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ÚVOD
NÁVOD NA OBSLUHU KOMPENZÁTOROV VZŤAHU OMS
Ďakujeme, že ste si vybrali OMS.

Kompenzátory vztlaku OMS boli skonštruované z odolných materiálov s jedinečnými
vlastnosťami, ktoré sa prispôsobia pokročilému podvodnému prostrediu. Všeobecná filozofia
dizajnu umožňuje úplnú systémovú integráciu množstva komponentov dosahujúcich vysoké
zdvihové kapacity, nízky odpor vzduchu a zvýšenú bezpečnosť prostredníctvom
redundancie. S výberom rôznych postrojov, rôznych vzduchových buniek a príslušenstva
môže potápač nakonfigurovať svoj systém pre špecifické prostredie, pre ktoré pracuje.
Vybavenie OMS je určené na použitie certifikovanými potápačmi a jednotlivcami s výcvikom
a skúsenosťami na bezpečné potápanie v týchto prostrediach. Strata kontroly nad vztlakom
môže viesť k nekontrolovanému klesaniu alebo nekontrolovanému rýchlemu stúpaniu s
následkom utopenia, dekompresnej choroby alebo poranenia spôsobeného pretlakom pľúc.
Nepoužívajte tento výrobok, kým si neprečítate, nepochopíte a nedodržíte všetky pokyny
a bezpečnostné opatrenia v tomto návode na obsluhu a neprecvičíte si núdzové
cvičenia. Ak je návod na obsluhu nedostupný alebo stratený, ďalšiu kópiu si môžete
stiahnuť na www.omsdive.eu.
Ak je niektorá časť tejto príručky nejasná alebo ak nemôžete získať uspokojivé odpovede
od svojho potápačského obchodu alebo inštruktora, kontaktujte celosvetovo okrem
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DEFINÍCIA DÔLEŽITÝCH SIGNÁLNYCH SLOV POUŽITÝCH V TEJTO PRÍRUČKE
V tejto príručke budeme používať určité slová, aby sme vás upozornili na podmienky,
praktiky alebo techniky, ktoré môžu priamo ovplyvniť vašu bezpečnosť. Venujte zvláštnu
pozornosť informáciám uvádzaným nasledujúcimi signálnymi slovami.
!!! NEBEZPEČENSTVO!!!
Označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa
jej nezabráni, bude mať za následok smrť alebo vážne
zranenie.
!! POZOR !!
Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne
zranenie.
! POZOR !
Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej
nevyhnete, môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému
zraneniu.
Môže sa tiež použiť na varovanie pred nebezpečnými
praktikami.

TECHNICKÁ PODPORA
Ak je niektorá časť tejto príručky nejasná alebo ak nemôžete získať uspokojivé odpovede
od svojho potápačského obchodu alebo inštruktora, kontaktujte
SYSTÉMY RIADENIA OCEÁNU
OMS – Celosvetové ústredie
Vlastní a prevádzkuje
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Moenchengladbach
41199 Nemecko
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu
Ak túto príručku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu alebo na spoločnosť OMS,
ktorá vám poskytne ďalšiu kópiu. Kópiu je možné stiahnuť na www.omsdive.eu.

BEZPEČNOSŤ
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Kompenzátory vztlaku OMS sú určené pre certifikovaných potápačov, ktorí úspešne
absolvovali výcvik pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
!! VÝSTRAHA !
Dodržujte všetky pokyny a dbajte na tieto bezpečnostné
opatrenia. Nesprávne použitie alebo nesprávne použitie kompenzátora
vztlaku môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
!! POZOR !!
Tento návod na obsluhu NIE JE náhradou za pokyny od kvalifikovaného
inštruktora a školiacej agentúry. NEPOUŽÍVAJTE toto vybavenie, kým si nenacvičíte a
nezvládnete praktické potápačské zručnosti, vrátane núdzových zručností, v
kontrolovanom prostredí pod dohľadom
inštruktor potápania, certifikovaný národne uznávanou inštruktážnou
organizáciou a oboznámený s používaním tohto typu vybavenia.
!! POZOR !!
Nesprávne použitie alebo nesprávne použitie tohto kompenzátora vztlaku môže viesť k
strate kontroly nad vztlakom, vrátane nekontrolovaného klesania a nekontrolovaného
rýchleho stúpania, čo môže mať za následok utopenie, dekompresnú chorobu alebo
vzduchovú embóliu.
Tento kompenzátor vztlaku OMS sa nekvalifikuje ako záchranná vesta alebo záchranná
služba schválená pobrežnou strážou USA. Za žiadnych okolností sa nespoliehajte na to, že
vám tento systém zachráni život. Nie je navrhnutý tak, aby vás plával tvárou nahor vo vode,
ak ste v bezvedomí.
!!! NEBEZPEČENSTVO!!!
Tento kompenzátor vztlaku vás nebude vznášať tvárou nahor, ak ste v
bezvedomí
vo vode. Ak počas nosenia tohto systému na povrchu upadnete do
bezvedomia, tvárou nadol sa utopíte.
! POZOR !
Rozsah prevádzkových teplôt systému OMS BC je -20 ˚C (-4 ˚F) až 70 ˚C
(158 ˚F). Pri potápaní pri teplotách blízkych alebo pod bodom mrazu na
povrchu a pod bodom mrazu by sa mali dodržiavať všetky obozretné/známe
bezpečnostné opatrenia a postupy.
POZOR
BCD je navrhnutý len na použitie ako systém kompenzácie vztlaku pri
potápaní. Prosím, nepoužívajte na nič iné.

POZOR
Bežná životnosť BC pri častom používaní je 10 rokov od dátumu
výroby. Vtedy sa obráťte na svojho poskytovateľa likvidácie odpadu
ohľadom správnej likvidácie.
POZOR
Predpísaný servis tohto BC by mal vykonávať aspoň raz ročne
autorizovaný predajca OMS. Ročný servis pozostáva zo všeobecnej
kontroly tesnosti mechúra(ov) a ventilových spojov.
.
POZOR
Kompenzátor vztlaku nie je dýchací systém a plyn by sa nemal vdychovať z
mechúra kompenzátora vztlaku

Mali by ste byť vážení, aby ste si dovolili zachovať neutrálny vztlak vo všetkých hĺbkach
ponoru.
Nespoliehajte sa len na tento kompenzátor vztlaku, aby vás zdvihol na hladinu. Ak je
poškodený, nemusí držať vzduch. V určitých situáciách môže byť zhodenie opaska alebo
zhodenie časti alebo všetkých integrovaných závaží najlepšou metódou na vytvorenie
pozitívneho vztlaku, ktorý zostane na povrchu.
Pred každým ponorom skontrolujte a otestujte tento kompenzátor vztlaku na
únik. Netesnosti nemusia byť viditeľné len pri vizuálnej kontrole kompenzátora
vztlaku. Ak je kompenzátor vztlaku akýmkoľvek spôsobom poškodený, nesmie sa
používať, kým nebude opravený.
Mali by ste mať možnosť použiť funkciu orálneho nafukovania silového nafukovacieho
zariadenia na pridanie vzduchu do kompenzátora vztlaku v prípade, že mechanizmus
výkonového nafukovacieho zariadenia zlyhá. Toto je kritická zručnosť
Nikdy neprefukujte kompenzátor vztlaku. Nadmerné nafúknutie kompenzátora vztlaku, keď
ste pod vodou, môže spôsobiť rýchle stúpanie.
!! POZOR !!
Rýchle stúpanie je nebezpečné a môže viesť k poraneniam z pretlaku pľúc
a/alebo dekompresnej chorobe. Každý z týchto stavov môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.
Svoje stúpania a klesania musíte ovládať úpravou vztlaku. Uistite sa, že dodržiavate
odporúčanú rýchlosť výstupu špecifikovanú v potápačských tabuľkách alebo
potápačskom počítači, ktorý používate.
Ak používate záťažový pás, musí mať voľnú dráhu pádu. Ak je váš kompenzátor vztlaku
vybavený popruhom v rozkroku, opasok so záťažou si musíte nasadiť ako posledný. Ak

