspinnal on vähemalt 25 mm (1 tolli) ja et neil pole
kortse ega volte.
Juuksed või riided takistavad tihendust: kontrollige, et tihenduspinna all ei oleks juukseid ega riideid.
Tihendite lõikamine liiga suureks: asendage lekkiv tihend väiksema (tihendil on rohkem jooni) vastu.

RANDMETIHENDITE LEKKE
Ligikaudu igal kolmandal inimesel on randme kõõlused silmatorkavad, kui nad võtavad kinni sellistest esemetest nagu ankrunöör või paadiredel. Kui teil esineb seda
tehes lekkeid, soovitame järgmisi valikuid.
1. Seal randme pitsat suurem käsivarre viimase ala tuntud kõõlused.
2. Kui kasutate vastupidavaid latekstihendeid, asendage need tavaliste lateks- või silikoontihenditega.
3. Kui kasutate tavalisi latekstihendeid, asendage need silikoontihenditega.
4. Kasutage OMS ZipGloves'i, kuna need asendavad vajaduse randmelihendite järele.

VÄLJASTUSKLAIP LEKIB Kõige levinumad probleemid on järgmised:
1.

2.

Dirt, liiva või võõrkeha on ventiili sees:
a. Avada ja sulgeda klapi 3 korda ja koputage seda
b. Push nuppu 3 kuni 4 korda
c. Loputage klapi värske veega oma kraan või aia voolik
Kokkusurutud diafragma (see on vähem levinud ja vajalik ainult siis, kui #1 ei peaks probleemi lahendama):
a. Eemaldage väljalaskeklapi tagaplaat

b. Loputage ventiili kraanist või aiavoolikust värske veega
c. Veenduge, et diafragma asetseb tasaselt ega oleks muljunud. Kui see on pigistatud, vabastage see nii
et see on tasane
d. Kinnitage tagaplaat tagasi väljalaskeklapile
3.

Vastupidine pigistamine – mõnel juhul, kui ülikonna sees on õhku väga vähe või üldse mitte, võib vastupidine pigistamine lasta ülikonda paar tilka
vett. Proovige ühte järgmistest soovitustest.
a. Lisage ülikonnale veidi rohkem õhku
b. Pärast klapi täielikku avamist keerake klapp 2 klõpsu kinni

4.

Ujumine pinnal töötlemata vetes: Kui te ei sukeldumine vetes kare tingimused ja
hakkab ujuma, sulge klapp. Nendes võib külgmiselt ventiilisse sattuda väike kogus vett
tingimused. Enne sukeldumise alustamist avage kindlasti klapp.

LEKIB SISSEKLANTI
Kontrollige, kas täitevoolik on täielikult täiteventiili külge kinnitatud. Kui voolik ei ole kinnitatud ja täitmisnuppu vajutatakse, võib väike kogus vett sattuda
kuivülikonda.
MUUD MITMESUGUSED LEKED Kontrollige
visuaalselt piirkonda, kus leke ilmnes, ja otsige rebendit või torkekohta. Kui seda pole näha, tuleks kuivülikonnal läbi viia lekkekatse.
Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust OMS-i klienditoega +4921666754110 info@bts-eu.com.

Hooldus ja hooldus ___________

TEIE OMS KUIVÜLIKONNA HOOLDUS JA HOOLDUS
Kuivülikonna õige hooldus pikendab oluliselt selle kasutusiga.
Kui olete päevaks sukeldumise lõpetanud, loputage kuivülikonda põhjalikult värske veega. Pöörake erilist tähelepanu
tõmblukule ja ventiilidele.
Loputage väljalaskeklappi ja sisselaskeventiili voolava veega. Pärast loputamist puhuge klapid suruõhuga kuivaks.

!! HOIATUS!!
Kuivülikonna klappe tuleb pärast iga kasutuskorda puhastada samamoodi nagu teie
regulaatorit. Sisselaskeklapid võivad kinni jääda, kuna ventiilis on soola kogunenud. Väljalaskeventiilid
võivad kinni jääda klapis oleva ebeme, mustuse, liiva või karvade tõttu.
Kui teie kuivülikonna sisemus sai märjaks, loputage ka kuivülikonna sisemust.
Latex Tihendid: peske lateks tihendid pehme seebi ja veega lahuse peale igat kaksteist sukeldub või enne säilitamisel
kuiva ülikonnaga teinud. Kogunenud keha õlid lühendavad kasuliku eluea lateks tihendid.
Silikoontihendid: materjali olemuse tõttu võivad silikoontihendid mustust ja ebemeid ligi tõmmata. Vajadusel
kasutage OMS-i silikoontihendite puhastamiseks pehmet seepi ja vett ning pehmet lappi.

