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Sveikiname įsigijus OMS sausą kostiumą. Jis buvo kruopščiai pagamintas pagal griežtus 
standartus, naudojant aukštos kokybės medžiagas. Tinkamai naudojant, nardymas taps 
patogesnis ir malonesnis.  



OMS sausi kostiumai yra skirti naudoti sertifikuotiems narams, išmokusiems naudotis sausais kostiumais, arba 
asmenims, kuriuos tiesiogiai prižiūri kvalifikuotas instruktorius. 

Net jei esate patyręs naras su sausu kostiumu, raginame skirti laiko ir perskaityti šį vadovą. Jame yra daug svarbių 
saugos metodų ir informacijos, kuri gali padėti pratęsti sauso kostiumo tarnavimo laiką. 

Jei savininko vadovo nėra arba jis pamestas, kopiją galite atsisiųsti iš OMS svetainės adresu www.omsdive.eu arba 
kopiją galite gauti susisiekę su OMS visame pasaulyje, išskyrus JAV, adresu: 
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Apibrėžimai _______________________ 
  
ŠIAME INSTRUKCIJA VARTOJAMŲ SVARBIŲ ŽODŽIŲ APIBRĖŽIMAS 

Šiame vadove vartosime tam tikrus žodžius, kad atkreiptume jūsų dėmesį į sąlygas, praktiką ar būdus, kurie gali 
turėti tiesioginės įtakos jūsų saugumui. Ypatingą dėmesį atkreipkite į informaciją, pateikiamą šiais signaliniais 
žodžiais: 

!!! PAVOJUS!!! 

Nurodo neišvengiamą pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, baigsis mirtimi arba rimtu sužalojimu. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali įvykti mirtis arba sunkus sužalojimas. 

! ATSARGIAI! 



Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios, jei nebus išvengta, galima lengvai arba vidutiniškai 
susižaloti. Jis taip pat gali būti naudojamas įspėti apie nesaugią veiklą. 

PAGALBA KLIENTAMS 

Jei kuri nors šio vadovo dalis yra neaiški arba negalite gauti patenkinamų atsakymų iš nardymo parduotuvės ar 
instruktoriaus, susisiekite su OMS Europoje telefonu +4921666754110. info@omsdive.eu www.omsdive.eu  

  

  
  
  
  
  
  
  
Sauga ____________________________ 
  
SVARBI SAUGOS INFORMACIJA 

Šis sausas kostiumas skirtas naudoti sertifikuotiems nardytojams, sėkmingai baigusiems sausų kostiumų naudojimo 
kursą arba narams mokymuose, prižiūrint kvalifikuotam instruktoriui. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Vykdykite visas instrukcijas ir laikykitės šių saugos priemonių. Netinkamas arba netinkamas sauso 
kostiumo naudojimas gali sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Šis naudotojo vadovas NĖRA pakaitalas kvalifikuoto instruktoriaus pateikto sauso kostiumo 
nurodymų. NENAUDOKITE sauso kostiumo, kol neįgijote ir neįgijote praktinių nardymo su sausu 
kostiumu įgūdžių, įskaitant avarinius įgūdžius, kontroliuojamoje aplinkoje, prižiūrint nardymo 
instruktoriui, sertifikuotam nacionaliniu mastu pripažintos mokymo organizacijos ir išmanančio sausų 
kostiumų naudojimą. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 



Netinkamai naudojant arba netinkamai naudojant šį DRYSUITĄ gali būti prarasta plūdrumo kontrolė, 
įskaitant nekontroliuojamus nusileidimus ir nekontroliuojamus greitus pakilimus, dėl kurių gali nuskęsti, 
atsirasti dekompresinė liga arba oro embolija. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Netinkamai naudojant arba netinkamai naudojant šį DRYSKO KOSTIUMĄ gali kilti šiluminių pavojų, 
įskaitant greitą kūno perkaitimą (hipertermiją) arba atšalimą (hipotermiją), dėl ko gali ištikti insultas arba 
traukuliai. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Nenaudokite sauso kostiumo kaip pakeliamojo krepšio. Jei sausą kostiumą naudosite kaip pakeliamą 
krepšį ir prarasite sukibimą su daiktu, galite per daug plūduriuoti. Tai gali sukelti greitą kilimą.  

ATSARGIAI! 
Įprastas Drysuit naudojimo laikas, kai naudojamas dažnai, yra 20 metų nuo pagaminimo datos. Tada 
susisiekite su savo atliekų šalinimo paslaugų teikėju dėl tinkamo išmetimo. 

  
  
Saugumas ____________________________ !! ĮSPĖJIMAS!! 
Greitas kilimas yra pavojingas ir gali sukelti oro emboliją arba dekompresinę ligą, kurios gali baigtis rimtu 
sužalojimu arba mirtimi. 

!!! PAVOJUS!!! 

Nardymas ant ledo (nardymas 40 °F (5 °C) ar žemesnės temperatūros vandenyje) yra labai 
pavojingas. Neužsiimkite nardymu ant ledo, nebent esate gerai apmokytas ir specialiai aprūpintas. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Nardymas aplinkoje, kuri yra chemiškai, biologiškai ar radiologiškai užterštoje, yra labai pavojinga. Nors 
kai kurią OMS įrangą galima pritaikyti naudoti tam tikroje užterštoje aplinkoje, reikalingas specialus 
mokymas, įranga ir procedūros. Nenardykite užterštoje aplinkoje, nebent esate gerai apmokytas ir 
specialiai aprūpintas. Šis vadovas neturėtų būti naudojamas kaip sauso kostiumo mokymo, OSHA 
HAZWOPER kursų ar užteršto vandens naro mokymo pakaitalas. Svarbu, kad naras suprastų, jog 
apsauga nuo poveikio nepanaikina su užteršto vandens kylančios rizikos. 

Perskaitykite visą šį vadovą prieš naudodamiesi sausu kostiumu, net jei turite sausų kostiumų naudojimo 
patirties. Išsaugokite vadovą ateityje. 

Jei perparduodate ar kam nors paskolinate įrangą, įsitikinkite, kad šis vadovas pridedamas prie sauso kostiumo ir yra 
perskaitytas bei suprantamas prieš naudojant sausą kostiumą. 



Jei nesilaikysite visų įspėjimų ir nurodymų dėl sauso kostiumo naudojimo ir priežiūros, galite rimtai susižaloti arba, 
ekstremaliose situacijose, mirti. 

Šis vadovas pateikiamas originaliam OMS sauso kostiumo pirkėjui. Jei turite klausimų apie OMS sauso kostiumo 
naudojimą ar priežiūrą arba jums reikia kitos šio vadovo kopijos, susisiekite su OMS: 

  
  
  
  
  
  
  
  
Sauga ____________________________ 
  

Susisiekite su OMS WorldWide telefonu +4921666754110. info@osmsdive.eu www.omsdive.eu    
  
Ocean Managment Systems GmbH 

  
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Vokietija      

  

  

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS IR SAUSO KOSTIUMO GAIRĖS 

Keletas sausų kostiumų gamintojų, įskaitant OMS, priėmė ir patvirtino šias SAUSIO KOSTIUMO GAIRES: 

• Baigkite instruktoriaus nardymo kursą su sausu kostiumu ir nuolat lavinkite savo įgūdžius 
• Naudokite plūdrumo kompensavimo įtaisą paviršiui plūduriuoti ir atgal. 
• Žinokite savo įrangą ir avarines procedūras 
• Praktikuokite savo nardymo sausuoju kostiumu įgūdžius kontroliuojamomis sąlygomis, kol jie taps antra 

prigimtimi 
• Nardykite su nardymo partneriu, kuris supranta jūsų sauso kostiumo sistemą 
• Naudokite tinkamą izoliacijos kiekį, atitinkantį vandens temperatūrą, kurioje nardote, ir mankštos tempą 
• Neapsunkinkite savęs sunkesniu nei neutralus plūdrumas, kai bakas yra tuščias. Jūsų svoris turėtų leisti 

jums saugiai sustoti dešimties pėdų atstumu, kai baigsite nardymą baku, kuriame yra 500 psi (34 barų) ar 
mažiau oro. 

• Prieš kiekvieną nardymą patikrinkite vožtuvus, užtrauktuką ir sandariklius 



• Reguliariai atlikite profilaktinę sauso kostiumo ir vožtuvų priežiūrą ir remontą arba paveskite juos aptarnauti 
kvalifikuotam asmeniui. 

• Žinokite savo apribojimus ir neviršykite jų 
• Vandens arba oro temperatūra žemesnė nei 70 °F (21 °C) reiškia nardymą šaltame vandenyje 
• Vandens arba oro temperatūra žemesnė nei 40 °F (5 °C) reiškia nardymą ant ledo. Nardymas ant ledo yra 

labai pavojingas ir reikalauja specialios įrangos, mokymo, pasiruošimo ir procedūrų 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OMS Drysuits _________________ 

  

NUSTATYMAS SUSIJUNGTO NAUDOJIMAS IR FUNKCIJA 
OMS sausi kostiumai yra apvalkalo sausi kostiumai ir užtikrina minimalią šiluminę apsaugą. Sausi kostiumai skirti 
dėvėti kartu su izoliuotais apatiniais drabužiais, taip pat galvos ir rankų apsauga. Apvalus sausas kostiumas suteikia 
sauso oro sluoksnį aplink uždengtas kūno dalis. Panašus pavyzdys yra lietpaltis. Kaip ir su lietpalčiu, paltas 
išsausina, o tai, ką vilki po juo – šildo. Šis metodas suteikia jums universalų 
sausą kostiumą, kurį galima naudoti įvairiomis nardymo sąlygomis, pritaikant izoliaciją ir priedus pagal jūsų 
asmeninius poreikius.    

! ATSARGIAI! 

OMS sausas kostiumas skirtas išlaikyti jus sausus, o apatinė nardymo izoliacija sušildys jus. Nardymo 
aprangos izoliacijos kiekis, kurio jums reikės, priklauso nuo individualaus naro tolerancijos derinant 
vandens temperatūrą, ekspozicijos laiką, naro aktyvumo lygį ir asmeninį medžiagų apykaitos greitį. 

Tam tikro tipo izoliacija turėtų būti dėvima net ir nardant šiltame vandenyje, kad kostiumas 
nespaustų. Nardymas be izoliacijos gali tapti nepatogus, kai sauso kostiumo viduje yra mažai oro arba jo 
nėra. 

Nedėvėkite daugiau izoliacijos, nei reikalauja nardymo sąlygos, nes gali perkaisti. 

SAUSO KOSTIUMO PASIRINKIMAS IR PRISIJUNGIMAS 



OMS yra 15 dydžių vyrams ir 15 dydžių moterims, kurie tinka daugeliui gyventojų. S & C serija (pagaminta pagal 
išmatavimus) skirta tiems asmenims, kuriems netinka vienas iš šių dydžių.  

Rinkdamiesi sauso kostiumo dydį pradėkite nuo sauso kostiumo stiliaus dydžių lentelių. Nurodytas dydis parodys 
pradinį tašką. Norint gauti tinkamą dydį, pirmiausia reikia užsidėti maksimalų nardymo aprangos izoliacijos kiekį, 
kurį tikitės naudoti.    
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VYRIŠKAI DUSINUOTI 

1 nuotrauka 

  

  

  

MOTERIŠKAI DUSINUOTI 

2 nuotrauka 

  

  
3 nuotrauka 
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PRIEŠ UŽDĖVIMAS DRYNUS KOSTIUMĄ: 

• Patikrinkite nardymo aprangos tinkamumą. Netinkama nardymo izoliacija turės įtakos sauso kostiumo prigludimui. 

• Patikrinkite sandariklių tinkamumą – žr. šio vadovo sandariklio dydžio dalį. • Peržiūrėkite šiame vadove pateiktas 
instrukcijas, kaip apsivilkti sausą kostiumą. 

UŽSIVELKITE SAUSĄ KOSTIUMĄ ANT NARDINIMO IR UŽBAIGKITE ŠĮ 
TINKAMUMO VERTINIMĄ: 

Sausas kostiumas neturėtų varžyti kvėpavimo 

Pėdoms neturėtų būti mėšlungis 
Lengvas kvėpavimas: giliai kvėpuojant neturi būti jokių apribojimų. Atlikite judesių pratimus: 

Pasiekimas virš galvos: ištieskite abi rankas taip, lyg bandytumėte pasiekti bako vožtuvą; turėtum galėti tai padaryti 
sausam kostiumui nepritempus tarpkojo 

Sukryžiuokite rankas: abiem rankomis ištieskite per krūtinę (tarsi apsikabintumėte). Turite turėti galimybę pasiekti ir 
valdyti kairiojo peties išmetimo vožtuvą. 

Pritūpkite ir pasiekite: Atsiklaupkite, atsisėskite ir pasilenkite į priekį. Ši padėtis tuo pačiu metu tikrina 
kojų ilgį ir liemens ilgį. Sausas kostiumas neturėtų būti varžantis ar įpareigojantis  

4 nuotrauka 

 



2 PAVEIKSLAS JUDĖJIMŲ PRATIMAS 

Sauso kostiumo tinkamumas yra svarbus ir, jei esate tarp dydžių, didesnis dydis yra geresnis pasirinkimas. Jei bet 
kurioje iš šių sričių pastebimos problemos, reikia pasirinkti kitokį dydį arba S & C (pagaminta pagal užsakymą). 

  
  
  
  
  
Drysuit ypatybės __________________ 
  
BENDROSIOS OMS DRYKO KOSTIUMO SAVYBĖS 

Šios funkcijos yra daugumoje QuickZip™ ir klasikinio stiliaus savaime apsivelkamų sausų kostiumų modelių ir ant 
pečių dengiančių sausų kostiumų modelių. 

3 IR 4 PAVEIKSLĖS SAUSIO KOSTIUMO SAVYBĖS 

5 nuotrauka 
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DRYSKO VOŽTUVAI 

Jūsų sausas kostiumas turi įleidimo ir išmetimo vožtuvą, skirtą oro kiekiui reguliuoti sauso kostiumo viduje. Įleidimo 
vožtuvas leidžia prireikus įleisti oro į sausą kostiumą nusileidimo metu arba pripūsti sausą kostiumą esant ant 
paviršiaus, kad būtų galima papildomai plūduriuoti. Įleidimo vožtuvo korpusas sukasi ir leidžia sauso kostiumo 
pripūtimo žarną nutiesti dešinėje arba kairėje naro pusėje.    