používate integrovaný systém závažia, vrecká na závažie musia byť správne pripevnené k
postroju.
Nikdy nepoužívajte kompenzátor vztlaku na zdvíhanie ťažkých predmetov pod
vodou. Kompenzátor vztlaku nie je určený na použitie na tento účel, či už ho máte na sebe
alebo nie. Kompenzátor vztlaku nie je zdvíhací vak. Ak máte na sebe kompenzátor vztlaku a
nafúkli ste ho, aby ste zdvihli ťažký predmet, ak predmet spadnete, nadmerný vztlak vám
môže spôsobiť rýchle stúpanie.
!! POZOR !!
Rýchle stúpanie je nebezpečné a môže viesť k poraneniam z pretlaku pľúc a/alebo
dekompresnej chorobe. Každý z týchto stavov môže spôsobiť vážne zranenie alebo
smrť.
Nepokúšajte sa dýchať vzduch v kompenzátore vztlaku. Vzduch v krídle môže byť
kontaminovaný vysokými hladinami baktérií.
Kompenzátor vztlaku musí byť pre vás správne zostavený a nastavený. Ak systém
rozoberáte kvôli výmene komponentov a nie ste si istý, či ste ho správne zložili, obráťte sa
na svojho predajcu OMS, aby ste sa uistili, že kompenzátor vztlaku funguje správne.
Váš potápačský systém by vás nikdy nemal zaťažovať tak silno, aby ste nedokázali
okamžite vytvoriť pozitívny vztlak na hladine tým, že sa zbavíte závažia. Ak váš
kompenzátor vztlaku zlyhá a nemôžete dosiahnuť pozitívny vztlak na hladine tým, že
odhodíte závažia, môžete sa utopiť.
Pred každým použitím nezabudnite namočiť pásy nádrže do vody pred pripevnením
kompenzátora vztlaku k valcu. Po pripevnení pásov nádrže k valcu skontrolujte napnutie, aby
ste sa uistili, že valec z pásov nevypadne. Pásy podľa potreby utiahnite. Nedodržanie tohto
postupu môže spôsobiť vypadnutie valca z pásov, či už pod vodou alebo na povrchu. To môže
viesť k zraneniu vás alebo iných potápačov v blízkosti.

URČENÉ POUŽITIE A APLIKÁCIE PRE KOMPENZÁTORY VZŤAHU OMS
Kompenzátory vztlaku OMS sú určené na použitie certifikovanými potápačmi alebo
jednotlivcami pri výcviku, ktorý je pod priamym dohľadom certifikovaného inštruktora. Je
navrhnutý tak, aby vykonával nasledujúce funkcie:
Povrchová flotácia: Pridaním vzduchu do kompenzátora vztlaku môžete vytvoriť pozitívny
vztlak na povrchu. Vďaka tomu je povrchové plávanie oveľa jednoduchšie.
Pomoc pri riadení klesania: Vypustením alebo pridaním vzduchu do kompenzátora vztlaku
môžete pomôcť kontrolovať zostup. Nikdy by ste nemali začínať ponor s nadmerným
negatívnym alebo pozitívnym nadnášaním. Počas zostupu držte jednu ruku nepretržite na

mechanizme silovej nafukovačky, aby ste mohli kontrolovať svoj pohyb vodným
stĺpcom. Buďte pripravení pridať vzduch, aby ste zastavili zostup.
!! POZOR !!
Rýchle klesanie je nebezpečné a môže viesť k poraneniam pod tlakom
a/alebo utopeniu.
Každý z týchto stavov môže spôsobiť vážne zranenie alebo
smrť.
Pomoc pri vytváraní neutrálneho vztlaku v hĺbke: Neutrálny vztlak v hĺbke môžete vytvoriť
pridaním dostatočného množstva vzduchu do systému riadenia vztlaku, aby ste sa mohli
vznášať. Ak však vystúpite alebo zostúpite čo i len niekoľko stôp, možno budete musieť
upraviť množstvo vzduchu v BCS.
Pomoc pri kontrole stúpania: Počas stúpania držte jednu ruku na mechanizme výkonového
nafukovača/vyfukovača, aby ste mohli kontrolovať svoj pohyb vodným stĺpcom. Keď sa
vzduch vo vnútri kompenzátora vztlaku počas stúpania rozpína, musíte byť pripravení
odvzdušniť vzduch, aby ste sa vyhli rýchlemu stúpaniu.
!! POZOR !!
Deflátor musí byť v najvyššom bode, aby správne vypúšťal
vzduch. Nesprávne umiestnenie deflátora môže spôsobiť rýchly vzostup,
ktorý je nebezpečný a môže viesť k poraneniam spôsobeným pretlakom
pľúc a/alebo dekompresnej chorobe. buď
tieto stavy môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

INŠTALÁCIA NÍZKOTLAKOVEJ HADICE
Vaše krídlo OMS sa dodáva s doplnkovou nízkotlakovou (LP) hadicou, ktorá dodáva
nízkotlakový vzduch do výkonového nafukovacieho zariadenia BCS. Hadicu musí nainštalovať
kvalifikovaná osoba do jedného z portov LP 3/8” (9,5 mm) vášho regulátora. Pri výbere LP
portu, ktorý umožní, aby bola hadica nasmerovaná k motorovému nafukovaču s
najlepšou/najkratšou cestou k zostave nafukovača, by ste mali byť opatrní.
Poznámky pre inštalatéra:
!! POZOR !!
Hadicu nízkotlakového nafukovacieho zariadenia nikdy nepripájajte k vysokotlakovému portu
na regulátore. Ak je hadica pripojená k vysokotlakovému portu, môže bez varovania zlyhať a
spôsobiť vážne zranenie osôb. Prvé stupne regulátora majú LP porty, ktoré sú 3/8” (9,5 mm)
a sú menšie ako vysokotlakové (HP) porty, ktoré majú 7/16” (11 mm). Treba si však dávať
pozor na staršie regulátory, kde sú všetky porty HP a LP 3/8” (9,5 mm). Vo väčšine prípadov
sú porty HP označené ako HP. Ak sa však jedná o výstupný tlak portu, mal by sa
skontrolovať. Maximálny výstupný tlak LP portu by mal byť 200 psi (13,8 bar).

Po nájdení portu LP a odstránení zástrčky skontrolujte, či je na hadici prítomný a v dobrom
stave O-krúžok. O-krúžok by mal byť namazaný vhodným mazivom (silikón na použitie so
vzduchom alebo mazivo kompatibilné s kyslíkom na použitie s Nitroxom). Skontrolujte tiež
armatúru hadice, aby ste sa uistili, že závity a O-krúžok sú bez nečistôt alebo
nečistôt. Nainštalujte koniec hadice so závitom do portu pomocou kľúča 9/16” (14
mm). Neuťahujte príliš. Armatúra by mala byť utiahnutá na približne 3,3 ft-lb (14,7 N).
! POZOR !
Odporúčaný pracovný tlak nafukovačky OMS BC je 120 psi (8,3 bar) až 160 psi (11 bar)

ÚVOD DO KOMPENZÁTOROV VZŤAHU OMS
Systémy kontroly vztlaku OMS sú postavené na modulárnom dizajne, ktorý umožňuje
potápačovi prispôsobiť si svoj systém. Kompletný systém sa zvyčajne skladá z postroja,
vzduchového článku (krídla) a systému na pripevnenie valcov. Je možné pridať aj vrecká
na príslušenstvo.
Pre potápača je dôležité nakonfigurovať systém, ktorý správne sedí a má dostatočný
zdvih na pohodlnú podporu potápača a valcov pri hladine. Náradie a núdzové položky
(označovacie bóje, signálne zariadenia atď.) by mali byť zabezpečené tak, aby boli ľahko
dostupné a pritom nepredstavovali nebezpečenstvo zapletenia do vodiacich lán a
kotviacich lán. To všetko je možné s produktmi OMS.
POPRUHY
OMS má k dispozícii 5 rôznych
štýlov postrojov.