Pärast kuivülikonna loputamist avage tõmblukk ja riputage kuivülikond sokkide/saabaste külge nööri või kuivatusresti
kohale varjulisse kohta kuivama.
Kui kuivülikond on väljas täiesti kuiv, katsuge kuivülikonna sisemust (kuni sokkide/saabasteni välja.) Kui kuivülikonna
sees on niiskust, keerake kuivülikond pahupidi ja laske ka sees kuivada.

! ETTEVAATUST!
Ärge riputage kuivülikonda päikese kätte.
VETKINDEL tõmbluku HOOLDUS
Teie veekindel tõmblukk on teie kuivülikonna süda ja hing. Nii nagu õige toitumine ja treenimine on teie südamele
kasulik, on ka OMS Drysuit "Surgeon General"-l mõned soovitused, mis aitavad teie kuivülikonna tõmblukul elada
pikka ja õnnelikku elu:
• Ärge "musklege" kuivülikonnas ega sellest välja – see pingutab tõmbluku otstes

Hooldus ja hooldus ___________

• Veenduge, et teie tõmblukk oleks selga panemisel ja ära võtmisel täielikult avatud
sinu ülikond
• Enne isekandva ülikonna seljast võtmist tehke jalgevahe rihm lahti ja tõmmake teleskooptorso oma vööst
kõrgemale – nii jääb ülikonna üle pea tõmbamisel palju ruumi.
• Pärast iga sukeldumispäeva loputage tõmblukku värske veega
• Määrige oma tõmblukku pärast iga sukeldumispäeva tõmbluku vaha või kuivülikonna tõmbluku välisküljel oleva
ZipStickiga.
• Ärge kasutage silikoonspreid, kuna see tõmbab mustust ligi
• Iga kuue kuu või 25 sukeldumise järel hõõruge oma tõmblukku õrnalt pehme hambaharjaga, kasutades pehmet
seepi ja vett. Pärast seda määrige oma tõmblukk
• Kui tõmblukk on narmendav, eemaldage teravate kääridega kõik üleliigsed niidid, olge ettevaatlik, et te ei lõikaks
kummist läbi ainult lahtisi niite.
• Hoidke kuivülikonda veekindla tõmblukuga avatud asendis

!! HOIATUS!!
Puhastamise kord Public Safety sukeldujad, lugege CXO kuiva ülikonnaga teinud Manual ja riskijuhtimine Public
Safety Divers programmi
Kui teil on küsimusi oma OMS-i kuivülikonna hooldamise ja hooldamise kohta, võtke ühendust OMS-i
remonditeenuste osakonnaga aadressil +4921666754110 info@bts-eu.com.

KUIVÜLJÖÖDE LADUSTAMINE
Õige ladustamine pikendab teie kuivülikonna eluiga. Hoidke oma kuivülikonda jahedas kuivas kohas laial riidepuul ja
tõmblukk avatud. Ladustamisalal ei tohiks olla osoonigeneraatoreid, nagu elektri- või gaasiseadmed. Kui peate
kuivülikonda hoidma osoonigeneraatoritega kohtades, on kõige parem kuivülikond lahtise tõmblukuga kokku panna
ja asetada suletud kilekotti.

Hooldus ja hooldus ___________
OMA OMS-I KUIVIKOSTI KOKITSE
transportimiseks
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RIPPUV KUIVATÜÜM HOIDISEKS
Säilitamise vahel sukeldub kuiva ülikonnaga teinud on parim riputatud jahedas, kuivas kohas, eemal osooni
generaatorite, st elektrimootorid, gaasi süüteleegid ja päikese valgus. Ülikond tuleks üles riputatud kvaliteedi kuiva
ülikonnaga teinud või kummiülikond riidepuu.
•
•
•

Tõmblukk tuleks jätta avatud asendisse.
Kõik randmetihenditele paigaldatud kõvad tarvikud kuiva kindarõngad tuleb eemaldada. See ei hõlma
ZipSeals™ ega ZipGloves™.
Asetage ülikond riidepuule, jälgides, et te ei kahjustaks riidepuu konksuga kaela tihendit. Kui ülikond on
varustatud kaelusega ZipSeal™, riputage ülikond nii, et kaelarõnga tagumine osa oleks vastu riidepuu
konksu. Veenduge, et kaela ZipSeal™ rõngas rippuks tasa ja sellel ei oleks teravaid painutusi.