Išmetimo vožtuvas naudojamas nereikalingam orui iš sauso kostiumo išleisti. Išmetimo vožtuvas gali būti naudojamas 
automatiškai išleisti orą arba gali būti valdomas rankiniu būdu. Dažniausiai nardymas atliekamas naudojant išmetimo 
vožtuvą automatiniu režimu, esant mažiausiam atidarymo slėgiui, kuris išlaiko mažiausią oro kiekį sausame 
kostiume. Nustatykite vožtuvą į mažiausią atsidarymo slėgį, sukdami vožtuvo korpusą iki galo prieš laikrodžio 
rodyklę, kol pasieksite sustojimą (daugiau informacijos žr. skyrelyje PLŪDYMO KONTROLĖS IŠLAIKYMAS 
NĖRIMO METU). Norėdami išleisti orą iš sauso kostiumo automatiniu režimu, padarykite vožtuvą aukščiausiu 
sauso kostiumo tašku; ty pakelkite kairę alkūnę aukštyn, kad vožtuvas būtų 
aukščiausiame rankos taške.     

Rankinis išmetimo režimas pirmiausia naudojamas ant paviršiaus, kai reikia papildomo plūduriavimo. Rankiniu režimu 
vožtuve nustatomas didžiausias atidarymo slėgis, sukant išmetimo vožtuvo korpusą iki galo pagal laikrodžio rodyklę, 
kol pasiekiamas sustojimas. Norėdami išleisti orą iš sauso kostiumo, nustatykite vožtuvą aukščiausiame 
taške ir iki galo nuspauskite vožtuvą. Vožtuvą galima valdyti rankiniu būdu, 
kad išleistumėte orą iš sauso kostiumo net automatiniu arba iš dalies uždarytu režimu. 
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!!! PAVOJUS!!! 

Nardymas aplinkoje, kuri yra chemiškai, biologiškai ar radiologiškai užterštoje, yra labai 
pavojinga. Nenardykite užterštoje aplinkoje, nebent esate gerai apmokytas ir specialiai aprūpintas.  

KAKLO, RIEŠŲ IR KUNKŠNŲ ANTARAI 

Kaklo ir riešo sandarikliai užtikrina vandeniui nepralaidų sandarumą aplink kaklą ir riešą. Norint tinkamai priglusti ir 
sandarinti, reikia pakoreguoti dydį. Dažniausiai yra latekso ir silikono sandarikliai, tačiau yra ir neopreno 
sandarikliai. 

OMS sausieji kostiumai yra aprūpinti OMS patentuotais silikoniniais sandarikliais. Kai kurie su OMS žiedo sistema 
suteikia galimybę pakeisti sandariklius per kelias minutes. Daugiau informacijos rasite 25 puslapyje.  

  

BATAI 



Dauguma visų OMS sausų kostiumų yra su pritvirtinta bagažine.  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
Drysuit priedai ____________ 
  

  

VANDENIUI ATSPIRUS UŽTRAUKTAS 

Vandeniui atsparus užtrauktukas užtikrina vandeniui nepralaidų uždarymą ir leidžia apsivilkti sausą kostiumą bei jį 
nusiimti. Neperšlampamas užtrauktukas yra viena iš svarbiausių jūsų sauso kostiumo dalių. Prieš naudodami 
perskaitykite vandeniui atsparaus užtrauktuko naudojimo ir priežiūros instrukcijas. Netinkamas naudojimas gali 
visam laikui sugadinti užtrauktuką.  

  

BENDROSIOS KLASIKINIO STILIUS SAUGOJANČIŲ DRYNŲ 
KOSTIUMŲ SAVYBĖS 

PAKABAIDOS 

Kelnaitės prilaiko sauso kostiumo tarpkojį, todėl pagerėja kojų judėjimas. Be to, petnešos leidžia nešioti viršutinę 
sauso kostiumo pusę aplink juosmenį prieš nardymą arba tarp jų. 

TELSKOPINIS TORSO 



Teleskopinė liemens dalis suteikia daugiau vietos sausam kostiumui apsivilkti 

  
  
  
  
  
  
  
Drysuit priedai ____________ 
  
  
arba jį pašalinant. Tada papildoma medžiaga susilanksto ties klubais, kai papildoma 
ilgis nereikalingas. 

DIRŽELĖ TAŠKOJOMS 

Tarpkojo dirželis laiko teleskopinę liemens dalį, kai naudojamas sausas kostiumas. 

ŠILTA KAKLO APYKLA 

Šilta kaklo apykaklė naudojama kartu su šiltu kaklo gobtuvu. Seilinukas ant šilto kaklo gobtuvo yra pakištas po šilta 
kaklo apykakle. Dizainas sumažina vandens cirkuliaciją aplink kaklą ir padeda išlaikyti kaklą šiltą.    

UŽTRAUKTŲ APSAUGA 

Užtrauktuko apsauga suteikia apsauginę vandeniui atsparaus užtrauktuko dangą. 

PRIEDAI, SKIRTA NARDINTI DRYSIU KOSTIUMU 

Yra keletas priedų, dėl kurių nardymas su OMS sausainiu kostiumu bus lengvesnis ir malonesnis. 

Šiuos sauso kostiumo priedus galite įsigyti iš savo OMS pardavėjo. Norėdami gauti papildomos informacijos, 
susisiekite su savo OMS platintoju, apsilankykite OMS svetainėje www.omsdive.eu arba susisiekite su OMS klientų 
aptarnavimo tarnyba. 

NARŲ IZOLIACIJA 



OMS turi visą izoliacinių drabužių liniją, specialiai sukurtą nardymo aplinkai. Apsilankykite www.omsdive.eu, kad 
sužinotumėte apie įvairias galimas medžiagas ir dizainą ir gautumėte pagalbos išsirinkti geriausią drabužių derinį, 
atitinkantį jūsų nardymo poreikius.  

OMS ULTRA DRYSUIT gobtuvai 

Šiltas kaklo gobtuvas: šiltas kaklo gobtuvas suteikia papildomą šiluminę kaklo apsaugą ir yra sukurtas dirbti kartu su 
šilta apykakle ant kaklo, kurią galima įsigyti daugelyje OMS sausų kostiumų. 

Standartinis gobtuvas: Šis gobtuvas naudojamas su sausais kostiumais be šiltų apykaklių. 

  

  
  
Drysuit priedai ____________ 
  
  

SAUSŲ PIRMINIŲ SISTEMOS 

Nardant vandenyje, kurio temperatūra žemesnė nei 54°F (12°C), reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti sausų 
pirštinių sistemas, kad būtų sumažinta neužšąlančio šalčio sužalojimų rizika. Dabartinės parinktys apima: 

ZipGloves™: ZipRing yra visam laikui pritvirtintas prie jūsų sauso kostiumo, o pirštinė pritvirtinama prie jūsų sauso 
kostiumo su tuo žiedu. Riešo sandariklis paprastai nenaudojamas, o rankų izoliacijai naudojami įdėklai. 

OMS žiedo neintegruota pirštinių sistema: izoliuotos sausos pirštinės su pritvirtintais lateksiniais riešų sandarikliais 
ir dėvimos ant sauso kostiumo riešo sandariklių viršaus. 

SAUSO KOSTIUMO PRIPUČIMO SISTEMA 

Sauso kostiumo pripūtimo sistema skirta narams, kurie nenori naudoti kvėpavimo dujų, kad pripūstų savo sausą 
kostiumą. Jį sudaro 6 kubinių pėdų aliuminio cilindras, mini reguliatorius su žarna ir tvirtinimo sistema. Jis gali būti 
naudojamas su viengubu arba dvigubu baku. 

KITI PRIEDAI KŪNŲ SVORIAI 

Daugelis naujokų nardymo su sausu kostiumu srityje pastebi, kad kulkšnių svarmenys padeda sureguliuoti apdailą 
vandenyje. Patyrę narai su sausu kostiumu dažnai mano, kad čiurnos svarmenys yra „mokomieji 
ratai“, kuriuos reikia kuo greičiau pašalinti, nes plaukti reikia papildomų 
pastangų. Pramoginiams narams rekomenduojama nešioti ne daugiau kaip 2,5 svaro (1 kg) ant kiekvienos kulkšnies. 

  



  
  
  
  
  
  
  
  

Antspaudų dydis _______________________ 
  
  

! ATSARGIAI! 

Nedėvėkite per daug įtemptų pelekų. Jei užblokuosite kraujo tekėjimą į pėdas, galite patirti šaltą ir negalią 
sukeliantį pėdų mėšlungį. 

LATEKSINIAI IR SILIKONINIAI TARPIKLIAI IR APDOROJIMO VADOVAI 

Toliau pateiktas dydžio vadovas skirtas tik naujiems OMS standartiniams ir silikoniniams latekso 
sandarikliams. Nenaudokite šių gairių tvirtoms arba RS tipo lateksinėms riešų sandarikliams arba neopreno 
sandarikliams. 

Jei turite klausimų, susisiekite su vietiniu OMS platintoju arba susisiekite su OMS klientų aptarnavimo tarnyba 
adresu info@omsdive.eu. 

Latekso ir silikono kaklo ir riešų sandarikliai yra apipjaustyti taip, kad jie būtų patogūs vandeniui 
nepralaidūs. Latekso sandarikliai yra kūgiški ir turi daugybę apdailos linijų (mažos iškilios linijos, einančios 
aplink išorinį sandariklio paviršių.) Apdailos linijos prasideda nuo sandariklio angos ir su kiekviena linija vis 
didėja. Šios linijos gali būti naudojamos kaip orientyras apkarpant sandariklius, kad valas būtų tolygus. Norint 
padaryti sklandų pjūvį, reikia geros žirklių. Jei įmanoma, naudokite visiškai naujas žirkles ir jas naudokite tik latekso 
arba silikono sandarikliams apipjaustyti. Naudokite antspaudų dydžio lenteles, kad nustatytumėte geriausią pradžios 
tašką. 

Pradėkite išmatuodami kaklo ir riešų perimetrą ir palyginkite šiuos matavimus su antspaudo dydžio lentele. Taip bus 
nustatytas atskaitos taškas. Jei jūsų riešai yra skirtingo dydžio, galite apkarpyti kiekvieną sandariklį, kad jis atitiktų 
kiekvieną riešą. 

Išbandykite antspaudą (norint išbandyti kaklo sandariklį, nebūtina apsivilkti viso sauso kostiumo). Jis turėtų būti 
prigludęs, bet ne sandarus. Jei dar nesate nardęs sausu kostiumu, prigludusi kaklo sandariklis gali jaustis šiek tiek 
nepatogiai išlipus iš vandens. Patekus į vandenį, tinkamai nupjautas kaklo sandariklis yra patogus. 



Norint sukurti tinkamą sandarumą, maždaug 25–38 mm latekso turi būti lygiai ant odos. 

Riešo sandarikliai turi būti dėvimi tiesiai virš riešo kaulo*. Jie turi būti prigludę, bet ne sandarūs ir neriboti kraujo 
tekėjimo į rankas. Jei jaučiate dilgčiojimą rankose, toliau apkarpykite sandariklius.  

Jei tai pirmas kartas, kai apkarpote sandariklius ir nerimaujate, kad per daug apkarpote sandariklius, pradėkite nuo 
dviejų dydžių mažesnio nei antspaudų dydžio lentelės. Jei lentelėje rekomenduojama apkarpyti 5 eilutėje, pradėkite 
nuo kirpimo 

  
  
  
Antspaudų dydis _______________________ 
  
  
7 eilutėje ir patikrinkite, ar tinka. Jei antspaudas yra pernelyg aptemptas galite diferentą on-line 6. You  
gali net apkarpyti tarp eilučių. 

* Dalis narų turi sausgysles, kurios sukelia įdubimą sulenkus riešą. Tai gali sukelti nuotėkį, kai nardymo metu 
sulenkiamas riešas. Šiuo atveju naras turi nešioti sandariklį aukščiau riešo (rankoje) už sausgyslių. 

Speciali pastaba dėl latekso kulkšnies tarpiklių: ant latekso kulkšnies tarpiklių yra tik viena apdailos linija. Jei gausite 
sausą kostiumą, o kulkšnies sandariklis nebuvo apkirptas, apkirpkite kulkšnies sandariklį ant apdailos linijos.  

Speciali pastaba dėl „ZipSeal“ kaklo / gaubto derinio: nustatant latekso kaklo tarpiklio dydį „ZipSeal“ kaklo / gaubto 
derinyje, kaklo tarpiklio dalies apipjaustymo gairės skiriasi nuo standartinio kaklo sandariklio 
apipjaustymo. Standartiniame kaklo sandariklyje jis turi būti nukirptas taip, kad 1–1,5 colio (25–38 mm) latekso būtų 
lygiai ant kaklo.  

Tačiau kai latekso kaklo sandariklis yra įtrauktas į kaklo ir gobtuvo derinį, kaklo sandariklis turi 
būti nukirptas taip, kad 0,5–1 colio latekso būtų lygiai ant odos. Taip naras gali lengviau užsidėti kaklo ir gobtuvo 
derinys, tuo pačiu užtikrinant tinkamą kaklo sandarumą. 

5 PAVEIKSLAS – LATEKSO IR SILIKONINĖS KAKKLĖS SANTRAUKOS DYDŽIO LENTELĖ 

Žemiau yra OMS latekso ir silikono kaklo tarpiklių apipjaustymo vadovas. Atminkite, kad tai tik gairės. Jei nesate 
tikri, apkirpkite bent dvi linijas, mažesnes nei rekomenduojama, ir vienu metu nukirpkite tik vieną eilutę. Būtinai 
naudokite silikono lentelę silikoninių tarpiklių dydžiui nustatyti ir latekso lentelę latekso tarpiklių dydžiui nustatyti. 