Batoh IQ Lite
IQ BackPack je systém popruhov na mäkké balenie, ktorý
možno použiť ako súčasť ľahkej cestovnej súpravy alebo ho
možno vybaviť kovovou zadnou doskou na použitie s
vysokokapacitnými dvojitými valcami. Je polstrovaný
ramenné popruhy s obojstrannou sponou na hrudnú kosť a
pásovou sponou z hliníkovej ocele. Postroj je vybavený 4
nevysypateľnými vreckami na závažie, z ktorých každá má na
chrbte kapacitu až 2,2 lb (1 kg).
Nasledujúce informácie o veľkosti sú uvedené ako
návod. IQ Lite Pack je extrémne nastaviteľný a veľa ľudí
sa zmestí do viac ako jednej veľkosti.

Batoh
IQ Lite
časť #
A11518064
A11518065
A11518066
A11518067

Hrudník
Veľkosť
XS
S
M/L
XL

v
24 - 34
26 - 46
30 - 50
35 - 55

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

Výška
v
60 - 66
64 - 70
68 - 74
72 - 78

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

FOTO 1

Zobrazené so zdvihákom
Performance MONO Wing
32 lb (približne 14,5 kg)

IQ Lite CB batoh Cummerbund
IQ Pack je systém popruhov na mäkké balenie, ktorý možno
použiť ako súčasť ľahkej cestovnej súpravy alebo ho možno
vybaviť kovovou zadnou doskou na použitie s
vysokokapacitnými dvojitými valcami. Má polstrované
ramenné popruhy s obojstrannou sponou na bočné
uvoľnenie, hrudný popruh a pásovú sponu z hliníkovej
ocele. Cummerbund poskytuje pohodlnú 3” (7,62 cm)
ochranu na suchý zips medzi brucho a uzatváracie popruhy s

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

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

prackou. Postroj je vybavený 4 nevysypateľnými vreckami na
závažie, z ktorých každá má na chrbte kapacitu až 2,2 lb (1
kg).
Nasledujúce informácie o veľkosti sú uvedené ako
návod. Bunda IQ Lite Pack Cumber je dostupná v týchto
veľkostiach:
IQ Lite
Pack CB
časť #
A11518068
A11518069
A11518070
A11518071

Hrudník
Veľkosť
S
XS
M/L
XL

v
26 - 46
24 - 34
30 - 50
35 - 55

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

Výška
v
64 - 70
60 - 66
68 - 74
72 - 78

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

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

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

FOTO 2

Zobrazené s výkonom 32 lb Mono krídlo a vertikálne 6 lb
(Približne 2,7 kg) závažia
KOMFORTNÝ POPRUH III
Pohodlný postroj III je plnohodnotný postroj jednej veľkosti, ktorý sa hodí pre
všetkých, s polstrovanými ramennými popruhmi s nerezovou sponou na bočné
uvoľnenie na oboch stranách, hrudným popruhom a možnosťou výberu z
nehrdzavejúcej ocele alebo hliníkovej bedrovej spony a D krúžkov. Comfort Harness
III môže byť zostavený s OMS nerezovou oceľou (obrázok nižšie), hliníkovou alebo
uhlíkovou doskou alebo sa môže predávať samostatne.

FOTO 3

Nasledujúce informácie o veľkosti sú uvedené ako návod. Comfort Harness III je extrémne
nastaviteľný a veľa ľudí sa zmestí do viac ako jednej veľkosti.

Veľkosť
S-M
ML
XL-XXL

Hrudník
v
26 - 46
30 - 50
35 - 55

cm
66 - 117
76 - 127
89 - 140

Výška
v
cm
64 - 70
163 - 178
68 - 74
173 - 188
72 - 78
183 - 198

Hmotnosť
lbs.
130 - 180
160 - 210
190 - 240

Dostupné štýly:
Pohodlný postroj III , Backplate z nehrdzavejúcej ocele A11418001
Pohodlný postroj III, hliníkový zadný panel A11418002
Pohodlný postroj III, zadná doska z uhlíkových vlákien A11418039
Pohodlný postroj III, balík Signature Nerezová oceľ S11618001
Pohodlný postroj III, balík Signature Hliník S11618002

Návod na montáž komfortného postroja III
Krok 1 vyberte popruh s kruhovým krúžkom a hornou časťou ramenného uvoľňovača

FOTO 4

Krok 2 Pomocou plastového triglide a D krúžku nainštalujte na popruh
Poznámka: popruh je zdvojený a Triglide by mal byť umiestnený čo najbližšie k stehu

kg
59 - 82
73 - 95
86 - 109

FOTO 5

Krok 3 Prevlečte zostavu cez spodnú časť vypchávky cez 1-palcový (2,5 cm) popruh všitý do
podložky
Krok 4 Nainštalujte Triglide a D krúžok nad 1 palec (2,5 cm) šitý popruh

FOTO 6-7

Krok 5 Nasuňte náramok na popruh
Upozorňujeme, že preložená strana by mala byť najbližšie ku krku, čím sa zníži odieranie

Krok 6 Prevlečte 2-palcový (5 cm) popruh cez prišitý 2-palcový (5 cm) popruh na výplni

FOTO 8-9
Krok 7 Nainštalujte malý náramok cez výplňové slučky a nad náramok

FOTO 10-11

Krok 8 Posuňte krátky remienok s nainštalovanou priechodkou na vrch zadnej dosky smerom
nadol
Krok 9 Nainštalujte triglides na vrch popruhu na doske

FOTO 12-13

Krok 10 Vložte úchytky suchého zipsu cez otvory na zadnej doske pod 2-palcové (5 cm) popruhy
z predchádzajúceho kroku, zložte suchý zips, aby ste ho zaistili.

FOTO 14

Krok 11
Stiahnite popruh z dosky pod popruhom z ramenných popruhov.

OPAKUJTE TENTO PROCES PRE DRUHÝ POPRUH NA RAZ

FOTO 15

Krok 12 Nainštalujte popruh z ramenných popruhov cez Triglides nainštalované na popruhu

FOTO 16
Konečné rozhodnutie urobte po rozhodnutí o požadovanej veľkosti, veľkosť sa nachádza na
zadnej strane ramenného vypchávky po inštalácii hrudného popruhu

FOTO 17-18
Krok 13 Nainštalujte popruh bedrového pásu podľa obrázka
Krok 14 Nainštalujte spodnú časť ramenného popruhu. Pásový popruh prechádza cez pripojený
Tri Glide.
Všimnite si uhly popruhu dopredu

FOTO 19-20
Krok 15
Horná a dolná časť sú pripojené ako na obrázku

FOTO 21
Úprava postroja Comfort III podľa veľkosti
Krok 1) Po určení individuálnej veľkosti odstráňte 2-palcový popruh z ramenného popruhu.

FOTO 22-23

Krok 2) Sprievodca veľkosťou sa nachádza na spodnej časti ramenných vypchávok

FOTO 24
Krok 3) Potiahnite 2-palcový (5 cm) popruh, kým popruh neskrátite na vhodnú veľkosť. Extra
vypchávka je uložená v spodnej časti podložky

FOTO 25-26
Krok 4) zopakujte postup pre opačné rameno
Krok 5) prevlečte 2-palcové (5 cm) popruhy cez ramenné trigliká na doske, aby ste ho zaistili

FOTO 27
Pre správne nastavenie môže byť potrebné premiestniť 1 palec (2,5 cm) nárameník. V
niektorých prípadoch, ako je najmenšia veľkosť. Možno bude potrebné tento popruh úplne
odstrániť.