Hooldus ja hooldus ___________

PIKAAJALINE SÄILITAMINE (KEEMI KUI KAKS KUUD)
•

•

Hang ülikond üles ülalloetletud ja kui ülikond on varustatud lateks ZipSeals ™, eemaldage tihendid ja
salvestada need kilekotti või plastist mahuti hoolitsemine hoida rõngad ZipSeals ™ oma normaalse
kuju; randme ringis ja kaelapiirkonna flat.This vähendab osooni toime vananeva plommide. See ei ole vaja
eemaldada silikoon ZipSeals ™ .
Kui riputamine pole võimalik, järgi ülikonna voltimise juhiseid. Pikaajaliseks säilitamiseks veenduge, et ülikond
on täiesti kuiv ja voltige ülikond väga lõdvalt kokku, pöörates erilist tähelepanu ZipRings™-ile, et need
säiliksid normaalses vormis; ranne ümar ja kael lame. Pärast ülikonna kokkuvoldimist asetage see suurde
kilekotti, et vähendada tihendite osooni vananemise mõju, ning hoidke jahedas ja kuivas ruumis.
KUIVÜLJÖÖDE UTILISEERIMISE MEETOD

!ETTEVAATUST!
Kuivülikonna tavaline kasutusiga sagedase kasutamise korral on 20 aastat alates valmistamiskuupäevast.
Sel ajal võtke õige kõrvaldamise osas ühendust oma jäätmekäitlusettevõttega.

Garantii ____________________
OMS-i PIIRATUD GARANTII
OMS garanteerib, et teie OMS-i kuivülikonnal (välja arvatud kaelatihendid, randmetihendid, tõmblukk ja ventiilid) ei esine
materjali- ega tootmisdefekte kahe (2) aasta jooksul alates esialgsest jaemüügist ostmise kuupäevast. OMS garanteerib, et
tõmblukk, väljalaske- ja sisselaskeventiilid ning jalgevaherihm on materjali- ja tootmisdefektideta ühe (1) aasta jooksul alates
esialgse jaemüügi kuupäevast koos ostutõendiga.
OMS garanteerib, et kaela- ja randmetihendid on üheksakümne (90) päeva jooksul alates esialgse jaemüügi kuupäevast koos
ostutõendiga ilma materjali- ja tootmisdefektideta.
Kõik tooted, mille OMS on vastavalt ülaltoodud garantiidele tunnistanud materjali- või töötlusvigaks, parandatakse või
asendatakse OMS-i valikul tasuta, kui need on tehases kauba eest tasutud koos ostutõendiga. Algne garantiikuupäev kehtib
olenemata sellest, kas eset parandatakse või asendatakse.
See garantii on selgesõnaliselt kõigi muude garantiide asemel. Kõik kaudsed garantiid turustatavuse või konkreetseks otstarbeks
sobivuse kohta on piiratud sama kestusega kui käesolev selgesõnaline garantii.
See garantii ei kata ja OMS ei vastuta juhuslike ega kaudsete kahjude eest. Mõned osariigid ei luba kaudsete garantiide, juhuslike
või kaudsete kahjude välistamist ega piiramist, mistõttu ülaltoodud piirangud ja välistused ei pruugi teie puhul kehtida.
See garantii ei kata pleekimist ega mis tahes kahjustusi, mis on põhjustatud väärkasutusest, väärkasutusest, hooletusest,
muutmisest, juhendijärgse hoolduse tegemata jätmisest, saasteainetest põhjustatud kahjustustest või volitamata remondist või
hooldusest.
See garantii ei kata ühtegi esindust ega garantiid, mille edasimüüjad on andnud väljaspool selle garantii sätteid.
See garantii ei kata tavapärase remondi, kontrolli ja ennetava hoolduse kulusid.
See garantii on tarbijagarantii ja see ei kehti kuivülikondadele ega ärilistel eesmärkidel kasutatavatele seadmetele.
Garantiiteenuse saamiseks või asenduseks peate esitama ostutõendi. Ostutõendi saab kinnitada garantiiregistrikaardi täitmisega ja
OMS-ile saatmisega.
See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ja teil võivad olla ka muud õigused, mis osariigist või riigist erinevad.