SPECIALI PASTABA DĖL SILIKONINIŲ TARPINIŲ 

Dėl tempimo kai kurie narai nori tvirtiau dėvėti silikoninius sandariklius 
nei latekso sandarikliai. Vyresni ar sunkesni narai gali teikti pirmenybę laisvesniam prigludimui nei parodyta 
žemiau. 
6 nuotrauka 
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6 PAVEIKSLAS – LATEKSO IR SILIKONINIO RIEŠO RANKELIO DYDŽIO LENTELĖ 

Žemiau yra OMS latekso ir silikono riešo sandariklių apipjaustymo vadovas. Atminkite, kad tai tik gairės. Jei nesate 
tikri, apkirpkite bent dvi linijas, mažesnes nei rekomenduojama, ir vienu metu nukirpkite tik vieną eilutę. Būtinai 
naudokite silikono lentelę silikoninių tarpiklių dydžiui nustatyti ir latekso lentelę latekso tarpiklių dydžiui nustatyti. 

7 nuotrauka 

  

  

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Neopreno ir latekso junginiai ir priedai kai kuriems žmonėms gali sukelti alergines reakcijas. 

NEOPRENO PRIEMONĖS 

Neopreno sandarikliai gaminami iš tos pačios medžiagos, kuri buvo naudojama 
hidrokostiumui gaminti. Sandarinimo medžiaga paprastai yra 1/8"–3/16" 
(3-5 mm) storio. Nors neopreno kaklo ir riešų sandarikliai yra įvairių dydžių, vis tiek gali 
prireikti dydžio reguliatoriaus (atminkite, kad naudojant neopreno sandariklis išsitemps ir taps šiek tiek didesnis). Jei 
jūsų sandarikliai yra per sandarūs, galite juos ištempti patys. patraukdami sandariklį virš kažko, šiek tiek didesnio už 
kaklą ar riešą. Kaklo sandarinimui įprastas SCUBA bakas, o riešų sandarinimui dažnai naudojamas butelis ar 
skardinė. Kai antspaudas (-es) bus ištemptas ant gaminio, palikite juos maždaug dvylikai valandų. Jei po to jie vis dar 
yra per ankšti, juos gali tekti apkarpyti.  

Norėdami apipjaustyti sandariklį, naudokite geras žirkles ir vienu metu nukirpkite tik 3 mm (1/8 colio) ilgio, 
tikrindami, ar tarp pjūvių tinka. Kaip ir latekso sandarikliai, neopreno sandariklis neturėtų būti pernelyg sandarus 
arba riboti kraujotaką.  

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Per sandarus kaklo sandariklis gali apriboti kraujo tekėjimą į smegenis ir sukelti rimtą sužalojimą arba 
mirtį. 



  
  
  
  
Drysuit antspaudų uždėjimas ____ !! 

  

!! ĮSPĖJIMAS!! 

!! Per daug įtemptas riešo sandariklis gali apriboti plaštakos kraujotaką ir sukelti diskomfortą, prarasti 
jutimą ir sukelti plaštakų peršalimo sužalojimus. 

Speciali pastaba: nuimkite visus papuošalus, kurie gali sugadinti arba įstrigti sandarikliuose.  

RIEŠŲ ANTONAI 

LATEKAS IR SILIKONAS 

• Kad nardymo drabužiai nesusikauptų sauso kostiumo rankovėje, uždėkite nykščio kilpas nardymo 
drabužių rankovių angose ant nykščio arba suimkite drabužio rankogalius 
pirštų galiukais. 

• Užtraukite rankovę iki tos vietos, kur pirštai kyšo iš sandariklio per 1–2 colius (25–50 mm) 
• Sujunkite rankos pirštų galiukus, sudarydami tašką 
• Dviem kitos rankos pirštais ištempkite antspaudą į šoną ir perkiškite ranką per sandariklį 
• Latekso sandariklis turi priglusti prie odos, o sandarinimo paviršiuje neturi būti raukšlių. Įsitikinkite, kad 

nykščio kilpos ir (arba) nardymo medžiaga nėra po sandarinimo paviršiumi 

Tarpiklių tepimas: tai yra pirmenybės reikalas. Įprasti tepalai yra talkas, muiluotas vanduo ir Liquid 
KY. Nenaudokite silikoninių tepalų, kurie gali susikaupti ant kostiumo, todėl prireikus taisyti gali kilti 
problemų. 

Specialus patarimas: muiluotas vanduo yra puikus tepalas riešų sandarinimui uždėti ir nuimti. Naudokite 
vieną dalį indų plovimo muilo dešimčiai dalių vandens ir supilkite į purškimo buteliuką. Prieš įkišdami 
ranką į rankovę, išpurkškite nedidelį kiekį muiluoto vandens ant riešo sandariklio vidinės ir išorinės pusės. 

NEOPRENO KŪGIS (LYGUS SANDARIUS PAVIRŠIAUS VIDUNIS 
SANTRAUKA) 
• Uždėkite tuo pačiu būdu kaip ir latekso riešo sandariklius 

• Neopreno užlenkimas po kūgiu (lygus sandarinimo paviršius sandariklio išorėje 
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sulankstyti, kad susidarytų sandariklis) 

• Uždėkite naudodami tą patį metodą, kaip ir latekso riešo sandariklius 
• Sulenkite mažiausiai 25 mm (1 colio) sandariklio angą, kad lygus sandarinimo paviršius būtų prie jūsų odos 

KAKKLIO PRIEMONĖS LATEKSAS IR SILIKONIS 

• Uždėkite antspaudą ant galvos 
• Kostiumo išorėje suimkite kaklo sandariklį abiem rankomis padėdami ant sandariklio vidinės pusės 
• Plačiai ištieskite antspaudą plokščiomis rankomis (nekaskite nagų į kaklo 

sandariklį). Jūsų nykščiai turi likti antspaudo išorėje  
• Kaklo sandariklį išskleiskite kuo plačiau, pasukite galvą į šoną ir užtraukite kaklo sandariklį ant 

galvos 
• Antspaudas turi priglusti prie kaklo. Po sandarikliu neturi būti jokių raukšlių, klosčių ar kokių nors daiktų, 

pvz., nardymo apykaklės, plaukų ir pan. 

NEOPRENAS 

• Uždėkite antspaudą ant galvos 
• Iš kostiumo išorės padėkite rankas ant išorinio sandariklio paviršiaus 
• Stumkite galvą aukštyn per kaklo sandariklį, o rankomis užstumkite kaklo sandariklį virš galvos. Sustokite, kai 

viršutinis kaklo sandariklio kraštas pasiekia jūsų smakrą  
• Norėdami sukurti sandariklį, sulenkite viršutinį kaklo sandariklio kraštą, kol sandariklis vis dar yra prie 

smakro. Sulenkite viršutinį sandariklio kraštą žemyn ir aplink kaklą. Maždaug 2 colių (50 mm) lygaus 
antspaudo paviršiaus turi būti lygiai prie kaklo. Po sandarikliu neturi būti jokių raukšlių, klosčių ar kokių 
nors daiktų, pvz., nardymo apykaklės, plaukų ir kt. 
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KUNKŠNĖS ANTIKLIAI 

OMS Drysuits vietoj batų gali būti komplektuojami su lateksiniais kulkšnių sandarikliais. 

• Jei sausas kostiumas turi apsauginį kulkšnies manžetą, atsukite lipduką ir atitraukite apsauginį manžetą, visiškai 
atidengdami kulkšnies sandariklį. 

• Įkiškite pėdą per visą koją, bet ne į kulkšnies sandariklį 
• Abiem rankomis įkiškite pirštus į sandariklį iš kostiumo išorės 
• Ištempkite sandariklį kiek įmanoma plačiau, traukdami jį ant kojos 
• Kulkšnies sandariklis turi priglusti prie odos tiesiai virš kulkšnies kaulo. Įsitikinkite, kad po sandarikliu nėra 

susiraukšlėjusių, raukšlių ar kokių nors daiktų, ty nardymo drabužių 
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RIEŠŲ ANTONAI 

LATEKAS IR SILIKONAS 

• Įkiškite kairės rankos rodomąjį ir vidurinįjį pirštus po dešiniojo riešo sandarikliu. Pirštais braukite išilgai 
vidinės riešo pusės, laikydami nagus prie riešo ir toliau nuo sandariklio 

• Suimkite rankovės medžiagą tarp pirštų ir nykščio ir ištraukite ranką iš sandariklio, 
bet ne iš rankovės. Nuimkite sausą kostiumą nuo dešiniojo peties 

• Dešine ranka apkabinkite nugarą ir kaire ranka suimkite už dešinės rankovės medžiagos. Nuimkite rankovę 
nuo dešinio peties ir rankos. Tuo pačiu būdu nuimkite kairiojo riešo sandariklį ir ištraukite kairę ranką iš 
rankovės 

NEOPRENO KŪGIS (LYGUS SANDARIUS PAVIRŠIAUS TARPIKLIŲ 
VIDUJE) 

• Patraukite rankovę aukštyn, kiek galite ant rankos 
• Patraukite rankovę žemyn, kad apverstumėte sandariklį, kad nailonas priglustų prie dilbio 
• Įkiškite priešingos rankos pirštus, suimkite rankovę ten, kur riešų sandariklis susilieja su rankove, ir nuimkite 

sandariklį ir rankovę 

NEOPRENO SUlenkimas po kūgiu (LYGUS SANTRAUKINIS PAVIRŠIAUS 
SANTRAUKOS IŠORĖJE) 

• Išskleiskite sandariklio galą, kad jis nebebūtų apverstas (nailonas guli ant jūsų odos) 
• Įkiškite priešingos rankos pirštus ir patraukite sandariklį žemyn ir virš rankos 

  
  



  
  
  
  
  
  

Drysuit sandariklių nuėmimas _____ 

  

KAKKLIO PRANEŠIMAI 

LATEKAS IR SILIKONAS 

• Iš kostiumo išorės abiem rankomis ištieskite per kaklo sandariklio viršų 
• Ištieskite latekso kaklo sandariklį kuo plačiau, kad rankos būtų plokščios (nekaskite nagų 

į kaklo sandariklį). Įsitikinkite, kad jūsų rankos yra tik sandariklio viduje, o ne kaklo „ZipRing“ viduje. (Jei 
pirštai yra kaklo „ZipRing“ viduje, užtrauktukas bus mažesnis ir gali būti sunkiau nuimti sandariklį.) 

• Išskleisdami kaklo sandariklį, kelkite rankomis, priglausdami galvą prie krūtinės. Padėkite galvą po sandarikliu 
ir išimkite iš sauso kostiumo 

• Jei jums prireiktų pagalbos, paprašykite nardymo partnerio įkišti ranką į užtrauktuko angą po įleidimo 
vožtuvu. Švelniai pakelkite sauso kostiumo priekį, kol jis bus virš galvos. Neįtempkite sauso kostiumo 
užtrauktuko 

NEOPRENINĖ KAKLO ANTARA 

• Išvyniokite kaklo sandariklį, kad jis nebebūtų apverstas (nailonas guli ant jūsų odos) 
• Suimkite kaklo sandariklį rankomis abiejose galvos pusėse ir traukite aukštyn, kol priekinis kraštas bus 

smakro lygyje. 

• Stumkite pirštus žemyn sandariklio viduje iki sandariklio krašto ir suimkite pirštais bei nykščiu. Įkiškite 
smakrą į krūtinę ir, šiek tiek pasukdami galvą į šoną, patraukite sandariklį 

KUNKŠNĖS ANTIKLIAI 

• Jei sausas kostiumas turi apsauginį kulkšnies manžetą, atsukite lipduką ir atitraukite apsauginį manžetą, visiškai 
atidengdami kulkšnies sandariklį. 

• Iš kostiumo išorės abiejų rankų pirštais ištieskite per kulkšnies sandariklio apačią 
• Laikydami pirštus sandariklio viduje, o nykščiais – išorėje, pasiekite ir suimkite kostiumo audinį 
• Atsargiai užtraukite kostiumą ant kojos 



  
  
  
„ZipSeals™“ ir „ZipGloves“ Ô�__ 

  

ZIPSEALS ÁDIEGIMAS�IR NAUDOJIMAS Ô�& 

PIRŠTINĖS PIR�TINËS Ô 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Netinkamas arba netinkamas „ZipSeals“ ir (arba) „ZipGloves“ naudojimas gali užlieti kostiumą ir prarasti 
plūdrumo kontrolę, įskaitant nekontroliuojamus nusileidimus ir nekontroliuojamus greitus pakilimus, dėl 
kurių gali nuskęsti, atsirasti dekompresinė liga arba oro embolija. Prieš kiekvieną nardymą visada 
patikrinkite ZipSeals tvirtinimą. 

Netinkamas „ZipSeals“ ir (arba) „ZipGloves“ naudojimas arba netinkamas naudojimas 

gali užtvindyti kostiumą ir patirti šiluminių pavojų, įskaitant greitą kūno atšalimą ir hipotermiją. Prieš 
kiekvieną nardymą visada patikrinkite ZipSeals tvirtinimą. 

RIEŠINIŲ ATŽUVŲ ĮRENGIMAS 

1. Jūsų sausas kostiumas turi būti su užtrauktuku ant rankovių 

8 nuotrauka 

  

  

2. Nedidelį kiekį muiluoto vandens įlašinkite į riešo griovelius ZipSeal (1 dalis švelnaus indų muilo ir 10 dalių 
vandens) 

9 nuotrauka 

  

  



ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
3. Apverskite sandariklį, kad pirštų galiukai patektų į ZipRing vidinę pusę 

(tai padės suspausti žiedus) 

10 nuotrauka 

 
  

4. Įkiškite visą ZipSeal žiedą į rankovę 

11 nuotrauka 

 
  

5. Riešo „ZipSeal“ griovelius sulygiuokite su rankovės grioveliais. Suspauskite kartu. Turėtumėte pajusti, kaip 
grioveliai „susispaudžia“ 
Foto 12 

 
6. Procedūrą pakartokite ant kitos rankovės 

Atsiminkite: VISADA prieš kiekvieną nardymą patikrinkite kiekvieną ZipSeal, kad įsitikintumėte, jog grioveliai yra 
patikimai sujungti. 