FOTO 28
Všimnite si zmenu v umiestnení 1 palca (2,5 cm) nárameníka.
Hliníková zadná doska v súvislej väzbe (DIR) A11518033 ( ukončená )

Postroj Continuous Weave Harness je jednoduchý postroj, ktorý používa jeden kus popruhu,
ktorý sa pretkáva cez zadnú dosku. Nemá hrudný popruh ani spony na uvoľnenie ramena. Ide
o minimálny postroj pre maximálnu spoľahlivosť.
Veľkosť: Jedna veľkosť padne všetkým
Tiež dostupný:
Zadná doska z nehrdzavejúcej ocele # A11518034
Nerezová oceľ s popruhom odolným voči chemikáliám (CR) A1151803

SMARTSTREAM HARNESS
SmartStream bol vyvinutý na zmiernenie problémov s konfiguráciou, ktoré môžu nastať pri
nasadzovaní ťažkej súpravy. Potiahnutím bedrových popruhov dopredu sa ramenné popruhy
pripevnia k ramenám a chrbtu potápača – správne nastavenie je okamžité. Tento jedinečne
nastaviteľný systém OMS umožňuje použitie závažia OMS alebo miesta na uchytenie

kanistrov. Postroj používa 3,5 m dlhý popruh 2” (50 mm) a na výber sponu bedrového pásu z
hliníka alebo 316 nehrdzavejúcej ocele a D-krúžky (so zarážkami triglide, aby sa zabránilo
skĺznutiu). Možnosť výberu spony bedrového opasku OMS z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka,
2” (50 mm) remienok v rozkroku s D-krúžkom DPV
Veľkosť: Jedna veľkosť padne všetkým
Dostupné štýly:
Postroj Smart Stream, zadná doska z nehrdzavejúcej ocele A11518078
Smart Stream Harness, hliníkový backplate A11518072
Smart Stream Harness, zadná doska z uhlíkových vlákien A11418038
Smart Stream Harness, Stainless Steel backplate and Chemical Resistant popruh (CR)
A11518088
Balík Smartstream Signature Nerezová oceľ S11518035
Balík Smartstream Signature Aluminium S11518036

FOTO 29-30
Nastavenie postroja Smartstream Harness

FOTO 31

A-zadná doska SS OR AL
D -SS TRI GLIDE

B-RAMENNÝ PÁSOK
E - DRŽIAK PÁSU

F-2 OBMEDZOVAČ PÁSU
VĽAVO
I -PÁSOVÝ PÁS TRI GLIDE

G -W/S OBMEDZOVAČ DKRÚŽOK
J -D-RING & TRI
GLIDE

C-SS SLIP RING
F - 1 OBMEDZOVAČ PÁSU
PRAVÝ
V -W/S OBMEDZOVAČ SS
SPONKA
k -VZDIALENOSŤ
OBMEDZOVAČA

L -PLEENO
FOTO 32
Nastaviteľný ramenný / bedrový popruh Smartstream zmierňuje pevné dĺžky ramenných /
bedrových popruhov, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na väčšine postrojov DIR.

1. Úprava spustí rameno / pasu popruhu obmedzovač montáž sa skladá z, obmedzovače F1 alebo F2 , popruh E a Tri Glide D . Ideálnym východiskovým bodom je umiestnenie
obmedzovačov F-1 a F2 tak, aby sedeli na vonkajšej strane pásu potápača. Úpravy dĺžky
K je vyrobená zneškodnenie alebo vypúšťaním popruhu E keď Tri Glide D .

FOTO 33

2. Keď sú F-1 a F-2 na svojom mieste, nasaďte zostavu postroja a nastavte ramenný pás B
potiahnutím za konce pásov a zapnite ho.
3. Pozrite sa na pozíciách Tri Glide I a D-kruh Tri Glide J. vzdialenosť K vzdialenosť medzi J a
F-1 a I a F-2 určuje množstvo prevesenie, ktoré môžu byť vtiahnutá do ramenné popruhy
B, ak pasu pracka sa vykonáva un. Príklad vzdialenosť K 3 v (7,6 cm), bude nízka ramenné
popruhy, aby uvoľnili, že veľa.
4. Každý potrebuje potápač vypracovať vzdialenosť L a K, ktoré najlepšie vyhovujú tam
potrebuje.
Na potápačskej pravej strane je postroj F-2 vybavený prackou H . Spona H môžu byť použité na
zabezpečenie koniec popruhu E . To poskytuje montážny bod pre kanisterové svetlo alebo
vrecko na príslušenstvo

Inštalácia postroja Weight Pocket Smartstream Harness
Tento obrázok znázorňuje inštaláciu na pravej strane, avšak nižšie uvedený postup platí pre obe
strany

FOTO 34
1. Ak bol zväzok bola upravená tak, aby správna montáž je ústretovo so značkou positing
z D , I & J na rameno Bedrový popruh B . Vosková značka alebo mydlá môžu byť použité
na označenie kritickej umiestnenia: bodov.
2. Odstráňte pracku bedrového pásu z ľavého konca ramenného popruhu B
3. Odstráňte I a J z ramenného popruhu B
4. Vytiahnite ramenný pás B späť cez (F-1 & F-2) a utiahnite C
5. Odstráňte zostavu držiaka pásového popruhu E tak, že ju uvoľníte z D , A a C
6. Odstráňte pracku H z F-2 tak, že ju uvoľníte z E
7. Umiestnite (F-1 a F-2) držiaka pásového popruhu E medzi slučky umiestnené na zadnej
strane vrecka a potom prevlečte E stredom slučky vrecka a skontrolujte, či je vrecko

správne orientované. Na zvislom vrecku závažia sa uvoľnenie závažia stiahne dole, zatiaľ
čo na horizontálnom závaží sa závažie vytiahne dopredu. Jednoduchú záverečnú
kontrolu možno vykonať pridržaním zostavy vrecka a popruhu až po bok, na ktorý sa má
namontovať. Potom skontrolujte, či popruh E rapuje okolo zadnej časti tela a ťahy
rukoväte na uvoľnenie vrecka so záťažou sú správne zarovnané so smerom ťahu.

FOTO 35
8. Pretečte E cez D, A, C a späť cez D a zastrčte stratový koniec E cez slučky na zadnej
strane vrecka
9. Znovu navlečte B tak, že ho prevlečiete cez slučky C a ( F-1 , F-2 ) a ( J , I ). Potom
pripevnite pracku bedrového pásu na ľavý koniec B

Verejná bezpečnosť (PS) HARNESS
POPRUH PRE VEREJNÚ BEZPEČNOSŤ (PS) postavený na patentovanej zadnej doske z
nehrdzavejúcej ocele. Zadná doska umožňuje prispôsobenie postroja dĺžke trupu
potápača. Nastaviteľné pracky v páse a ramennom popruhu z nehrdzavejúcej
ocele. Kompatibilné s celým radom vzduchových článkov OMS a pri použití voliteľného
koľajnicového systému Interspiro Drivatar System a Deviator DP! Systém povrchového
zásobovania.

FOTO 36
Postroj verejnej bezpečnosti (PS) A11518079
Veľkosť: Jedna veľkosť padne všetkým
Zobrazené s voliteľnými závažiami pre verejnú bezpečnosť (20 libier (9,1 kg) na každé vrecko
A11918079

Chemicky odolný batoh IQ
Ide o rovnaký dizajn ako batoh IQ, ale vyrobený z chemicky odolných materiálov a navrhnutý pre
potápačov Public Safety Diver (PSD) na použitie v prostrediach HAZMAT. IQ Pack rozloží váhu
cez boky a chrbát, aby rovnomerne rozložil váhu jednoduchých alebo dvojitých nádrží. Pohodlné
nastaviteľné ergonomické polstrované ramenné popruhy pomáhajú potápačovi dosiahnuť
ideálne priľnutie vo vode aj mimo nej. OMS soft pack dizajn pridáva podstatný komfort oproti
tradične stabilnejšiemu dizajnu tvrdého backplate, ale IQ pack ponúka OBE funkcie v jednom
systéme. Ponúka skutočne jedinečnú zadnú kapsu umiestnenú za bedrovou podložkou, do

ktorej sa zmestí voliteľná tvrdá zadná doska na zvýšenie stability postroja, ak je to potrebné, a
ponúka možnosť montáže viacerých valcov.