OMS-i teenindus ja remont __________________
RAHVUSVAHELINE
OMS-il on turustajad üle maailma, et pakkuda erakordseid riigisiseseid remonditeenuseid. Kõige värskema
rahvusvaheliste edasimüüjate nimekirja saamiseks külastage aadressi www.omsdive.eu või saatke e-kiri
info@omsdive.eu.
Ocean Management Systems GmbH
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Saksamaa +49 2166 67541 10 +49
21666754110 info@omsdive.eu www.omsdive.eu

Vastutustundliku sukelduja kood ________
KAS OLETE VASTUTUSTUSLIK SUKKUR?
VASTUTUSTULINE SUKKELJA KOOD
Vastutustundliku sukeldujana mõistan ja võtan endale kõik riskid, millega sukeldumisel kokku puutun.
Minu vastutustundlikud sukeldumiskohustused hõlmavad järgmist:
1. Sukeldumine oma võimete ja treenituse piires.

Vastutustundliku sukeldujana mõistan...
•
•
•
•
•
•
•

minu tunnistus annab mulle õiguse tegeleda sukeldumisega, mis on kooskõlas minu koolituse ja kogemustega.
oma sukeldumishariduse jätkamise tähtsust juhendatud tegevuste ja koolituste näol, näiteks öösukeldumise ja
süvasukeldumise erialadel.
vajadus hoida oma sukeldumisoskusi valdavalt ja värskendada neid järelevalve all, kui ma pole hiljuti sukeldunud.
puuduvad piirid, mida ma saan õppida sukeldumine. Mida rohkem ma tean, seda turvalisemalt ma tulen.
minu maksimaalne sügavus peaks piirduma minu koolituse ja kogemuste tasemega.
Mul peab olema seadmete õige kasutamise koolitus.
erivarustuse (nt kuivülikonnad ja arvutid) õigeks kasutamiseks ja rakendamiseks erikoolituse saamise väärtus.

2. Tingimuste hindamine enne iga sukeldumist ja veendumine, et need vastavad minu isiklikele võimalustele.

Vastutustundliku sukeldujana tunnistan...
•
•
•
•

vajadus oma sukeldumiskohtadega kursis olla ja teadlikust kohalikust allikast tuttavatele sukeldumiskohtadele ametliku
orientatsiooni saamise tähtsus.
pea kohal oleva keskkonna (koopad, vrakid jne) ohud ja vajadus enne sellise sukeldumist läbida erikoolitus.
Peaksin oma sukeldumise edasi lükkama või valima teise koha, kui hindan sukeldumiskoha tingimusi minu kogemusest ja
väljaõppe tasemest raskemaks.
Võimaluse korral peaksin kasutama pinnapealset tugijaama, näiteks paati või ujukit.

3. Oma varustuse tundmine ja kontrollimine enne iga sukeldumist ja selle ajal.

Vastutustundliku sukeldujana mõistan...

• et lihtsalt oma varustuse omamine ei anna mulle teadmisi ja

Vastutustundliku sukelduja kood ________
võimalus ohutult sukelduda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mul peab olema varustuse kasutamise koolitus.
Peaksin säilitama oma varustuse kasutamise mugavuse harjutamise kaudu.
minu varustus peab vastama seda tüüpi sukeldumisele, mida ma teen.
Pean enne iga sukeldumist kontrollima, kas mu varustus töötab korralikult.
minu seadmeid tuleb kohelda lugupidavalt ning korralikult hooldada ja hooldada.
minu seadmeid peab hooldama vastavalt tootja spetsifikatsioonidele kvalifitseeritud hooldustehnik.
Pean järgima tootjate soovitusi oma seadmete kasutamise kohta ega tohi seda muuta nii, et see toimiks viisil, mis ei ole
tootja poolt ette nähtud.
Enne EANxi (Nitroxi) kasutamist pean saama korraliku väljaõppe ja kasutama sobivaid EANx-märgisega seadmeid, millel
on asjakohased märgised.
kui oluline on, et saaksin oma raskused kergesti vabastada, kui olen hädas.
alternatiivse õhuallika ja madalrõhu ujuvuse kontrollimise inflatsioonisüsteemi väärtus.
kuidas reguleerida oma raskusi neutraalse ujuvuse saavutamiseks pinnal ilma õhuta minu ujuvuse kontrollseadmes.