RIEŠO UŽTRAUKŠČIŲ NUĖMIMAS 

13 nuotrauka 

 

1. Laikydami už žiedo ant rankovės, švelniai įkiškite piršto galiuką į užtrauktuko antspaudo griovelį.             

  

ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
2. Atsargiai atplėškite riešą ZipSeal, traukdami žiedą ant rankovės 



į išorę. Nuimkite likusį riešo ZipSeal dalį nuo rankovės 

14 nuotrauka 

  
  
3. Pakartokite ant kitos rankovės 

15 nuotrauka 

  
  

KAKLO UŽTRAUKTAI 

KAKLIO UŽTRAUKO ĮDIEGIMAS 

1. Jūsų sausas kostiumas turi būti su ZipRing ant kaklo. Apverskite kostiumą iš vidaus  

2. Išpurkškite nedidelį kiekį muiluoto vandens į griovelius abiejose kaklo pusėse ZipSeal (1 dalis švelnaus indų muilo 
ir 10 dalių vandens) 

16 nuotrauka 

  
  
  
  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
  
3. Šiek tiek atitraukite sauso kostiumo dvigubą žiedą 

17 nuotrauka 

 
4. Visiškai įkiškite kaklo „ZipSeal“ į „ZipRing“ ant sauso kostiumo ir sulygiuokite griovelius. 

18 nuotrauka 



 

5. Pirštų galiukais spauskite griovelius, kol pajusite, kad grioveliai „susidrabteli“. 

Atminkite: yra dvi sauso kostiumo kaklo „ZipSeal“ pusės ir abi pusės turi būti užfiksuotos. 

19 nuotrauka 

  

 

6. Suspaudę juos kartu, pirštais dar kartą perbraukite aplink kaklą ZipSeal, kad įsitikintumėte, jog jis tvirtas abiejose 
kaklo sandariklio pusėse. 

20 nuotrauka 

 

7. Prieš nardydami apverskite kostiumą dešine puse 

Speciali pastaba: montuodami ZipSeal kaklo / gaubto derinį įsitikinkite, kad gaubto anga yra nukreipta į priekį tiesiai 
virš įleidimo vožtuvo. 

  
  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
KAKLO UŽTRAUKŠTĖS NUĖMIMAS 

Nuimti kaklą ZipSeal gali būti sunkiau, nes jis užfiksuotas tarp dviejų žiedų 

1. Įkiškite piršto galą tarp užtrauktuko žiedo ant kaklo ir užtrauktuko žiedo ant sauso kostiumo. 

21 nuotrauka 

 

2. Įkiškite nykštį tarp ZipRing ant kaklo ir ZipRing ant sauso kostiumo, kad atlaisvintumėte žiedą. 

  
22 nuotrauka 
 

3. Švelniai ištraukite kaklą ZipSeal iš ZipRing ant sauso kostiumo 

23 nuotrauka 
 



PLOKŠTŲ SANDĖLIAVIMAS 

Kurį laiką nenaudosite savo sauso kostiumo? Nuėmus ZipSeals nuo sauso kostiumo ir įdėjus juos į sandarų indą, jie 
tarnaus ilgiau. Būtinai pašalinkite iš talpyklos kuo daugiau oro. Kadangi latekso sandarikliai, naudojami OMS 
„ZipSeals“, yra natūralios gumos, tokiu būdu laikant „ZipSeals“ bus sumažintas ozono gedimas. 

  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 

  

  
YRA Dviejų RŪŠIŲ PIRŠTINĖS PIŠTINIŲ: PIŠTINĖS IR PIRŠTINĖS-WD. 

VISŲ PIRŠTINŲ ĮDIEGIMAS 

1. Jūsų sausas kostiumas turi būti su užtrauktuku ant rankovių. Nuimkite riešo užtrauktuko sandariklį nuo 
rankovės (žr. „Riešo užtrauktukų antspaudų nuėmimas“ 25 puslapyje) 

24 nuotrauka 

 

2. Į „ZipGlove“ griovelius įlašinkite nedidelį kiekį muiluoto vandens (1 dalis švelnaus indų muilo ir 10 dalių vandens) 

  
25 nuotrauka 
 

3. Apverskite ZipGlove, kad pirštų galiukai patektų į ZipRing vidinę pusę (tai padės suspausti žiedus) 

  
26 nuotrauka 
 

  
  
  
  
  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
  



4. Sulygiuokite ZipGlove delną su sauso kostiumo rankos siūle 

(įsitikinkite, kad ant rankovės dedate tinkamą ranką, ty kairę pirštinę ant kairės rankos) 

27 nuotrauka 

 
  

5. Sulygiuokite ZipGlove griovelius su grioveliais ant rankovės 

28 nuotrauka 

 
  

6. Suspauskite kartu. Turėtumėte pajusti, kaip grioveliai „suspaudžia“ kartu 

29 nuotrauka 

 

7. Perbraukite pirštais per visą žiedą, kad įsitikintumėte, jog jie yra sek 

30 nuotrauka 
 
  

8. Procedūrą pakartokite ant kitos rankovės       

  

  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
PIRŠTINĖLIŲ IŠĖMIMAS 

Nuimkite „ZipGloves“ taip pat, kaip nuimdami riešo „ZipSeals“. Žiūrėkite 25 psl. 

NĖRIMAS SU PIRŠTINĖMIS 

Prieš kišdami ranką į pirštines, užsidėkite įklotą. Vienu metu galima nešioti daugiau nei vieną įklotą šaltesnio vandens 
naudojimui. Įdėklai yra pagaminti su greitai džiūstančia izoliacija, kuri naudojama įvairiose 
pramoninėse šaltose / šlapiose srityse.  

Apsivilkę sausą kostiumą su ZipGloves, pritvirtinkite riešo dirželį ant pirštinių. Neperveržkite riešo dirželio, nes tai 
gali apriboti kraujo tekėjimą į rankas. 



ZIPGLOVES-WD™ 

Ši unikali sistema skirta nardymui, kai pirštinių nutekėjimo dėl žalos rizika yra didelė arba naras nori turėti perteklinį 
sandariklį ant riešo. Kad būtų užtikrintas šis perteklinis sandariklis, ZipGloves-WD turi WristDam™; spurgos 
formos riešo antspaudas. 

31 nuotrauka 

 

Tinkamai pritaisyta WristDam leidžia orui judėti tarp kostiumo ir pirštinių nardymo metu, kad būtų padidinta šiluma 
ir komfortas. WristDam taip pat sumažins vandens įsiskverbimą, jei nardymo metu pirštinės būtų pažeistos. 

RIEŠO DAMO APkirpimas 

1. Pasukite ZipRing angą į išorę, nes taip bus lengviau patekti į WristDam vidų 

32 nuotrauka 

 

  

  
  
  
  
  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
2. Naudokite apdailos linijas, kad pritaikytumėte WristDam prie riešo dydžio. Linijos ant WristDam yra tik 
orientacinės. Galite atlikti mažesnius angos dydžio reguliavimus, mažiau apkarpydami WristDam  

33 nuotrauka 

 

3. Žiedai skaičiuojami iš išorės į vidų. Žiedas, esantis toliausiai nuo angos, yra 1 žiedas. 

34 nuotrauka 
 
  
Riešo dydis Apdailos žiedas 
138 mm  8 (neapkarpytas) 
150 mm  7-8 
156-163 mm 6-7 
169 mm  6 
175 mm  5-6 
181 mm  4-5   



TIKRINIMAS, AR TIKRAI TINKAMAS RIEŠO DAMO 

Pirmiausia norite pasimatuoti pirštines (kai jos neprisisegusios prie sauso kostiumo), kad įsitikintumėte, jog tinkamai 
prigludote. Tinkamas prigludimas reiškia, kad WristDam yra pakankamai prigludęs, kad nepatektų į vandenį, tačiau 
leidžia orui tekėti po juo, kai sulenkiama ranka. 

1.Kai pirštinės nėra prisegtos prie sauso kostiumo, užsimaukite įklotą 

35 nuotrauka 

 

  

  
  
  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
  

2. Sujunkite pirštus į smailų kūgį ir perkiškite 

WristDam ant ZipGlove-WD 

36 nuotrauka 

 

3. Uždėkite pirštinę ant rankos. Įsitikinkite, kad įdėklas nėra po jokia WristDam dalimi. WristDam turi būti ties 
mažuoju riešo  

37 nuotrauka 

  
 

Teisingai 

38 nuotrauka 

  
 
  
ATSARGIAI! Ne teisinga 



TIKRINIMAS, AR TINKAMAI VEIKIA RIEŠO DAMO 

Mūvint pirštinę, pirštinėje įstrigs oro perteklius. Tai pastebėsite, kai suglausite ranką dėdami kumštį, pirštinė taps 
balionu. Jei WristDam yra tinkamai apkirpta, pirštinė išleis oro perteklių, kai ranka bus suspausta į kumštį ir 
sulenktas riešas. 

39 nuotrauka 
         
  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
  

Jei WristDam yra per laisvas, pirštinės nesulaikys oro ir gali leisti vandeniui patekti į sausą kostiumą, jei pirštinė bus 
pradurta. Kai ranka suspaudžiama į kumštį, balionas nepastebimas. 

Jei WristDam yra per ankšta, pirštinė tinkamai neišleis oro, kai ranka suspausta į kumštį ir riešas sulenktas. Per 
sandarus sandariklis gali apriboti rankų kraujotaką. Jei WristDam per daug įtemptas, gali prireikti papildomo 
apipjaustymo. 

PIŽVINIŲ-WD ĮDIEGIMAS 

ZipGloves-WD montavimas yra toks pat kaip ZipGloves montavimas. 

DRUSIŲ UŽDĖVIMAS SU UŽDUOTA PIRŠTINĖMIS-WD 

1. Apsirenkite sausą kostiumą, kaip nurodyta OMS sauso kostiumo savininko vadove 

2. Prieš įkišdami rankas į sauso kostiumo rankovę, apsivilkite įklotus. Geriausia laikyti nykščio kilpą ant 
nardymo aprangos izoliacijos tarp nykščio ir smiliaus ir atleisti, kai tik 
pirštai paliečia WristDam. Taip nardymo aprangos izoliacinės nykščio kilpos 
nepakliūtų po WristDam ir taps neveiksmingos. 

3. Sujunkite pirštus į smailų kūgį ir įkiškite juos per WristDam ant ZipGlove 

40 nuotrauka 

 

4. Kad WristDam būtų tinkamoje padėtyje ant riešo, pastumkite riešo užtrauktuką žemyn link rankos, kad 
įsitikintumėte, jog WristDam yra ties mažuoju riešo 

41 nuotrauka 

 
  
  

  
  



ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
  

5. Patikrinkite, ar „WristDam“ sandariai uždaryta ir ar oras išleidžiamas, sudėję ranką į kumštį. Kai tai padarysite, 
pirštinė turi būti balionu. Patikrinkite, ar oras gali būti išleistas iš pirštinės, sulenkiant riešą (atnešant jį link savęs), 
kol ranka vis dar yra kumštyje. Oras turi išeiti į sauso kostiumo rankovę. Jei pirštinė nesustoja, kai ranka 
suspaudžiama į kumštį, kažkas trukdo WristDam sandarinimui. Pirštinę reikia nuimti ir vėl užsimauti    

42 nuotrauka 

 

6. Pritvirtinkite riešo dirželius. Neperveržkite, nes tai gali apriboti kraujotaką 

7. Pakartokite procesą su kita ranka/ranka 

NĖRIMAS SU PIŠTINĖMIS-WD 

1. Nusileidus arba nardymo metu į pirštines galima įpilti dujų tiesiog pakėlus ranką virš aukščiausios 
kostiumo vietos – virš išmetimo vožtuvo. Gali tekti uždaryti ranką ir 
sulenkti riešą, kad jie šiek tiek išsipūstų  

2. Norėdami išleisti dujas iš pirštinių, tiesiog padėkite rankas žemiau nei kostiumo išmetimo vožtuvas. Gali tekti 
uždaryti ranką ir sulenkti riešą į vidų. 

3. Jei dėl kokių nors priežasčių kyla sunkumų, kad dujos judėtų tarp pirštinės ir sauso kostiumo, galite padėkite 
pirštinę žemai arba aukštai, kaip reikia, ir kita ranka suimkite „ZipGlove“ ir atitraukite „ZipRing“ nuo riešo. Tai 
atvers kelią tarp pirštinės ir sauso kostiumo, leisdamas orui patekti į ZipGlove-WD arba iš jo. 

43 nuotrauka 

  

  
  
ZipSeals™ ir ZipGloves™ __ 
  
ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD – PRIEŽIŪRA 

1. Po nardymo gėlu vandeniu nuplaukite pirštinės išorę kartu su likusiu sauso kostiumo dalimi. 

2. Jei į pirštines pateko drėgmės (pvz., pradurta ar prakaitas), nuimkite pirštines, kad įsitikintumėte, jog pirštinių 
vidus visiškai išdžiūvo. 



ZIPGLOVE & ZIPGLOVE-WD – REMONTAS 

Jei manote, kad pirštinė pradurta arba nutekėjo: 

1. Nusiimkite pirštines nuo sauso kostiumo. 
2. Apverskite pirštinę ir pripildykite vandens. 
3. Iš skylės lašės vanduo. 
4. Pažymėkite 1 colio (25 mm) skersmens apskritimą aplink skylę. 
5. Leiskite visiškai išdžiūti. 
6. Užtepkite AquaSeal ant šios 1 colio (25 mm) srities. Vykdykite „AquaSeal“ pateiktas instrukcijas. 
7. Leiskite visiškai išdžiūti. 
8. Pasukite dešine puse ir pritvirtinkite prie sauso kostiumo. 

ATMINKITE: prieš nardydami VISADA patikrinkite, ar jūsų ZipRings yra užfiksuotas. 

  
  
Pasiruošimas __________________ 

DRYKO KOSTIUMO PRIPUČIMO ŽARNOS PRIJUNGIMAS 
PRIE JŪSŲ REGULIATORIŲ 

Sausas kostiumas tiekiamas su papildoma žemo slėgio (LP) žarna, kuri tiekia žemo slėgio orą į sauso kostiumo 
įleidimo vožtuvą. Žarną turi sumontuoti jūsų OMS pardavėjas viename iš jūsų reguliatoriaus LP 3/8" (9,5 mm) 
prievadų. Pasukamas įleidimo vožtuvas leidžia nutiesti žarną po dešine arba kairiąja rankena.     

PASTABOS MONTUOTOJAMS: 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Niekada nejunkite žemo slėgio pripūtimo žarnos prie reguliatoriaus aukšto slėgio prievado. Jei žarna 
prijungta prie aukšto slėgio prievado, ji gali sugesti be įspėjimo ir sukelti rimtų sužalojimų. 