FOTO 37

Batoh CRIQ tiež používa chlopne so spojovacími prvkami namiesto suchého zipsu, ktoré držia
zadnú dosku na mieste, aby sa minimalizovalo priľnutie nečistôt. Náramky na každej ramennej
podložke pomáhajú pri vedení hadíc vlnitej hadice (ľavá strana) a hadíc regulátora (pravá
strana), aby sa zachoval efektívny profil vo vode a eliminovalo sa „nebezpečenstvo
zapletenia“. Náramky využívajú patentky na uzavretie, čím sa eliminujú oblasti pre
nečistoty. Bedrový popruh je vybavený sponou z nehrdzavejúcej ocele v štýle západky a
nastaviteľné hrudné (hrudná) a rozkrokové popruhy sú vybavené plastovými prackami v štýle
stláčania pre ľahké obliekanie a vyzúvanie. Systém popruhov obsahuje (2) D-krúžky pripevnené
na hrudník, (2) D-krúžky bedrového popruhu, O-krúžok medzi rozkrokovým popruhom a
niekoľko staticky umiestnených malých D-krúžkov, všetky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
odolnej voči korózii. Používa sa s OMS 45 lbs. (20 N) Krídlo odolné voči chemikáliám z hlbokého
oceánu
Batoh IQ
CR
časť #
A11518023
A11518024

Hrudník
Veľkosť
M-L
L - XL

v
30 - 50
35 - 55

Výška

cm
76 - 127
89 - 140

v
68 - 74
72 - 78

cm
173 - 188
183 - 198

Hmotnosť
lbs.
160 - 210
190 - 240

kg
73 - 95
86 - 109

SIDESTREAM27
Postroj pre bočnú montáž SIDESTREAM27 s hmotnosťou 27 libier. (120 N) vzduchová bunka
využíva dizajn split-pack balenia a ide o minimalistický štýl bočnej montáže, postroj padne
každému jednoduchým nastavením 2” (50 mm) popruhu tak, aby zodpovedal dĺžke
ponoreného trupu. SIDESTREAM27 obsahuje systém závažia na chrbticu, ktorý pojme až 15
libier. (6,8 kg). Predná doska pozostávajúca z 2 odsadených D-krúžkov pre spony valca a 2
odpadových D-krúžkov. Zahŕňa redundantnú vzduchovú bunku s orálnym nafukovačom a
špeciálnym OPV.
Veľkosť: Jedna veľkosť padne všetkým

FOTO 38-39

MOŽNOSTI OMS AIR CELL

OMS vzduchových komôr, často označované ako krídla, sú k dispozícii v rôznych
konfiguráciách a nosnostiach. Je nesmierne dôležité, aby sa vzduch bunka vyberiete má
dostatok vztlak na podporu potápačov a fľaše na povrchu.
Niektoré z vlastností rôznych vzduchových komôr OMS zahŕňajú nadbytočné vnútorné
vaky, elastomérne sťahovacie pásy, ktoré pomáhajú minimalizovať objem nenafúknutého
BC, alebo donut (kruhový) tvar na efektívnejšie premiestňovanie vzduchu.
Vzduchové bunky OMS sú vyrobené z 1000 denier Cordura® laminovanej s 1,5 mm
uretánom. Vnútorná membrána je vyrobená z nylonu pre vynikajúcu odolnosť. Vzduchové
bunky OMS sú dostupné v niekoľkých rôznych zdvihových kapacitách s jednoduchými a
dvojitými vnútornými vakmi. Mechanizmy nafukovačky a vypúšťacie ventily sú
štandardizované, vďaka čomu sú vzájomne zameniteľné a plne použiteľné.
Vzduchové bunky OMS je možné pripevniť k akémukoľvek systému zadnej dosky OMS
pomocou skrutiek zo sady oceľových pásov pre dvojité alebo skrutiek z adaptéra na jednu
nádrž. Nylonové tankové pásy môžu byť použité pre pripevnenie ho na IQ Pack. Niektoré
krídla majú zabudované stabilizátory valcov s adaptérom pre jednu nádrž pripevnené ku
krídlu a nevyžadujú ďalšie adaptéry pre jednu nádrž.

FOTO 40-46

Popisy vzduchových článkov a výťahy
Popis krídla OMS
názov

časť #

PM
(Performance
Mono) krídlo
ČIERNA
PM
(Performance
Mono) Krídlo
ŠEDÁ /
ČIERNA
PM
(Performance
Mono) Krídlo
RUŽOVÁ /
ČIERNA
PM
(Performance
Mono) Krídlo
ČERVENÁ /
ČIERNA

A11518073

A11518084

A11518085

A11518086

EAN#
4251088254700

4251088258746

4251088258722

4251088258739

Vlastnosti
Redundantný
Jedna Dvojitá Sťahovacie vzduchový
Zdvihnite nádrž nádrž
pásy
článok
27 libier (~12
kg) 118 N
27 libier (~12
kg) 118 N

27 libier (~12
kg) 118 N

27 libier (~12
kg) 118 N

X
X

X

X

PM
(Performance
Mono)
Rýchlosť
krídla Žltá /
ČIERNA
PM
(Performance
Mono) Krídlo
Ocean Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Krídlo
Lava Orange /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Krídlo
Miami Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Lizard Green /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Krídlo k
30. výročiu
červené/žlté

A11418025

PM
(Performance
Mono) krídlo
ČIERNA
PM
(Performance
Mono) Krídlo
ŠEDÁ /
ČIERNA
PM
(Performance
Mono) Krídlo
RUŽOVÁ /
ČIERNA
PM
(Performance
Mono) Krídlo
ČERVENÁ /
ČIERNA
PM
(Performance
Mono)
Rýchlosť
krídla Žltá /
ČIERNA
PM
(Performance
Mono) Krídlo
Ocean Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Krídlo
Lava Orange /
BLACK
PM
(Performance

A11518016

4251088264051

27 libier (~12
kg) 118 N

X
A11518022

A11418007

A11418008

A11418006

A11418042

A11518081

A11518082

A11518083

A11418024

A11418021

A11418004

A11418005

4251088264020

4251088261500

4251088261517

4251088261494

4251088265911

4251088250160

4251088258685

4251088258692

4251088258708

4251088264044

4251088264013

4251088261470

4251088261487

27 libier (~12
kg) 118 N

27 libier (~12
kg) 118 N

27 libier (~12
kg) 118 N

27 libier (~12
kg) 118 N

27 libier (~12
kg) 118 N

X

X

X

X

X

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

32 libier
(~14,7 kg)

X

Mono) Krídlo
Miami Blue /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Wing
Lizard Green /
BLACK
PM
(Performance
Mono) Krídlo k
30. výročiu
červené/žlté

144 N
A11418003

A11418043

4251088261463

4251088265928

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

32 libier
(~14,7 kg)
144 N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ocean Wing
chemicky
odolné

A11518013

4251088250139

60 libier (~
27 kg)

Hlboké Ocean
Wing Black

A11518001

4251088250016

Hlboké Ocean
Wing Black

A11518002

4251088250023

Krídlo
hlbokého
oceánu
červené

A11518075

4251088254724

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

Deep Ocean
Wing Black
Vintage
Deep Ocean
Wing Red
Vintage
Krídlo Deep
Ocean Wing
Chemicky
odolné

A11518003

4251088250030

A11518004

4251088250047

A11518080

4251088258678

Deep Ocean
2.0 Black

A11418027

Deep Ocean
2.0 Speed
žltá/čierna

A11418036

Deep Ocean
2.0 Ocean
Blue / Black

A11418035

Hlboké Ocean
2.0 Grey /
Black

A11418031

Deep Ocean
2.0 ružová /
čierna

A11418030

Deep Ocean
2.0 červená /
čierna

A11418029

4251088264075

4251088264167

4251088264150

4251088264112

4251088264105

4251088264099

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

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

Deep Ocean
2.0 Lava
Orange /
Black
Deep Ocean
2.0 Miami
Blue / Black

A11418033

Deep Ocean
2.0 Lizard
Green / Black

A11418032

Hlboký oceán
2.0
30. výročie
červená/žltá
Krídlo Deep
Ocean 2.0 je
chemicky
odolné