4. Sõbrasüsteemi ja selle eeliste austamine.
Vastutustundliku sukeldujana tunnistan...

•
•
•
•

Pean oma sukeldumise hädaolukordadele reageerimise oskused harjutamise ja vaimse rollimängu kaudu
teravana hoidma.
oma sõbraga sukeldumiste planeerimise tähtsust, sealhulgas suhtlust, eraldumise korral taasühinemise
protseduure ja hädaabiprotseduure.
Sukeldumine plaani järgi, mida mu sõber ja mina leppisime järgima, aitab tagada ohutu sukeldumise.
Peaksin alati keelama oma varustuse kasutamise sertifitseerimata sukeldujatele.

5. Vastutuse võtmine enda ohutuse eest igal sukeldumisel.

Vastutustundliku sukeldujana tean...
•
•
•
•
•

hea vaimse ja füüsilise vormi säilitamise tähtsus sukeldumisel.
Ma ei tohi sukelduda alkoholi või narkootikumide mõju all.
sukeldumise edasilükkamine on õige tegevus, kui põen nohu, pohmelli, grippi või muid tervisehäireid, mis
võivad põhjustada tüsistusi.
olla tähelepanelik ja vältida ülepinget.
sukeldumine on ohutu, kui kuulan tähelepanelikult sukeldumisinfot ja austan nõuandeid

Vastutustundliku sukelduja kood ________
nendest, kes jälgivad minu sukeldumistegevust.

•
•
•
•

operaatorid, kellega ma sukeldun, ei vastuta minu otsuste ja tegude eest.
Peaksin olema vilunud sukeldumislaua kasutamises ja tegema kõik sukeldumised dekompressioonsukeldumistena,
võimaldades ohutusvaru, tõustes mitte kiiremini kui 60 jalga/18 meetrit minutis ja tegema ohutuspeatuse iga sukeldumise
lõpus.
Sukeldumisel hingata alati pidevalt ja mitte kunagi vahele jätta ega hinge kinni hoida.
kogu aeg tuleks säilitada korralik ujuvus – pinnal ujumisel ujuv, vee all ujumisel neutraalne.

6. Olge igal sukeldumisel keskkonnateadlik.

Vastutustundliku sukeldujana...
•
•
•
•
•
•

olen ettevaatlik, mida ma vee all puudutan.
ärge murdke taimi ega koralle ega koguge "suveniire".
järgige mängu suurust ja piiranguid käsitlevaid seadusi.
kogun ja kõrvaldan sukeldumisel leitud prügi.
andke sukeldumissõpradele, kuurortidele ja sukeldumisoperaatoritele teada, kuidas ma suhtun
keskkonnavastutusse.
ärge kunagi sukelduge viisil, mis kahjustaks keskkonda.

Kuurordid ja operaatorid, kellega koos sukeldun:
•
•
•
•
•

kasutage võimaluse korral sildumispuid või ankurdage aladel, kus pole elavat põhja.
anda sukeldujatele enne vette sisenemist põhjalikku keskkonnaalast instruktaaži.
sisaldavad fototöötluskemikaale õigeks kõrvaldamiseks.

kõrvaldada prügi vastutustundlikult.
järgima keskkonnaeeskirju ja mängupiiranguid.

Algselt trükkis 1987. aastal Diving Equipment & Marketing Association
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Määruse vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.bts-eu.de.
Testhouse:

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

Chest
Waist
Hips
Spine-Wrist
Floor to Crotch
Shoe Size

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

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

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

S

ST

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

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

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

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

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

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

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

30/30™ Drysuits
Drysuit Size

SS

Foto 1

Height
Chest
Waist
Hips
Spine-Wrist
Floor to Crotch

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

MS

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

WOMEN’S DRYSUITS
Drysuit Size
Height

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

.
Drysuit Size

SS

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

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

SS

Height
Chest
Waist
Hips
Spine to Wrist
Floor to Crotch

60
31
29
33
25
30

MT

LS

L

LT

XLS

XL

XLT

XXLS

XXL

XXLT

70
38
36
35
30
35

68
41
39
38
29
34

70
41
39
38
30
35

72
41
39
38
31
36

70
44
42
41
30
35

72
44
42
41
31
36

74
44
42
41
32
37

72
47
45
44
31
36

74
47
45
44
32
37

76
47
45
44
33
38

Small

Small Tall

Medium
Short

Medium

Medium Tall

Large

Large Tall

XL Short

XL

XL Tall

XXL Short

XXL

XXL Tall

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

Large Short

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9-10

9-10

9-10

DUI Drysuits _________________

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

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

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

BEFORE PUTTING ON A DRYSUIT:

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

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

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

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

9-10

9-10

9-10

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

30/30™ Drysuits
Drysuit Size

M
68
38
36
35
29
34

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

64
31

OMS
29 Oone
29
33
26
31

62
33
31
35
26
31

64
33
31
35
27
32
Small

66
33
31
35
28
33

64
35
33
37
27
32

66
35
33
37
28
33

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

68
37
35
39
29
34

70
37
35
39
30
35

68
39
37
41
29
34

70
39
37
41
30
35

72
39
37
41
31
36

70
41
39
43
30
35

72
41
39
43
31
36

74
41
39
43
32
37

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

Drysuit Size

Short

Small

Small Tall

Short

Medium

Medium Tall

ML Short

Medium-Large

ML Tall

Large Short

Large

Large Tall

XL Short

XL

XL Tall

Height

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The drysuit should not restrict breathing

Chest
Waist
Hips

Feet should not be cramped

Spine to Wrist

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

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

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

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

UNCONTROLLED IF PRINTED
This position

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

UNCONTROLLED IF PRINTED

10

QSP-711-96-1

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

FIG 3 & 4 DRYSUIT FEATURES

WARM NECK COLLAR
NECK SEAL
SUSPENDERS

EXHAUST VALVE

SWIVEL INLET VALVE
WATERPROOF
ZIPPER

ZIPPER GUARD

WRIST SEAL

TELESCOPING
TORSO

CROTCH STRAP
KNEE PAD

SUSPENDERS

NECK SEAL
WARM NECK COLLAR
EXHAUST VALVE

WATERPROOF
ZIPPER

ROCKBOOTS

SWIVEL INLET
VALVE

QUICKZIP / SELF DONNING
FIG - 3

WRIST SEAL

KNEE PAD

TURBOBOOTS
with
ANKLE STRAPS

SHOULDER ENTRY
FIG - 4

UNCONTROLLED IF PRINTED

11

QSP-711-96-1

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

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

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

Seal Trim Line
Silicone
Latex
13
12
11

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10

Line 1

DUI ZipSeals™ & ZipGloves™ __
9
8

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

5-3

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

1

WRIST ZIPSEALS

INSTALLING WRIST ZIPSEALS

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

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

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

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

Foto 10
UNCONTROLLED IF PRINTED

Foto 11

Foto 12

Foto 13

25

QSP-711-96-1

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

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

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

Generation 2 Wrist ZipRing

Generation 1 Wrist ZipRing

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

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

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

inside out

NECK ZIPSEALS

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

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

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

Foto 17
UNCONTROLLED IF PRINTED

UNCONTROLLED IF PRINTED
UNCONTROLLED IF PRINTED

Foto 18

Foto 19

27

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

Foto 20

Foto 21

Foto 22

Foto 23

Foto 24

Foto 25

Foto 26

Foto 27

Foto 28

Foto 29

Foto 30

Foto 31

Foto 32

Foto 33

Foto 34

Foto 35

Foto 36

Foto 37

Foto 38

Foto 39

Foto 40

Foto 41

Foto 42

Foto 43

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

Diving_______________________

on your divewear and drysuit.

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

HINT: Do not let anything come between the WristDam and

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

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

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

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

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

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

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

1452

2.6
3.240
3.8
4.6
5.1
6.1
6.4
7.7

50
1815
UNCONTROLLED
IF PRINTED
60
72
80
95
100
120

UNCONTROLLED IF PRINTED

Foto 46 page 60

2178
2614
2904
3449
3630
4356

47

1.2
1.5
1.7
2.1
2.3
2.8
2.9
3.5

QSP-711-96-1

QSP-711-96-1

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

Care & Maintenance ___________
YOUR
DUI
DRYSUIT
• FOLDING
Undo the crotch
strap that
holdsDRYSUIT
the torso of IN
the drysuit
in place.BAG
Pull the
Foto 47 page
65
drysuit
up
so
that
the
excess
torso
length
of
the
drysuit
rides
as
high
on
FOR TRANSPORTING
your chest as possible.
FIG-11 HOW TO FOLD YOUR DRYSUIT
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QSP-711-96-1

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

A

B

12" (300 mm)

C

D

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

E
FIG - 10

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