Pirmosiose reguliatoriaus pakopose yra LP prievadai, kurie yra 3/8" (9,5 mm) ir yra mažesni už aukšto slėgio (HP) 
prievadus, kurie yra 7/16" (11 mm). Tačiau reikia būti atsargiems su senesniais reguliatoriai, kur visi HP ir LP 
prievadai yra 3/8" (9,5 mm). Daugeliu atvejų HP prievadai yra pažymėti HP. Tačiau jei kyla abejonių dėl 
prievado išėjimo slėgio, reikia patikrinti. Didžiausias išėjimo slėgis LP prievadas turi būti 200 psi (13,8 baro). Suradę 
LP prievadą ir išėmę kamštį, patikrinkite, ar žarnoje yra sandarinimo žiedas ir ar jis geros būklės. Taip pat 
patikrinkite žarnos jungtis, kad įsitikintumėte, jog yra sriegiai ir O -žiede nėra nešvarumų ar šiukšlių. Įkiškite srieginį 
žarnos galą į prievadą naudodami 9/16" (14 mm) veržliaraktį. Per daug nepriveržkite. Jungtis turi būti priveržta iki 
3,3 pėdos svaro (14,7 N.)      

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Nekeiskite trumpa žarna OMS žarna, tiekiamą kartu su sausu kostiumu. Jei dėvėdama žarna yra sulenkta, 
sulenkta arba susiaurėjusi, sauso kostiumo pripūtimo vožtuvas gali veikti netinkamai. 
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PRIEŠ JŪSŲ PIRMĄJĄ NĖRIMĄ DRYKO KOSTIUMU 

Prieš naudodamiesi sausu kostiumu pirmą kartą: 

• Baigti sauso kostiumo nardymo mokymo kursą 
• Visiškai perskaitykite vadovą ir susipažinkite su nardymo ir avarinėmis procedūromis 
• Užbaikite tinkamumo patikrinimą 
• Sureguliuokite kaklo ir riešo sandariklius, kad užtikrintumėte tinkamą prigludimą 
• Pasirinkite tinkamą izoliaciją / nardymo aprangą ir priedus planuojamam nardymui 
• Prijunkite sauso kostiumo pripūtimo žarną prie reguliatoriaus 
• Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinta visa kita įranga, pvz., pelekai, svorio sistema, BCD ir kt. 

RENGIMASIS NARDINTI SU SAUSINIU OMS KOSTIUMU 

JŪSŲ OMS SUSIO KOSTIUMO APŽIŪRA PRIEŠ NARIMĄ 

Prieš nardydami apžiūrėkite sauso kostiumo sandariklius. Jei sandariklis įtrūkęs, prilipęs arba nusidėvėjęs, 
prieš nardydami jį pakeiskite. 

Prieš nardydami patikrinkite sauso kostiumo užtrauktuką. Jei negalite užsegti užtrauktuko dviem pirštais, 
sutepkite jį OMS ZipStick užtrauktuko vašku. Norėdami tai padaryti, uždarykite užtrauktuką ir sutepkite tik 
užtrauktuko išorę. Patikrinkite, ar ant užtrauktuko nepažeisti dantys arba dantys nesutvirtinti. Šie ženklai 
rodo pažeistą užtrauktuką. Jei tokie ženklai yra akivaizdūs, nuneškite sausą kostiumą į artimiausią OMS 
pardavėją, kad jis patikrintų ir suremontuotų.    



! ATSARGIAI! 

Nenaudokite silikono purškalo ant užtrauktuko. Dėl susikaupusio silikono jūsų sausą kostiumą 
gali būti sunku taisyti. 

Jei jūsų sausas kostiumas buvo sandėliuojamas ilgiau nei mėnesį, atlikite aukščiau nurodytus 
patikrinimus gerokai prieš suplanuotą nardymą. Skirkite 
pakankamai laiko reikalingoms medžiagoms įsigyti ir remontui. Prieš kiekvieną 
nardymą patikrinkite pripūtimo vožtuvą ir išmetimo vožtuvą. Pripūtimo vožtuvą reikia išbandyti prijungus 
reguliatorių prie pilno oro cilindro ir paspaudus pripūtimo mygtuką.  
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Norėdami patikrinti išmetimo vožtuvą, užriškite riešo ir kaklo sandariklius guminėmis juostomis ir pripūskite sausą 
kostiumą, kol pro išmetimo vožtuvą pasišalins oras. Suimkite išmetimo vožtuvą; paspauskite jį, kad patikrintumėte 
rankinio nepaisymo funkciją. 

SUSIJUNGIMAS 

Pastaba: jei oras šiltas, prieš apsivilkdami nardymo aprangą ir sausą kostiumą pasirenkite visą kitą įrangą. 

• Nusiimkite visus papuošalus, kurie gali sugadinti arba įklimpti į sausą kostiumą ar antspaudus 

• Peržiūrėkite „Drysuit“ sandariklių uždėjimą. Turėjo būti patikrintas riešo ir kaklo tarpiklių tinkamumas ir, jei 
reikia, juos apkarpyti  

Pastaba: vilkėdami sausą kostiumą įsitikinkite, kad užtrauktuko apsauga ir vandeniui atsparus užtrauktukas yra visiškai atidaryti. 

 
7 PAVEIKSLAS SAUSIO KOSTIUMO UŽDĖVIMO ŽINGSNIAI 
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1. Visiškai atidarykite užtrauktuko apsaugą ir vandeniui atsparų užtrauktuką 
2. Atidarykite sausą kostiumą, sulankstydami jį ties juosmeniu, atidengdami petnešas. Petnešos turi būti visiškai 

atviros ir klojamos už raukšlės ribų  
3. Įsitikinkite, kad petnešėlių krosoveris yra sauso kostiumo gale. Paimkite sausą kostiumą taip, lyg tai būtų 

kelnės 
4. Įlipkite į apatinę sauso kostiumo dalį kaip į kelnes. Jei padėtis nėra stabili, pavyzdžiui, siūbuojančiame 

laive, geriausia atsisėsti ir pradėti procesą 
5. Ištraukite sausą kostiumą iki galo aplink juosmenį. Būtinai traukite kostiumą už medžiagos, o ne už 

petnešėlių. Patraukite petnešas aukštyn per pečius. Sureguliuokite petnešėlių ilgį slydimu ant 
dviejų priekinių dirželių. Petnešos turi išlaikyti tarpkojį vietoje ir nebūtinai turi būti tvirtos 

6. Perteklinį sauso kostiumo ilgį patraukite aukštyn po rankomis (taip gausite maksimalų kiekį medžiagos, kurią 
galėsite užsivilkti ant galvos) 

7. Atsargiai įkiškite kairę ranką į kairę rankovę, naudodami tinkamą sandariklio uždėjimo būdą, atitinkantį 
sauso kostiumo sandariklio tipą. Sureguliuokite sandariklį taip, kad jis tinkamai užsisandarintų 

8. Rankovę pakelkite ne aukščiau nei žasto vidurys 
9. Pakartokite procesą su dešine ranka ir sureguliuokite riešo sandariklį 
10. Pakelkite kostiumą taip, kad dabar jis būtų ant jūsų pečių 
11. Uždėkite sauso kostiumo pečius ant galvos ir užtraukite antspaudą žemyn virš 

galvos, naudodami atitinkamą antspaudo uždėjimo metodą, atitinkantį sauso 
kostiumo tipo antspaudą. 

12. Perteklinį sauso kostiumo ilgį sulenkite ties klubais ir prijunkite tarpkojo diržą 
13. Kai užtrauktukas dabar sklandžiai klojasi aplink kūną, patikrinkite, ar niekas neiškilo ir ar užtrauktukas nėra 

susisukęs 
14. Kaire ranka suimkite kostiumą nugaros centre ties sulenkimu, o dešine ranka suimkite už vandeniui 

atsparaus užtrauktuko traukimo rankenos ir patraukite aplink šoną 
15. Norint uždaryti vandeniui atsparų užtrauktuką, reikia tik minimalios jėgos. Jei pasipriešinimas didelis arba 

didėja, sustokite, nukopijuokite slankiklį ir patikrinkite užtrauktuką. Užtrauktuko takelis turi būti 
plokščias, nesisukdamas ir jame neturi nieko užstrigti. Tęskite, kai 
problema bus išspręsta. Neperšlampamas užtrauktukas yra viena iš 
svarbiausių sauso kostiumo dalių. Neverskite 

16. Patraukite vandeniui atsparų užtrauktuką aukštyn su atrama užtrauktuko gale. Dar kartą patraukite, kad 
įsitikintumėte, jog užtrauktukas visiškai uždarytas 

17. Uždarę vandeniui atsparų užtrauktuką, suimkite už užtrauktuko apsaugos kairiojo peties slankiklį ir traukite 
žemyn, kol užsidarys. 
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KLASIKINIO STILIUS SAUGARUS DIZAINAS 

1. Atlikite 1–13 veiksmus, nurodytus 40–41 puslapiuose 
2. Suimkite vandeniui atsparų užtrauktuką už kairiojo peties ir užtraukite užtrauktuką. Nenaudokite jėgos. Jei 

pasipriešinimas didelis arba didėja, sustokite, nukopijuokite slankiklį ir patikrinkite užtrauktuką. Užtrauktuko 
takelis turi būti plokščias, nesisukdamas ir jame neturi nieko 
užstrigti. Tęskite, kai problema bus išspręsta. Neperšlampamas 
užtrauktukas yra viena iš svarbiausių sauso kostiumo dalių. Neverskite 

3. Patraukite vandeniui atsparų užtrauktuką žemyn lygiai su atrama užtrauktuko gale. Pastaba: tai padaryti 
lengviau, jei dešine ranka trauksite slankiklį ir tuo pačiu kaire ranka suimsite už 
užtrauktuko galą krūtinės priekyje, kad pasipriešintumėte. 

4. Uždarę vandeniui atsparų užtrauktuką, suimkite už užtrauktuko apsaugos kairiojo peties slankiklį ir uždarytą 
patraukite žemyn. 

PEČIŲ ĮĖJIMO DIZAINAS 

Pastaba: šios instrukcijos tiks su visais pečius dengiančiais OMS sausais kostiumais su petnešėlėmis 
arba be jų 

1. Visiškai atidarykite vandeniui atsparų užtrauktuką, tada atidarykite sausą kostiumą nulenkdami iki juosmens. 

2 Atidarykite sausą kostiumą nulenkdami iki juosmens, kad atidengtumėte petnešas. Petnešos turi būti visiškai 
atviros ir klojamos už raukšlės ribų.  

3. Patikrinkite bagažinės išlygiavimą, kad nustatytumėte sauso kostiumo priekį. 
4. Įlipkite į apatinę sauso kostiumo pusę kaip į kelnes. Jei padėtis nėra stabili, pavyzdžiui, siūbuojančiame 

laive, geriausia atsisėsti ir pradėti procesą. 



5. Ištraukite sausą kostiumą iki galo aplink juosmenį. Būtinai traukite kostiumą už medžiagos, o ne už 
petnešėlių. Patraukite petnešas aukštyn per pečius. Sureguliuokite petnešėlių ilgį su slydimu 
ant dviejų priekinių dirželių. Petnešos turi išlaikyti tarpkojį vietoje ir nebūtinai turi būti įtemptos. 

6. Perteklinį sauso kostiumo ilgį patraukite aukštyn po rankomis (taip gausite maksimalų kiekį medžiagos, kurią 
galėsite užsivilkti ant galvos) 

7. Atsargiai įkiškite kairę ranką į kairę rankovę, naudodami tinkamą sandariklio uždėjimo būdą, atitinkantį 
sauso kostiumo sandariklio tipą. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sureguliuokite sandariklį taip, kad jis tinkamai užsisandarintų 

8. Pakartokite procesą su dešine ranka ir sureguliuokite riešo sandariklį 
9. Užtraukite sauso kostiumo pečius ant galvos ir perkiškite galvą per sandariklį, 

naudodami atitinkamą sandarinimo būdą, atitinkantį sauso kostiumo tipo sandariklį. 
10. Paprašykite savo nardymo partnerio uždaryti užtrauktuką, laikydami rankas tiesiai ir į šoną 
11. Pažvelkite per petį ir patikrinkite, ar užtrauktuko traukiklis patrauktas į viršų lygiai su užtrauktuko atrama 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
„ZIPSEAL“ KAKLIO/GAUBTUVO DERINIMAS 

Jei jūsų sausas kostiumas yra su latekso kaklo / gobtuvo deriniu, turite dėvėti gobtuvo pamušalą izoliacijai IR oro 
tarpai sukurti. Oro erdvė reikalinga, kad naras išlygintų ausis. 

Lateksinis gaubtas skirtas apsaugoti tik nuo poveikio ir neužtikrina šiluminės apsaugos. Todėl šiluminei apsaugai 
užtikrinti reikalingas gaubto pamušalas, atitinkantis vandens temperatūrą. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Ausies būgnelis gali plyšti, jei nedėvėtas įdėklas ir naras negali išsilyginti. 
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NARDYMAS SU SAUSINIU OMS KOSTIUMU 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Šis naudotojo vadovas NĖRA pakaitalas kvalifikuoto instruktoriaus pateikto sauso kostiumo 
nurodymų. NENAUDOKITE sauso kostiumo, kol neįgijote ir neįgijote praktinių nardymo su sausu 
kostiumu įgūdžių, įskaitant avarinius įgūdžius, kontroliuojamoje aplinkoje, prižiūrint nardymo 
instruktoriui, sertifikuotam nacionaliniu mastu pripažintos mokymo organizacijos ir išmanančiam 
sausų kostiumų naudojimą. 

  
Nardymas sausu kostiumu yra įgytas įgūdis, reikalaujantis specializuoto mokymo, praktikuojamas kontroliuojamomis 
sąlygomis ir pakankamai laiko, kad naras prisitaikytų prie nardymo atvirame vandenyje sauso kostiumo sistemoje. 

Prieš ruošdamiesi nardyti, patikrinkite tinkamumą ir nustatykite sandariklio dydį. Treniruokitės apsivilkti ir nusivilkti 
sausą kostiumą ir sandariklius, kad tai taptų antra prigimtimi. 