A11418041

Trieste Wing
Black Vintage

A11518005

4251088250054

Trieste Wing
Red Vintage

A11518006

4251088250061

Trieste Wing
Black Vintage

A11518007

4251088250078

Trieste Wing
Red Vintage

A11518008

4251088250085

Performance
Double Wing
Black
Performance
Double Wing
Red / BLACK
Performance
Double Wing
PINK / Black
Performance
Double Wing
ŠEDÁ / Čierna
Performance
Double Wing
Speed žltá /
čierna
Performance
Double Wing
Ocean Blue/
Black
Performance
Double Wing
Lava Orange /
Black
Performance
Double Wing
Miami Blue /
Black
Performance
Double Wing
Lizard Green /
Black
Výkon Double
Wing 30 Years

A11518017

4251088250177

A11518089

4251088260084

A11518090

4251088260091

A11518091

4251088260107

A11418026

4251088264068

A11418034

A11418045

A11418023

A11418010

A11418009

A11418011

A11418045

4251088264136

4251088264143

4251088264129

4251088265904

4251088265997

4251088264037

4251088261531

4251088261524

4251088261548

4251088265935

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

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

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

45 libier (~
25,4 kg)
249N

X

45 libier (~
25,4 kg)
249N

X

45 libier (~
25,4 kg)
249N

X

45 libier (~
25,4 kg)
249N

X

45 libier (~
25,4 kg)

X

Anniversary
červená / žltá

249N

Performance
Double Wing
Black
Výkon Double
Wing Red

A11518057

4251088251921

A11518057

4251088251938

SideStream
27

A11518087

4251088259439

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

27 libier (~12
kg) 118 N

X
X

X

X

X

FUNKCIE A VYPÚŠŤACIE VENTILY
INFLÁTORY OMS

FOTO 47

Závitový koniec hadice Quick Disconnect sa
pripája k nízkotlakovému portu prvého stupňa
potápača. Koncovka Quick Disconnect je
pripevnená k mechanizmu hustenia potiahnutím
späť za golier a pritlačením na vsuvku Quick
Disconnect.
Nafúknite BC stlačením tlačidla hustenia. Použite
krátke dávky na kontrolu množstva vzduchu
vstupujúceho do BC. Náustok na orálne
nafukovanie umožňuje orálne nafukovanie
výdychom do náustka pri úplnom stlačení
vypúšťacieho tlačidla.
Vzduch je možné vypustiť stlačením
vypúšťacieho tlačidla alebo pomocou
vypúšťania.
Elbow styleWith over pressure valve

FOTO 48-49
Existujú dva typy nafukovačiek. Lakťový štýl pre dvojitú
Krídla a s pretlakovým ventilom štandardná možnosť pre krídla Performance Mono a dostupné
ako príslušenstvo pre všetky ostatné krídla
Na uvoľnenie vzduchu môžete potiahnuť celú spodnú zostavu
Smerom nadol. Musíte byť v kolmej polohe
Alebo v polohe, kde bude vzduch blízko hornej časti
Krídlo.

VYPÚŠŤACIE VENTILY OMS

FOTO 50-51

Vzduch je možné z BC vypustiť aj
jemným potiahnutím za sťahovaciu
šnúru. OMS BCD sú dostupné so
spodným vypúšťacím ventilom
umiestneným v spodnej časti BC alebo
hornými vypúšťacími ventilmi na
ramene potápača. Niektoré modely sú
vybavené oboma.

!! POZOR !!
Deflátor musí byť v najvyššom bode, aby správne vypúšťal vzduch.
Nesprávne umiestnenie deflátora môže spôsobiť rýchly vzostup, ktorý
je nebezpečný a môže viesť k poraneniam spôsobeným pretlakom pľúc
a/alebo dekompresnej chorobe.
Každý z týchto stavov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
Skládky by sa mali pravidelne kontrolovať úplným nafúknutím BC, aby sa zabezpečilo ich
správne odvetranie. Po každom ponore ich tiež dôkladne opláchnite, aby ste zabránili
uviaznutiu nečistôt v tesnení a úniku vzduchu z BC.
!!POZOR!!
Opakované nesprávne používanie orálny inflácie / deflácie mechanizmus
alebo vyklápacie ventily zostáv môže vniknutiu vody do BC s následným
znížením vztlaku.
Znížený vztlak môže spôsobiť stratu kontroly nad vztlakom, čo môže viesť k zraneniu
alebo smrti osôb.

MONTÁŽ NAJOBĽÚBENEJŠÍCH KOMPENZÁTOROV VZŤAHU OMS
OMS má k dispozícii viacero možností postrojov a krídel. Nasledujúce sú
najobľúbenejšie kombinácie:
SYSTÉM IQ HARNESS SYSTEM
Pripevnenie krídla a samostatného tanku iba pomocou pásov na tank.
Krídlo môže byť pripojená k IQ Lite Pack alebo IQ balíčka s dvoma nylon tankových
pásov. Vyhľadajte všité popruhy sloty šité na zadnej strane IQ Lite alebo IQ Pack. Závit

pásmo nylonové nádrže cez hornú štrbinou a ďalšie prostredníctvom spodného
otvoru. Ďalej, závit voľných koncov nádrže pásom prostredníctvom zodpovedajúcich
otvorov v krídle. Vzhľadom k tomu, tankové pásy sú utiahnuté na nádrž močový mechúr a
zväzok bude pevne zovretý spoločne proti tanku.
Z výroby inštalujeme IQ Harness Systems pomocou skrutiek.
Uchytenie nerezového jednu fľašu adaptér (PART # A16918001)
OMS adaptér na jednu nádrž možno použiť na pripevnenie jednej nádrže k IQ Lite Pack, ktorý
má nainštalovanú zadnú dosku .
Ak chcete nainštalovať zadnú dosku, uchopte hornú časť chrbtovej podložky IQ Lite Pack a
otvorte spodnú časť podložky, kde suchý zips uzatvára vnútorné vrecko. Zasuňte zadnú dosku
nahor do štrbiny, pričom zarovnajte otvory priechodky s otvormi pre skrutky v zadnej
doske. Vložte čapy skrutiek adaptéra na jednu nádrž cez otvory pre priechodky v zadnej časti
krídla cez otvory pre skrutky na zadnej doske a cez príslušné otvory v postroji. Držte adaptér,
krídlo a postroj spolu a umiestnite veľkú podložku na čap skrutky, potom delenú poistnú
podložku a následne krídlovú maticu.
Pevne utiahnite krídlovú maticu a potom zatlačte na spodok podložky s pripojenou klapkou
Velcro®.

FOTO 52-53

PRIPOJENIE VALCOV K ADAPTÉRU JEDNEJ NÁDRŽE
OMS adaptér pre jednu nádrž možno použiť na umožnenie pripojenia jednej nádrže k
postroji OMS vybavenému kovovou zadnou doskou .
To umožňuje ľahšie a rýchlejšie prepínanie tam a späť medzi dvojlôžkových a
jednolôžkových nádrží. To tiež poskytuje stabilnejšie držiak pre väčšie, ťažšie
veľkokapacitné nádrže.
Adaptér na jednu nádrž sa inštaluje prevlečením skrutiek adaptéra cez priechodkové otvory
BC a potom cez zodpovedajúce otvory na zadnej doske. Uistite sa, že BC je orientovaný
výstražným štítkom proti chrbtu potápača.

FOTO 54

Najprv nainštalujte plochú podložku (oproti zadnej doske alebo popruhu), potom delenú
poistnú podložku. Naskrutkujte krídlové matice na skrutky a pevne dotiahnite rukou. Potom
nainštalujte dva nylonové vačkové pásy cez otvory na adaptéri pre jednu nádrž. Prevlečte
popruh popruhu nádrže cez pracku s vačkou pomocou väzby uvedenej na strane 16.
Pamätajte, že všetky nylonové popruhy sa natiahnu, keď sú mokré, takže pred utiahnutím
nezabudnite namočiť nylonové popruhy nádrže do vody.