PASIRUOŠIMAS NĖRTI 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Maksimalus darbo greičio lygis skiriasi dėl individualaus naro tolerancijos derinant vandens 
temperatūrą, aukštą aplinkos oro temperatūrą ir asmeninį medžiagų apykaitos greitį. 

• Surinkite visą nardymo įrangą ir pasiruoškite nardyti 
• Apsirenkite nardymo sąlygas atitinkančią nardymo izoliaciją 
• Apsirenkite sausą OMS kostiumą 
• Iki galo atidarykite sauso kostiumo išmetimo vožtuvą, sukdami prieš laikrodžio rodyklę 
• Išleiskite oro perteklių iš sauso kostiumo: Padėkite pirštą po kaklo sandarikliu ir pritūpkite, kad išleistumėte 

visą orą iš sauso kostiumo. Ištraukite pirštą iš sandariklio ir atsistokite 
• Uždėkite likusią įrangą 
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ĮĖJIMAS Į VANDENĮ 

• Prieš įeidami į vandenį, iš dalies pripūskite BCD 
• Milžiniškas žingsnis yra labiausiai paplitęs įėjimas į vandenį iš valties. Kai pirmiausia patenkate į vandens pėdas, 

jūsų sauso kostiumo oro perteklius bus nukreiptas į viršutines sauso kostiumo dalis. Prieš įleisdami į vandenį 
įsitikinkite, kad išmetimo vožtuvas yra visiškai atidarytas  

!! ĮSPĖJIMAS!! 

!! 

Negalima šokinėti į vandenį su oro pertekliumi sausame kostiume. Oro perteklius, esantis 
sausame kostiume, patenka į vandenį. Šis perteklius gali kauptis aplink kaklą arba iki rankovių, kur 
jis neturi išleidimo angos. Šokinėjant iš didelio aukščio, esant oro pertekliui 
sausame kostiume, gali pakakti smūgio į smakrą, kad naras netektų sąmonės. 



PASIEKTI NEUTRALIUS PLŪDUMUS PAVIRŠIAE 

Norint saugiai nardyti, prieš iškylant ant paviršiaus reikia sustoti 10–15 pėdų (3–5 m) atstumu. Reikia 
papildomo svorio, kad būtų užtikrintas neutralus plūdrumas, kai cilindre lieka 500 psi (35 barų) ar 
mažiau. Pasiekę neutralų plūdrumą paviršiuje su pilnu oro baku, pridėkite svorio, lygaus jūsų pilname 
cilindre esančio oro svoriui. Norėdami patikrinti savo plūdrumą naudodami vieną arba dvigubą 
cilindrą, naudokite šią procedūrą.    

! ATSARGIAI! 

Jūsų svorio reikalavimai pasikeis iš gėlo vandens į sūrų vandenį. 

! ATSARGIAI! 

Svorio reikalavimai skirtingiems cilindrų dydžiams ir deriniams yra skirtingi, todėl plūdrumo 
patikrinimas turėtų būti atliekamas su konfigūracija, su kuria planuojate nardyti. 
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! ATSARGIAI! 

Jūsų svorio reikalavimai pasikeis pasikeitus po sausu kostiumu dėvimos nardymo izoliacijos kiekiui. 

• Norėdami patikrinti savo svorį, įeikite į kontroliuojamą vandenį, visiškai apsivilkę savo nardymo bloką, sausą 
kostiumą ir izoliaciją 

• Išleiskite visą orą iš sauso kostiumo, užimdami vertikalią padėtį vandenyje ir visiškai atidarydami sauso 
kostiumo išmetimo vožtuvą, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Pakelkite kairę alkūnę, kad 
išmetimo vožtuvas būtų aukščiausias sauso kostiumo taškas 

• Išleiskite orą iš savo BCD, kol tapsite neutraliai plūduriuoti, o plaučiai bus pilni oro. Iškvėpdami 
pradėsite leistis žemyn. Kai esate neutraliai plūduriuojantis, virš paviršiaus lieka tik jūsų galvos viršus  

• Jei nesate plūduriuojantis ir toliau leidžiatės žemyn, reguliuokite savo svorį tol, kol būsite neutralus, o BCD 
visiškai ištuštėjęs 

• Kai pasieksite neutralų plūdrumą, kai bakas pilnas, o jūsų BCD visiškai ištuštėja, pridėkite papildomo svorio, 
kad kompensuotumėte beveik tuščią baką. Žemiau esančioje lentelėje rasite 
apskaičiuotą pridedamą svorį 



NUMATOMI CILINDO MASĖS POKYČIAI 

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas vieno cilindro svorio pokyčio įvertinimas nardymo metu, darant 
prielaidą, kad sunaudojama 80 % oro. Dviejų cilindrų atveju padauginkite iš dviejų. 

8 PAVEIKSLAS LENTELĖ, RODYTA CILINDO MASĖS POKYČIUS 
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PLŪDYMO KONTROLĖS IŠLAIKymas METU 

NĖRIMO 

Nardymas su sausu kostiumu reikalauja ir plūdrumo, ir apdailos kontrolės. Dėl abiejų šių dalykų reikia kontroliuoti 
sauso kostiumo laisvo oro tūrį. Laisvas oro tūris yra oro burbulas, kuris gali laisvai judėti sauso kostiumo viduje. Šis 
oro kiekis nėra apatiniuose įstrigusio oro dalis. Laisvo oro tūris mažai arba visai nedaro įtakos bendrai izoliacijos 
vertei. Tačiau šis besisukantis burbulas visada juda į aukščiausią sauso kostiumo 
tašką, kai keičiate požiūrį į vandenį. Jei besisukantis burbulas yra per didelis, tai gali sukelti apdailos 
problemų, pvz., pėdų plūduriavimo jausmas. Naras gali išmatuoti šio burbulo dydį, pasukdamas kūną į vertikalią 
padėtį ir laikydamas vieną ranką virš galvos. leidžiantis laisvam orui judėti šia ranka aukštyn. Sausas kostiumas bus 
sulenktas aplink ranką iki burbulo apačios. Kai burbulas yra didesnis nei pusė dilbio ilgio, jis 
tampa per didelis. Geriausia, kad burbulas būtų mažas ir, jei jis pradėtų augti, išleiskite perteklinį tūrį ir į BCD 
įpilkite oro, kad būtų pasiektas neutralus plūdrumas.        

Atsidūrę ant paviršiaus vertikalioje padėtyje, iškėlus galvą iš vandens, pastebėsite, kad jūsų kojos yra labiau 
spaudžiamos nei krūtinė. Tai normalu kiekvieną kartą, kai esate vandenyje ir turite galvą aukščiau už 
kojas. Sausas kostiumas turėtų jaustis taip, tarsi jis švelniai spaustų jus per visą kūną. Nors pojūtis 



yra visai kitoks nei tas, kurį patiriate vilkint hidrokostiumą, po kelių panirimų ar gulėdami horizontalioje padėtyje jo 
nepastebėsite.    

! ATSARGIAI! 

Vartotojas turi reguliuoti oro kiekį sausame kostiume, kad būtų pakankamai izoliuota. Dėl oro trūkumo 
naras gali sušalti. 

! ATSARGIAI! 

Skirtingiems bako dydžiams ir skirtingoms bako medžiagoms reikės skirtingo svorio, kad būtų 
kompensuojamas plūdrumo pokytis nuo pilno bako iki tuščio. 

NĖRIMAS SU VIENU BAKU 

Kadangi naras nardymo metu sunaudoja orą iš vieno bako, naras taps plūduresnis. Priklausomai nuo cilindro dydžio, 
šis svorio pokytis gali siekti 5–6 svarus (2–3 kg) nardymo metu. Norint kompensuoti šį svorio pokytį, reikalingas 4–
6 ts (2–3 l) oro tūris. 
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Tokį oro kiekį galima įdėti į sausą kostiumą arba BCD arba paskirstyti abiem. Daugelis narų gali išlaikyti neutralų 
plūdrumą nardymo metu tiesiog įpildami oro į savo sausą kostiumą. Tačiau kai kurie nori pridėti oro į 
savo BCD, išlaikant mažesnį laisvo oro tūrio burbulą sausame kostiume, kad būtų geriau valdoma apdaila. 

NĖRIMAS SU DAUGIAU NEI VIENU BAKU 

Dėl didesnio svorio pokyčio nardymo metu naras turėtų sumažinti laisvo oro tūrio burbulą sausame 
kostiume iki minimumo ir didžiąją dalį plūdrumo kompensavimo atlikti su BCD. 

NĖRIMO PRADĖJIMAS 

Nardymo pradžioje įsitikinkite, kad išmetimo vožtuvas yra visiškai atidarytas, pasukdami vožtuvą iki galo prieš 
laikrodžio rodyklę. Norėdami automatiškai ištraukti orą iš sauso kostiumo, pakelkite kairę alkūnę, kad pakeltumėte 



vožtuvą į aukščiausią kūno tašką. Laikykite riešą žemiau nei alkūnė. Uždėję kaukę vožtuvo galite nematyti, bet 
turėtumėte girdėti, kaip iš vožtuvo išeina oras. Nusileiskite išleisdami visą orą iš savo BCD.  

NEPALEIDANTIS 

Nukritę daugiau nei dešimt pėdų (3 m), pradėsite leistis greičiau. Išmetimo vožtuvą palikite iki 
galo atidarytą. Neuždarykite išmetimo vožtuvo. Pridėkite oro į savo sausą kostiumą 
trumpomis eilėmis, po truputį. Trumpi sprogimai valdys į jūsų sausą kostiumą patenkančio oro tūrį ir padės 
apsaugoti vožtuvą nuo užšalimo, kai oro arba vandens temperatūra nukrenta žemiau 5 °C. Įpilkite tiek oro, kad 
pašalintumėte bet kokį nemalonų suspaudimą. Jei pridėsite per daug oro, nusileidimas sustos.    

Norėdami išlyginti pėdos suspaudimą, į batus turite patekti oro. Oras į batus gali patekti tik tada, kai esate 
lygiagrečiai paviršiui arba šiek tiek pakėlę kojas. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Kai kurios sauso kostiumo medžiagos gali keisti plūdrumą priklausomai nuo gylio. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Neuždarykite sauso kostiumo išmetimo vožtuvo iki galo, kol esate po vandeniu. Vožtuvas sukurtas taip, 
kad automatiškai išleistų orą, kai vožtuvas yra aukščiausiame jūsų kūno taške. Uždarius vožtuvą, 
padidėja oro kiekis  

  
  
  
  
  
Nardymas _______________________ 
  

įstrigo sausame kostiume ir gali prarasti kontrolę. Greitas kilimas yra pavojingas ir gali sukelti oro 
emboliją arba dekompresinę ligą, kurios gali baigtis 
rimtu sužalojimu arba mirtimi. 

NEUTRALUS PLŪDYMAS GYLYJE GAVIMAS 

Kai jūs pasieksite norimą gylį, įpilkite tik tiek oro į drysuit ir / arba BCD padaryti sau neutraliai 
klestinti. Nepamirškite pridėti tik nedidelį kiekį ore. Patikrinkite rezultatus prieš pridedant daugiau. Vienas iš raktų į 
drysuit nardymas yra nardyti su minimalaus tūrio orą jūsų drysuit. Tinkamas svoris yra labai svarbus nardyti su 
minimaliu oro tūrio į drysuit. 



Naudokite savo drysuit ir / arba BCD reguliuoti plūdrumą. Jei pasiimti papildomo svorio per savo nardymo (Game, 
gelbėjimo dalys), naudokite liftas maišą pakelti papildomo svorio į paviršių. Maža aukščių krepšys gali būti 
pritvirtinta prie Goody maišelį, jei reikia. Jeigu liftas krepšys tampa pernelyg spartus ir jūs negalite jį kontroliuoti, 
visada galite jį atleiskite.  

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Bet kokiems dujų mišiniams, išskyrus orą, pavyzdžiui, argonu ir deguonimi praturtintą orą, pripūsti sausą 
kostiumą, reikia specialaus mokymo. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Nenaudokite sauso kostiumo kaip pakeliamojo krepšio. Jei tai padarysite ir prarasite sukibimą su objektu, 
galite tapti per daug plūduriuoti. Dėl to galite greitai pakilti. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Didžiausias veikimo gylis priklauso nuo naudotojų išsilavinimo ir patirties lygio. 

KILDAMAS SU SAUSINIU KOSTIUMU 

Pasibaigus nardymui, prieš pradėdami kopti, skirkite šiek tiek laiko ir patikrinkite sauso kostiumo išmetimo 
vožtuvą. Įsitikinkite, kad išmetimo vožtuvas yra visiškai atidarytas, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. 

Jūsų kilimas turi būti lėtas ir kontroliuojamas. Kai pradėsite link paviršiaus, jūs tapsite teigiamai plūduriuoti, nes oras 
jūsų sausame kostiume ir (arba) BCD plečiasi. Išleiskite orą iš sauso kostiumo išmetimo 
vožtuvo ir (arba) BCD, jei reikia, kad išlaikytumėte neutralų plūdrumą. Turėtumėte 
sugebėti sustabdyti savo kilimą 
bet kuriuo metu tiesiog iškvėpdami. 

  

  
  
  
Nardymas _______________________ 
  
  

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Pirmieji keli pakilimai su sausu kostiumu turėtų būti atliekami šalia svertinės linijos, kurią prireikus galima 
naudoti norint atgauti pakilimo kontrolę. 



Stebėkite savo kilimo greitį naudodami nardymo kompiuterį arba laikmatį / gylio matuoklį. Neviršykite savo 
nardymo kompiuterio kilimo greičio ribų. Jei nenaudojate kompiuterio, laikykitės naudojamų lentelių 
rekomenduojamo greičio. 

! ATSARGIAI! 

Neviršykite maksimalaus kirčio dažnio, nurodyto konkrečiame dekompresijos 
kompiuteryje ir (arba) 
naudojamose lentelėse. 

Kontroliuokite savo kilimą keldami arba nuleisdami kairę ranką. 

Jei kylate per greitai, pakelkite kairę ranką aukščiau, kad sausas kostiumas galėtų išleisti daugiau 
oro. Jei kairiosios rankos pakėlimas nepakankamai sulėtina pakilimą, paspauskite išmetimo vožtuvą, kad 
suaktyvintumėte rankinį perjungimą. 