INŠTALÁCIA ADAPTÉRA NA JEDNU NÁDRŽ (PART# A16918003) na krídla bez pripojených
stabilizátorov valca adaptéra pre jednu nádrž.
Adaptér Soft Single Tank je ideálny pre cestujúcich potápačov. Tento ľahký a ľahko
ovládateľný adaptér bude fungovať na IQ Pack, keď nie je potrebné použiť tvrdú
platňu. Navyše ho možno použiť na nerezový alebo hliníkový backplate, ak cestujúci
potrebuje znížiť hmotnosť batožiny.
Pásy nádrže sú vedené buď cez štrbiny IQ Lite Pack alebo štrbiny v nerezovej alebo hliníkovej
zadnej doske. Knižné skrutky udržujú vzduchový článok a adaptér nádrže na mieste, čo
umožňuje manipuláciu s nimi ako s jednou jednotkou.
Mäkký adaptér na jednu nádrž a adaptér na jednu nádrž z nehrdzavejúcej ocele budú
fungovať so všetkými OMS Wings okrem Performance Mono a Performance Double Wing
na dosiahnutie najlepšieho možného výkonu.

Foto 55-56

Adaptér na jednu nádrž je odinštalovaný

Adaptér na jednu nádrž

OMS PERFORMANCE MONO WING 27 lb (120 N) alebo 32 lb (142 N)
Performance Mono Wing je krídlo v tvare šišky, ktoré umožňuje rýchly a jednoduchý pohyb
vzduchu z jednej strany vzduchovej komory na druhú. Ide o ideálne krídlo pre cestujúcich
potápačov, pretože je malé, ľahké a ľahko zbaliteľné. Vzduchová bunka má v krídle
zabudované stabilizačné tyče, aby sa znížilo posúvanie nádrže počas ponoru. Stabilizačné
tyče eliminujú potrebu dodatočného adaptéra pre jednu nádrž.

Navliekanie popruhu valca (páska nádrže)
Jednotlivé nádrže sú zvyčajne pripevnené pomocou
nylonových vačkových pásov. Nylonový popruh sa
prepletá cez sponu, ktorá zaisťuje popruh proti nádrži. Je
dôležité, aby bol popruh správne prepletený cez pracku,
inak nebude dostatočne napnutý na bezpečné uchytenie
nádrže. Pamätajte, že nylon sa napína, keď je mokrý,
takže je dôležité namočiť nylonový popruh do vody pred
utiahnutím vačkového pásu. Otvory na spone vačky sú
očíslované, aby sa uľahčilo navliekanie popruhu.

Foto 57-58

Navliekanie popruhu valca
1. Položte pracku tak, aby čísla smerovali nahor. Potiahnite
Popruh cez kovový krúžok.

Foto 59-60

2. Popruh prevlečte zospodu cez otvor 2 a okolo cez 3.

Foto 61-62

3. Teraz potiahnite za koniec 4. Teraz potiahnutím utiahnite. Teraz prevlečte posledný otvor 5.

Foto 63-64
4. Potiahnite popruh späť cez pracku, aby ste ho pevne utiahli a pripevnite popruh na suchý
zips.

Foto 65-66

5. Opakujte pre druhé vačky pásme. Uistite sa, že obaja sú tesná a nádrž je rovný.

POZNÁMKA: Tento postup prevliekania popruhu cez pracku je rovnaký ako pre sponu z
nehrdzavejúcej ocele.

Príslušenstvo na závažie

Foto 67-68-69

Horizontálne vrecko na závažie

Užitočné Vertikálne vrecko na
závažie

Vertikálne vrecko na závažie

Záťažové vrecko Nainštalujte na každý postroj rovnakým
(Smartstream, IQ Lite, Public Safety a Comfort Harness III):

spôsobom

Každé z vreciek na závažie má na zadnej strane popruh, cez ktorý prevlečie
bedrový popruh každého postroja, čo umožní vrecku na závažie posúvať sa tam a
späť, aby sa dosiahlo to najlepšie umiestnenie váhy. Toto sa vzťahuje na ľavý a
pravý bočný pásový popruh každej jednotky postroja
KONTROLY PRED PORÚČENÍM

Pripojte hustilku k zdroju vzduchu. Tlačidlo nafukovania stláčajte a uvoľňujte prerušovane,
aby ste sa uistili, že prúdenie vzduchu nie je prekážkou a že prúd vzduchu sa po uvoľnení
tlačidla úplne zastaví.
Plne nafúknite kompenzátor vztlaku, kým funkcia uvoľnenia pretlaku ventilu OPR/PD
(OPR/PD) nezačne uvoľňovať tlak odvzdušňovaním. Zastavte nafukovanie kompenzátora
vztlaku a ventil OPR/PD by mal prestať odvzdušňovať a znova sa utesniť. Vzduchová bunka
kompenzátora vztlaku by mala byť pevná a úplne nafúknutá.
Ručne ovládajte ventil OPR/PD potiahnutím za zostavu ťažného lanka. Potiahnite na
sekundu a potom pustite, aby ste sa uistili, že ventil sa po každom potiahnutí znovu utesní.
Úplne nafúknite BCS a nechajte 5-10 minút pôsobiť. Ak močový mechúr vykazuje akékoľvek
známky vyfúknutia v priebehu 5-10 minút, NEPOUŽÍVAJTE KOMPENZÁTOR VZtlaku.
Skontrolujte pásy dvoch valcov, aby ste sa uistili, že sú správne napnuté a že valec pevne drží.
Ak váš systém obsahuje závažia, skontrolujte, či sú závažia zabezpečené a či nie sú
preťažené.
Ak používate záťažový pás, musí mať voľnú dráhu pádu. Ak je váš kompenzátor vztlaku
vybavený popruhom v rozkroku, opasok so záťažou si musíte nasadiť ako posledný. Ak
používate integrovaný systém závažia, vrecká na závažie musia byť správne pripevnené k
postroju.
!!POZOR!!
Navlečenie rozkrokového popruhu cez závažie zabráni uvoľneniu
závažia v prípade núdze, čo môže mať za následok vážne zranenie
alebo smrť.
Skontrolujte funkčnosť všetkých spôn. Skontrolujte všetky armatúry a spoje, či nie sú
poškodené (praskliny, trhliny atď.)
Na modeloch s dvojitým mechúrom otestujte každý močový mechúr samostatne
(nenafukujte oba mechúre súčasne)
Na krídlach s elastomérovými sťahovacími pásikmi pri plne nafúknutom BC skontrolujte, či
sťahovacia šnúra alebo záhyby v BC nie sú zachytené sťahovacími pásmi.
Po vstupe skontrolujte jednotky, či neobsahujú
bubliny indikujúce netesnosti. Otestujte
vyklápače pre hladký chod a pozitívne utesnenie.

OBSLUHA KOMPENZÁTORA VZŤAHU
!! POZOR!!
Pred použitím tohto kompenzátora vztlaku (BC) musíte dostať pokyny
a certifikácia v oblasti potápania a ovládania vztlaku od uznávanej školiacej agentúry.
Používanie potápačského vybavenia necertifikovanými
alebo nevyškolenými osobami je nebezpečné a môže mať za
následok zranenie alebo smrť.
Na modeloch s dvojitým mechúrom je primárnym mechúrom močový mechúr na chrbte
potápača. Nenafukujte oba mechúre súčasne. To by mohlo znížiť celkový zdvih poskytovaný
bundou.
!!POZOR!!
Opakované nesprávne použitie mechanizmu orálneho nafukovania/vypúšťania
alebo zostáv vypúšťacích ventilov môže umožniť vniknutiu vody do BC s
následným znížením vztlaku.
Znížený vztlak môže spôsobiť stratu kontroly nad vztlakom, čo môže viesť k zraneniu
alebo smrti osôb.

PO POTÁPANI A ÚDRŽBE
Pri správnej starostlivosti bude váš OMS kompenzátor vztlaku slúžiť roky. Po každom
potápačskom výlete je potrebné vykonať nasledujúcu starostlivosť a údržbu.
Dôkladne opláchnite BC čerstvou vodou, aby ste odstránili soľ, piesok atď. Po úplnom
opláchnutí vonkajšku vypláchnite vnútro močového mechúra.
Pripojte zdroj vzduchu k nafukovačke.
Na dôkladné opláchnutie vnútra vzduchovej bunky pomocou hadice nasmerujte vodu do
močového mechúra cez ústny nafukovač.
Úplne vyprázdnite močový mechúr cez perorálny
nafukovač alebo ventil OPR. Nafúknite BC a nechajte ho
vyschnúť zvonku aj zvnútra.
Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym
teplotám. Ultrafialové lúče nielen vyblednú materiály, ale znížia aj pevnosť materiálov.