Jei esate neigiamas plūdurys ir jums sunku pakilti, nuleiskite kairę ranką ir į savo sausą kostiumą įpilkite oro, kad 
padidintumėte plūdrumą. Pradėję kilti, būkite pasirengę išleisti orą per išmetimo vožtuvą. 

Būkite pasirengę bet kada sustabdyti kilimą. Kontroliuokite savo kilimo greitį, kad galėtumėte saugiai sustoti 3-5 m 
(10–15 colių) atstumu. Pasiekę paviršių, prieš plaukdami atgal į paplūdimį ar valtį, išpūskite BCD. 

PAVIRŠIAUS PLAUKIMAS 

Pripūtę BCD galėsite patogiai plaukti paviršiumi nepripūtę sauso kostiumo. Sauso kostiumo išpūtimas ant paviršiaus 
slėgs kaklą. Daugeliui narų toks kaklo spaudimas yra nepatogus. 

Kai kurie narai plaukdami paviršiumi mėgsta iki galo uždaryti išmetimo vožtuvą, kad užtikrintų teigiamą plūdrumą ir 
išvengtų vandens nutekėjimo į sausą kostiumą per vožtuvą. Nors yra priimtina visiškai uždaryti vožtuvą esant ant 
paviršiaus, prieš vėl panardinant būtinai nustatykite išmetimo vožtuvą į atvirą padėtį. 

  
  
  
  
  
  

Neatidėliotinos procedūros _________ 
  
  
AVARINIŲ PROCEDŪRŲ ĮGŪDŽIAI 



!! ĮSPĖJIMAS!! 

Prieš naudojant sausą kostiumą atvirame vandenyje, kontroliuojamoje aplinkoje (pvz., baseine) turi būti 
atliekamos šios avarinės procedūros, prižiūrint nacionaliniu mastu pripažintos agentūros sertifikuotam 
instruktoriui. Šis vadovas NĖRA praktinio mokymo ir praktinių įgūdžių tobulinimo pakaitalas. Neužtenka 
ŽINOTI procedūrų. Turite mokėti ATLIKTI skubios pagalbos procedūrų įgūdžius. Kaip ir bet kuris 
įgūdis, jis įgyjamas DARANT, o ne tiesiog skaitant.  

Prieš naudodamiesi sausu kostiumu atvirame vandenyje, išmokite šiuos avarinius įgūdžius (išskyrus nurodytus 
atvejus): 

Apverstą (oro pėdomis) 

Jei esate teigiamai plūduriuojantis ir apsiverčiate aukštyn kojomis, pirmiausia nuslysite 
link paviršiaus pėdų. Labai svarbu iš karto susigrąžinti kontrolę, nes apsivertus aukštyn kojom iš sauso 
kostiumo negalima išeiti oro. 

Jei	atsidūrėte	aukštyn	kojomis,	kai	esate	arti	dugno: 

• Sunkiai plaukite link apačios 
• Rankomis nuspauskite apačią • Pasukite 
į vertikalią padėtį 
• Nedelsdami išleiskite sausą kostiumą per išmetimo vožtuvą 
	 

Jei	atsidūrėte	aukštyn	kojomis	vandens	viduryje: 
• stipriai spirkite į apačią 
• Pasilenkite į priekį ties juosmeniu 
• 
Atsiverskite į vertikalią padėtį • Nedelsdami išleiskite sausą kostiumą per išmetimo vožtuvą. Jei negalite atsistoti 
į vertikalią padėtį ir esate patiriantis an 

  
  
  
  
  
  
Neatidėliotinos procedūros _________ 
  
  



nekontroliuojamas kilimas, išryškinkite kūną, kad sumažintumėte kilimo greitį. Išskleiskite rankas ir kojas nuo kūno, 
padėkite pelekus lygiagrečiai vandens paviršiui ir stenkitės sulėtinti kilimą, sukurdami 
pasipriešinimą. Būtinai tęskite iškvėpimą kylant. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Degimas yra paskutinė pastanga, kurią galima naudoti tik kritiniu atveju. Nepraktikuokite šio įgūdžio, 
nebent esate tiesiogiai prižiūrimi kvalifikuoto instruktoriaus, sertifikuoto nacionaliniu mastu pripažintos 
mokymo organizacijos. Greitas kilimas yra pavojingas ir gali sukelti oro emboliją arba dekompresinę ligą, 
kurios gali baigtis rimtu sužalojimu arba mirtimi. 

PRIPUČIMO VOŽTUVO ATIDARYTAS 

Jei pripūtimo vožtuvas užstringa atviroje padėtyje, nedelsdami atjunkite žemo slėgio pripūtimo žarną nuo sauso 
kostiumo pripūtimo vožtuvo ir išleiskite oro perteklių per sauso kostiumo išmetimo vožtuvą. Veiksmingiausias 
būdas atjungti žarną yra stumti žarną į priekį į įleidimo vožtuvą ir traukti atgal greitojo atjungimo 
flanšą. Praktikuokite šį įgūdį su pirštinėmis, kol galėsite greitai ir lengvai atjungti žarną.  

Jei pamiršote, kuria kryptimi pasukti išmetimo vožtuvą, kad jį atidarytumėte (prieš laikrodžio rodyklę), galite 
rankiniu būdu išleisti orą per automatinį vožtuvą. Pakelkite kairę alkūnę, kol ji bus aukščiausias jūsų kūno 
taškas, ir nuspauskite vožtuvą. Iš sauso kostiumo išeis oras.  

Jei negalite išlieti pakankamai orą per išmetimo vožtuvą, atidarykite kaklo antspaudas ar riešo antspaudą (-us), kad 
oras galėtų pabėgti. Vanduo bus įvesti drysuit.  

Jei vis tiek nepavyksta išleisti pakankamai oro ir patiriate nekontroliuojamą kilimą, pakelkite kūną, kad 
sumažintumėte kilimo greitį. Išskleiskite rankas ir kojas nuo kūno, padėkite pelekus lygiagrečiai vandens 
paviršiui ir stenkitės sulėtinti kilimą, sukurdami pasipriešinimą. Būtinai tęskite iškvėpimą kylant. 

! ATSARGIAI! 

Jei ir toliau stumsite išmetimo vožtuvą, kai iš sauso kostiumo bus išleistas visas oras, vanduo gali patekti į 
sausą kostiumą. 
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PRIPULKIMO VOŽTUVAS UŽDARYTAS 

Jei pripūtimo vožtuvas įstrigo uždarytoje padėtyje, nustokite nusileisti ir nedelsdami nutraukite nardymą. Jei reikia, 
naudokite plūdrumo valdymo įtaisą, kad valdytumėte plūdrumą. Grįžkite į paviršių, išleisdami sauso kostiumo 
besiplečiantį orą. 

NEDĖRA IŠMETIMO VOŽTUVO 

Jei išmetimo vožtuvas užstrigo atidarytas, sausas kostiumas tinkamai nesulaikys oro. Taip pat tikėtina, kad vanduo į 
sausą kostiumą pateks per atvirą vožtuvą. 

Jei išmetimo vožtuvas užstrigo atidarytas, nedelsdami nutraukite nardymą. Jei reikia, naudokite plūdrumo valdymo 
įtaisą, kad valdytumėte plūdrumą ir grįžtumėte į paviršių. 

IŠMETIMO VOŽTUVAS UŽDARYTAS 

Jei išmetimo vožtuvas įstrigo uždarytoje padėtyje, oro iš sauso kostiumo nepavyks tinkamai išleisti. Dėl to gali kilti 
nekontroliuojamas kilimas.  

Jei išmetimo vožtuvas įstrigo uždarytoje padėtyje, atidarykite kaklo arba riešo sandariklį, kad išleistumėte 
orą. Atlikus šią skubią procedūrą, į sausą kostiumą pateks šiek tiek vandens.  

Jei vis tiek nepavyksta išleisti pakankamai oro ir patiriate nekontroliuojamą kilimą, pakelkite kūną, kad 
sumažintumėte kilimo greitį. Išskleiskite rankas ir kojas nuo kūno, padėkite pelekus lygiagrečiai vandens 
paviršiui ir stenkitės sulėtinti kilimą, sukurdami pasipriešinimą. Būtinai tęskite iškvėpimą kylant. 

LĖTAS ORO NUOTEKĖJIMAS PRIPUČIMO VOŽTUVE 

Jei pripūtimo vožtuve pastebėjote lėtą nuotėkį, atjunkite žemo slėgio pripūtimo žarną ir nedelsdami nutraukite 
nardymą. Pakilkite išleisdami sauso kostiumo besiplečiantį orą per išmetimo vožtuvą, kaip įprasta. 

ORO TIEKIMO NUTRAUKIMAS / NUTRAUKIMAS 

Jei jūsų oro tiekimas nutraukiamas arba prarastas, nedelsiant nutraukti nėrimą. Kontroliuokite savo normą, 
pasikėlimas išleidžiant orą orą iš drysuit per išmetimo vožtuvą. 
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PATVIRTAS SUSUSINYS 

Sugedus užtrauktukui ar kitokiam katastrofiškam sauso kostiumo gedimui, jūsų sausas kostiumas gali užlieti. Jei jūsų 
sausas kostiumas užlietas: 

• Pripūskite savo BCD, kad užtikrintumėte teigiamą plūdrumą. 
• Nustatykite nuotėkį kuo žemiau, kad sumažintumėte oro praradimą. 
• Atlikite kontroliuojamą pakilimą. 
• Nutraukite nardymą 

! ATSARGIAI! 

Aukščiau išvardyti kritinės padėties įgūdžiai gali būti praktikuojami šildomame baseine, 
tiesiogiai prižiūrint kvalifikuotam instruktoriui, atestuotam nacionaliniu mastu pripažintos mokymo 
organizacijos. 

Jei negalite nustatyti teigiamo plūdrumo pripūtę BCD, tik tada turėtumėte apsvarstyti galimybę numesti svorį. Net 
nedidelis šalto vandens kiekis, patekęs į sauso kostiumo vidų, gali „pajusti“ kaip katastrofišką gedimą. Prieš metant 
svorį, būtina dėti visas pastangas, kad pakiltumėte naudodami BCD. Jei sausas kostiumas „jaučiasi“ užlietas, 
bet iš tikrųjų nėra užtvindytas, BCD išpūtimas ir svorio numetimas gali lemti YPAČ TEIGIMĄ 
PLŪDUMĄ. Priklausomai nuo oro tūrio BCD viduje ir nešamo svorio, kai kurie narai su sausu kostiumu gali būti 
net ŠIMTAS SVARSŲ / KETURIASdešimt penkis KILOGRAMUS. Tokio plūdrumo būtų neįmanoma suvaldyti ir dėl 
to kiltų labai greitas ir nekontroliuojamas pakilimas. 

!!! PAVOJUS!!! 

Atsisakius svorio diržo pripūtus BCD, gali kilti tiesioginis rimto kūno sužalojimo arba mirties 
pavojus. Neatmeskite svorio diržo, nebent kas nors kitas, išskyrus greitą, greitą ir nekontroliuojamą 
pakilimą į paviršių, sukels neišvengiamą mirtį. 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
Neatidėliotinos procedūros _________ 

  

NUKRETAUS/NEMETAS SVORIO DIRŽAS 

! ATSARGIAI! 

Reikia perskaityti ir suprasti avarines procedūras, susijusias su diržo numetimu / 
praradimu. Nepraktikuokite šių įgūdžių, išskyrus tuos atvejus, kai yra kontroliuojama aplinka, tiesiogiai 
prižiūrint kvalifikuotam instruktoriui, atestuotam nacionaliniu mastu pripažintos mokymo organizacijos. 

Jei numetate ar numetate svorio diržą, pabandykite atgauti svorį. Jei negalite susigrąžinti svorio: 

• Suimkite viską, ką galite (pakilimo liniją, inkaro liniją, uolą) ir išvėdinkite sausą kostiumą 

• Jei vis dar negalite kontroliuoti savo kilimo, užsiimkite išpūtimo padėtį. • Nepamirškite toliau iškvėpti kylant 

OMS SAUSIO KOSTIUMO REGULIAVIMAS TARP NĖRIMŲ 

Šiltu oru galite atsegti sauso kostiumo užtrauktuką, kai esate iš vandens tarp nardymų. 

! ATSARGIAI! 

Sureguliuokite nardymo drabužių izoliaciją, kad išvengtumėte perkaitimo. 

Jei vis dar per šilta, nuimkite viršutinę sauso kostiumo dalį arba visiškai nuimkite sausą kostiumą. 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
Sauso kostiumo nuėmimas _________ 
  
  
SAUSINĖ OMS KOSTIUMO NUĖMIMAS 

• Prieš nusivilkdami sausą kostiumą, nuimkite visą kitą NAUDINGUMO įrangą, įskaitant gobtuvą. 
• Jei nardymo metu jūsų sauso kostiumo išorė susitepė, prieš nuimdami sausą kostiumą nuplaukite 

nešvarumus. Ypatingą dėmesį atkreipkite į vandeniui atsparų užtrauktuką. Visiškai atsukite užtrauktuką. Jei 
turite užtrauktuko apsaugą, įsitikinkite, kad abu užtrauktukai yra visiškai atidaryti. 

! ATSARGIAI! 

Jei užsidedant ar nuimant sausą kostiumą užtrauktukai nėra visiškai atidaryti, užtrauktukai gali būti 
pažeisti. 

KLASIKINIO STILIAUS SAUGINĖJI DUSINUOLIAI 

9 PAVEIKSLAS SAUSIO KOSTIUMO NUĖMIMAS 

46 nuotrauka 

  
  

• Atsukite tarpkojo diržą, kuris laiko sauso kostiumo liemenį. Patraukite sausą kostiumą aukštyn, kad perteklinis 
sauso kostiumo liemens ilgis būtų kuo aukščiau ant krūtinės. 