Použitie v silne chlórovanej vode spôsobí odfarbenie látky kompenzátora vztlaku a jej
poškodenie.
Skladujte na chladnom a suchom mieste.

OMS KRÍDLA S RETRAKČNÝMI PÁSMI
Krídla OMS Deep Ocean, Tesseract a Trieste obsahujú elastomérne sťahovacie pásy, ktoré
udržujú BC kompaktné, keď nie sú úplne nafúknuté. Pomáhajú tiež pri deflácii tým, že
zabraňujú lokalizovanému zachytávaniu vzduchu.
!!POZOR!!
Nedodržanie týchto montážnych pokynov môže spôsobiť
zlyhanie BCD, ktoré môže viesť k zraneniu alebo smrti!
VÝMENA ELASTOMICKÝCH PÁSKOVÝCH KRÍDEL
Náhradné sady elastomérových sťahovacích pások obsahujú 12
pások. Pred inštaláciou vopred natiahnite pásy na ich limit (opakujte to
2-3 krát pre každé pásmo). Tento proces uľahčuje navliekanie a
viazanie elastomérnych pásov.

Fotografia 70
Položte krídlo naplocho s logom OMS nahor. Každý pásik prevlečte jednotlivo cez výstupky
priechodky okolo vonkajšieho okraja BC.

Fotografia 71
Po navlečení všetkých pásov úplne nafúknite krídlo, kým sa vypúšťací ventil neodvzdušní. Je
mimoriadne dôležité, aby bolo krídlo úplne nafúknuté, zatiaľ čo sú pásy pripevnené na
miesto! Inštalácia pásov na nenafúknutý BC môže ohroziť zdvihovú kapacitu BCD! Prevlečte
hornú časť každého pásu cez vnútorné rady otvorov pre priechodky a natiahnite ich dookola
tak, aby sa konce spojili do ŠTVRTÉHO UZLA na strane nádrže na krídle (na opačnej strane s
výstražným štítkom). Uistite sa, že pásy sú tesne priviazané k BC. Mali by ste byť schopní
ľahko vkĺznuť prstom medzi krídlo a pás.
Keď sú všetky uzly zviazané, potiahnite každý z nich tak, aby bol bezpečne zastrčený v
blízkosti zadnej strany každej vnútornej priechodky (strana nádrže/strana bez
označenia). Vyfúknite krídlo a skontrolujte, či sa vyfukuje rovnomerne po celom
obvode. Orálne nafúknite krídlo, aby ste sa uistili, že pásy nie sú príliš priliehavé. Mali by ste

byť schopní orálne nafúknuť BC s malým úsilím. Ak existuje nadmerný odpor voči orálnej
nafukovaní, uvoľnite pásy.

Fotografia 72
Vyfúknuté krídlo OMS so sťahovacími pásikmi
Nafúknuté krídlo OMS so sťahovacími pásikmi

Fotografia 73
KRÍDLA OMS S VNÚTORNÝMI RETRAKČNÝMI PÁSMI
OMS Deep Ocean 2.0 obsahuje vnútorné elastické šnúrky, ktoré udržujú krídlo kompaktné, keď
nie je úplne nafúknuté. Pomáhajú tiež pri vypúšťaní vzduchu, čím bránia lokalizovanému
zachytávaniu vzduchu a sú umiestnené vo vnútri na vnútornej strane krídla.
Továrenské nastavenie je na 45 libier. (22,2 kg) zdvihu. Ak požadujete väčší zdvih, postupujte
podľa týchto pokynov:
Otočte krídlo tak, aby bol varovný štítok na spodnej strane, teraz môžete úplne otvoriť zips
okolo vonkajšieho krídla, čo vám umožní prístup k vnútornému mechúru.

FOTO 74
Jemne otočte krídlo úplne naruby.

FOTO 75-76
Odviažte hornú a spodnú elastickú šnúru jednu po druhej na oboch stranách a uvoľnite, aby ste
zvýšili zdvihové libier/kg až na 60 libier. (27,2 kg) a potom zviažte každý koniec v požadovanej
dĺžke.

FOTO 77-79
Otočte vnútorný močový mechúr späť do pôvodného stavu jemným zatlačením vnútorného
mechúra do vonkajšieho močového mechúra dookola. Zatvorte zips tak, aby sa pri zatváraní
nezachytil žiadny materiál.

ZÁRUKA
OBMEDZENÁ ZÁRUKA OMS

OMS zaručuje, že váš kompenzátor vztlaku OMS bude bez chýb v materiáli a spracovaní
po dobu dvoch (2) rokov od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu.
Akýkoľvek výrobok, ktorý spoločnosť OMS určí ako chybný z hľadiska materiálu alebo
spracovania v súlade s vyššie uvedenými zárukami, bude bezplatne opravený alebo
vymenený podľa uváženia spoločnosti OMS, keď bude doručený v továrni s predplatenou
prepravnou spolu s dokladom o kúpe. Pôvodný záručný dátum platí bez ohľadu na to, či bola
vec opravená alebo vymenená.
Táto záruka výslovne nahrádza všetky ostatné záruky. Akékoľvek implicitné záruky
predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel sú obmedzené na rovnakú dobu trvania ako
táto výslovná záruka.
Táto záruka sa nevzťahuje a spoločnosť OMS nenesie zodpovednosť za náhodné alebo
následné škody. Niektoré štáty a krajiny nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie
implicitných záruk, náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia a
vylúčenia sa vás nemusia týkať.
Táto záruka sa nevzťahuje na vyblednutie alebo akékoľvek poškodenie spôsobené
nesprávnym používaním, zneužitím, zanedbaním, úpravou, nevykonaním údržby podľa
pokynov, poškodením spôsobeným kontaminantmi alebo neoprávnenou opravou
alebo servisom.
Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne vyjadrenia alebo záruky poskytnuté predajcami
nad rámec ustanovení tejto záruky.
Táto záruka nepokrýva náklady vynaložené na bežnú opravu, kontrolu a preventívnu
údržbu.
Táto záruka je spotrebiteľskou zárukou rozšírenou iba na pôvodného maloobchodného
kupujúceho a nevzťahuje sa na zariadenia používané na komerčné účely.
Ak chcete získať záručný servis alebo výmenu, musíte predložiť doklad o kúpe.
Táto záruka vám dáva špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa
líšia v závislosti od štátu, krajiny ku krajine.
SYSTÉMY RIADENIA OCEÁNU
OMS – Celosvetové ústredie
Vlastní a prevádzkuje
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Moenchengladbach
41199 Nemecko
+49 2166 67541 10

info@omsdive.eu
www.omsdive.eu

SERVIS
OMS má rozsiahle servisné zariadenia v Európe a USA, ktoré ponúkajú najkvalitnejšie
opravárenské služby pre vaše zariadenia:
Celosvetová kontrola okrem
Severnej Ameriky

Naša webová stránka www.omsdive.eu pre vášho miestneho predajcu
alebo distribútora alebo kontaktujte:

SYSTÉMY RIADENIA OCEÁNU
OMS – Celosvetové ústredie
Vlastní a prevádzkuje
BtS Europa AG
Klosterhofweg 96
Moenchengladbach
41199 Nemecko
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu

V Severnej Amerike:
DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC.
1148 Delevan Drive
San Diego, CA 92102-2499
USA Tel: 800.325.8439
alebo 619.236.1203
Fax: 619.237.0378
Support@DUIOnline.com WWW.
DUI-ONLINE.COM

EN 1809:2014+A1:2016
Vyhlásenie o zhode pre nariadenie (EÚ) 2016/425 možno nájsť na www.omsdive.eu.
Testhouse:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Norimberg
NB 0197
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