  
  
  
Sauso kostiumo nuėmimas _________ 
  
  



• Latekso, silikono arba neopreno kaklo sandariklio pašalinimas 

Šiame vadove peržiūrėkite „Drysuit“ sandariklių nuėmimą / kaklo sandariklius 

• Latekso, silikono, neopreno kūgio arba neopreno užlenkimo po riešais sandariklių pašalinimas 

 
Šiame vadove peržiūrėkite „Drysuit“ sandariklių nuėmimą / riešo sandariklius 

• Dešinėje riešo, suvokti rankovėmis medžiagą tarp pirštais ir nykščiu ir patraukite ranką iš 
ruonių, bet ne iš rankovės. Skaidrių drysuit nuo dešiniojo peties 

• Dešine ranka apkabinkite nugarą ir kaire ranka suimkite už dešinės rankovės medžiagos. Nuimkite rankovę 
nuo dešinio peties ir rankos. Tuo pačiu būdu nuimkite kairiojo riešo sandariklį ir ištraukite kairę ranką iš 
rankovės 

PEČIŲ ĮĖJIMO DŽIUSINYS 

• Šiame vadove peržiūrėkite „Drysuit“ sandariklių nuėmimą / kaklo sandariklius 
• Suimkite rankovės medžiagą tarp pirštų ir nykščio ir ištraukite ranką iš sandariklio 
• Nuimkite vieną ranką, traukdami ją atgal per užtrauktuko angą. Tada pakartokite procesą antroje 

rankoje. Nuimdami rankas nuo sauso kostiumo, netraukite rankovių į išorę. Rankų apvertimas nurengiant 
sausą kostiumą gali įtempti ir sugadinti užtrauktuko galus  

SUSIJUNGIMO NUO KŪNO NUĖMIMAS 

• Pašalinti RockBoots ™ arba, iš TurboBoot atveju ™ galimybe, anuliuoti kulkšnies dirželiai 
• Nuimkite petnešas nuo pečių (jei jūsų sauso kostiumo modelis jas turi) ir išskleiskite sausą kostiumą iki 

juosmens. Atsisėskite, kad nuimtumėte kojas 
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS 
Toliau pateikiamos dažniausiai pasitaikančios problemos, jei jūsų OMS sausas kostiumas nutekėjo: 
NEREIKIA VANDENIUI ATLIEKAME UŽTRAUKTĖJE 
Tai gali atsirasti dėl šių priežasčių: 

1. Vandeniui atsparaus užtrauktuko ne visiškai uždarymas: prieš naudodami sausą kostiumą patikrinkite, ar užtrauktukas visiškai uždarytas. 
2. Užtrauktuko dilimas: jei trinka užtrauktuko medžiaga, siūlai gali įstrigti užtrauktuko dantukuose. Mažomis aštriomis žirklėmis pašalinkite visus perteklinius 

siūlus. Būkite atsargūs ir nenupjaukite gumos – tik palaidų siūlų. 
3. Lūžusio užtrauktuko sutvirtinimas: tai yra užtrauktuko gale. Taip gali nutikti dėl per didelio užtrauktuko įtempimo apsivilkus ir nuimant sausą kostiumą. Jei 

nutrūko užtrauktuko sutvirtinimas, užtrauktuką reikia pakeisti. 

ANT KAKLO AR RIEŠO ANTIMŲ NUOTEKĖJIMO Tai gali atsirasti dėl šių priežasčių: 

1. Tarpikliai neprigludę prie odos: patikrinkite, ar sandarikliai prigludę prie odos mažiausiai 25 mm sandarinimo paviršiaus ir ar nėra raukšlių ar raukšlių. 
2. Plaukai arba drabužiai neleidžia sandarinti: patikrinkite, ar po sandarinimo paviršiumi nėra plaukų ar drabužių. 
3. Apipjaustymas plombas per didelis: Pakeiskite nesandarus antspaudą su vienu, kuris yra mažesnis (yra daugiau linijų antspaudu). 

RIEŠŲ TARPINIŲ NUTEKĖJIMAS 
Maždaug 1 iš 3 žmonių riešo sausgyslės yra ryškios, kai suima tokius objektus kaip inkaro lynas ar valties kopėčios. Jei tai darydami pastebėsite 
nuotėkį, siūlome šias parinktis: 

1. Užklijuokite riešo sandariklį aukščiau ant rankos, pro sritį, kurioje yra iškilios sausgyslės. 
2. Jei naudojate tvirtus latekso sandariklius, pakeiskite įprastais latekso arba silikono sandarikliais. 
3. Jei naudojate įprastus latekso sandariklius, pakeiskite silikoniniais sandarikliais. 
4. Naudokite OMS ZipGloves, nes jos pakeis riešo sandarinimo poreikį. 

NEDĖRA IŠMETIMO VOŽTUVO Dažniausios problemos yra šios: 

1. Vožtuvo viduje yra nešvarumų, smėlio ar pašalinių daiktų: 
a. Atidarykite ir uždarykite vožtuvą 3 kartus ir bakstelėkite 
b. Paspauskite mygtuką 3–4 kartus 
c. Praplaukite vožtuvą šviežiu vandeniu iš maišytuvo arba sodo žarnos 

2. Suspausta diafragma (tai rečiau pasitaiko ir reikalinga tik tuo atveju, jei problema neišspręstų): 
a. Nuimkite išmetimo vožtuvo galinę plokštę 
b. Nuplaukite vožtuvą šviežiu vandeniu iš maišytuvo arba sodo žarnos 
c. Patikrinkite, ar diafragma yra lygiai ir nėra suspausta. Jei jis suspaustas, nuimkite jį taip 

kad jis guli plokščias 
d. Vėl pritvirtinkite galinę plokštę prie išmetimo vožtuvo 

3. Atvirkštinis išspaudimas – kai kuriais atvejais, jei kostiumo viduje yra labai mažai oro arba jo visai nėra, išspaudus atvirkščiai, į kostiumą gali patekti keli 
lašai vandens. Išbandykite vieną iš šių pasiūlymų: 

a. Į kostiumą įpilkite šiek tiek daugiau oro 

b. Visiškai atidarę vožtuvą pasukite vožtuvą uždarytą 2 paspaudimais 

4. Plaukimas paviršiuje nelygiame vandenyje: jei nardote vandenyje, kurio paviršiaus sąlygos yra nelygios ir 

plauks, uždarykite vožtuvą. Šiuose į vožtuvą iš šono gali patekti nedidelis kiekis vandens 

sąlygos. Prieš pradėdami nardymą, būtinai atidarykite vožtuvą. 

NEDĖJIMAS ĮĖJIMO VOŽTUVAS 
Patikrinkite, ar pripūtimo žarna visiškai pritvirtinta prie pripūtimo vožtuvo. Jei žarna nepritvirtinta ir paspaudžiamas pripūtimo mygtukas, į sausą kostiumą gali patekti 
nedidelis vandens kiekis. 
Kitos įvairios nutekėjimas 
Vizualiai patikrinti teritoriją, kurioje nuotėkio buvo patyręs ir ieškoti neplyštų ar punkcijos. Jei jis nėra matomas, The drysuit turėtų būti nuotėkio išbandyti. 
Jei turite klausimų ar rūpesčių, susisiekite su OMS klientų aptarnavimo tarnyba +4921666754110 info@bts-eu.com. 

  
  

Priežiūra ir priežiūra ___________ 



  

JŪSŲ OMS SAUSIO KOSTIUMO PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA 

Tinkama sauso kostiumo priežiūra labai prailgins jo tarnavimo laiką. 

Baigę nardyti dieną, kruopščiai nuplaukite sauso kostiumo išorę gėlu vandeniu. Ypatingą dėmesį 
atkreipkite į užtrauktuką ir vožtuvus. 

Praplaukite išmetimo vožtuvą ir įleidimo vožtuvą tekančiu vandeniu. Po plovimo vožtuvus 
nupūskite suslėgtu oru. 

!! ĮSPĖJIMAS!! 

Sauso kostiumo vožtuvai turi būti valomi po kiekvieno naudojimo taip pat, kaip ir jūsų 
reguliatorius. Įleidimo vožtuvai gali prilipti dėl vožtuve susikaupusios druskos. Išmetimo vožtuvai gali 
prilipti dėl pūkelių, nešvarumų, smėlio ar plaukų vožtuve. 

Jei sauso kostiumo vidus sušlapo, išskalaukite ir sauso kostiumo vidų. 

Latekso sandarikliai: Nuplaukite latekso sandariklius švelniu muilo ir vandens tirpalu kas dvylika nėrimų arba prieš 
padėdami sausą kostiumą. Susikaupę kūno aliejai sutrumpins latekso sandariklių naudojimo laiką. 

Silikoniniai sandarikliai: Dėl medžiagos pobūdžio silikoniniai sandarikliai gali pritraukti nešvarumus ir pūkelius. Jei 
reikia, naudokite švelnų muilą ir vandenį bei minkštą šluostę, kad išvalytumėte OMS silikoninius sandariklius. 

Išskalavę sausą kostiumą, atidarykite užtrauktuką ir pakabinkite sausą kostiumą už kojinių / batų virš linijos arba 
džiovinimo lentynos šešėlinėje vietoje, kad išdžiūtų. 

Kai drysuit yra visiškai sausas ribų, pajusti drysuit vidų (visą kelią žemyn į kojinės / batai). Jei yra kokių nors drėgmės 
viduje drysuit, pasukite drysuit Inside Out ir leisti viduje išdžiūti taip pat. 

! ATSARGIAI! 

Nekabinkite sauso kostiumo saulėje. 

VANDENIUI ATPAŽINTO UŽTRAUKTŲ PRIEŽIŪRA 

Jūsų vandeniui užtrauktuką yra širdis ir siela savo drysuit. Tiesiog kaip valgyti teisę ir gauti pratimą yra gera savo 
širdyje, OMS Drysuit "Chirurgas Bendra" turi keletą rekomendacijų jums padėti jūsų drysuit užtrauktukas gyventi 
ilgą ir laimingą gyvenimą: 

• „Neužsitempkite“ sauso kostiumo ar iš jo – tai apkrauna užtrauktuko galus 

  
  



Priežiūra ir priežiūra ___________ 
  
  
• Įsitikinkite, kad užtrauktukas yra atidarytas iki galo, kai užsidedate ir nusiimate 
jūsų kostiumas 
• Prieš nusivilkdami savarankiškai apsirengusį kostiumą, atsekite tarpkojo diržą ir patraukite teleskopinį liemenį virš 
juosmens – taip turėsite daug vietos vilkdami kostiumą ant galvos. 
• Po kiekvienos nardymo dienos nuplaukite užtrauktuką gėlu vandeniu 
• Sutepkite jūsų užtrauktukas po kiekvieno nardymo dieną su užtrauktuku vaško arba ZipStick dėl eksterjero dalis iš 
drysuit užtrauktuku 
• Nenaudokite silikono purškalo, nes jis pritraukia nešvarumus 
• kas šešis mėnesius arba 25 pakrovimas, švelniai šveitimas Jums užtrauktukas su minkštu dantų šepetėlį naudodami 
švelniu muilu ir vandeniu. Sutepkite savo užtrauktuką po to 
• Jei jūsų užtrauktukas trinka, pašalinkite perteklinius siūlus mažomis aštriomis žirklėmis, būkite atsargūs ir 
nenupjaukite gumos, tik palaidų siūlų. 
• Laikykite sausą kostiumą su vandeniui atspariu užtrauktuku atviroje padėtyje 

  
!! ĮSPĖJIMAS!! 

Norėdami sužinoti apie visuomenės saugumo narų nukenksminimo procedūras, žr. CXO Drysuit vadovą ir Viešojo 
saugumo narų rizikos valdymo programą. 

Jei turite klausimų dėl savo OMS sauso kostiumo priežiūros ir priežiūros, susisiekite su OMS remonto paslaugų 
skyriumi adresu +4921666754110 info@bts-eu.com. 

DRYNŲ KOSTIUMŲ LAIKYMAS 

Tinkamas laikymas prailgins jūsų sauso kostiumo tarnavimo laiką. Sausą kostiumą laikykite vėsioje, sausoje vietoje 
ant plačios pakabos ir atidarytą užtrauktuką. Sandėliavimo zonoje neturi būti ozono 
generatorių, pavyzdžiui, elektros ar dujų prietaisų. Jei sausą kostiumą privalote laikyti vietose, kuriose yra ozono 
generatoriai, geriausia sausą kostiumą laisvai sulankstyti atidarius užtrauktuką ir įdėti į sandarų plastikinį maišelį.  

  
  

  
  
  
  



  
  

Priežiūra ir priežiūra ___________ 

  

SAUSIO KOSTIUMO LANKSTYMAS SAUSO KOSTIUMO MAŠE 

TRANSPORTAVIMUI 

47 nuotrauka 

  
PAKABAMAS DŽIAUSINYS SANDĖLIAVIMUI 

Laikymui tarp nardymų, sausą kostiumą geriausia pakabinti vėsioje, sausoje vietoje toliau nuo ozono generatorių, ty 
elektros variklių, dujų kontrolinių lempučių ir saulės šviesos. Kostiumą reikia pakabinti ant kokybiško sauso 
kostiumo arba hidrokostiumo pakabos.  

• Užtrauktukas turi būti paliktas atviroje padėtyje. 
• Bet koks kietas priedas sausos pirštinės žiedas, sumontuotas ant riešo sandariklių, turi būti nuimtas. Tai 

neapima ZipSeals™ arba ZipGloves™.  
• Uždėkite kostiumą ant pakabos, nepažeisdami kaklo sandariklio su pakabos kabliu. Jei kostiumas turi 

ZipSeal™ kaklą, pakabinkite kostiumą taip, kad užpakalinė kaklo žiedo dalis būtų prie pakabos 
kabliuko. Įsitikinkite, kad kaklo ZipSeal™ žiedas kabo lygiai ir neturi aštrių lenkimų. 

  
  
  
Priežiūra ir priežiūra ___________ 

  

  

ILGALAIKIS SANDĖLIAVIMAS (ILGIAU NEI DU MĖNESIUS) 

• Pakabinkite kostiumas iki kaip nurodyta pirmiau, o jei kostiumas įrengtas latekso ZipSeals ™, išimkite 
plombas ir laikyti juos į plastikinį maišelį ar plastiko konteineris stengiantis išlaikyti žiedus ant ZipSeals ™ jų 



įprastų formų; riešo apvalios kaklo flat.This bus sumažinti ozono poveikį senėjimo ruonių. Tai nėra būtina 
pašalinti silikono ZipSeals ™ . 

• Jei kabinti negalima, vadovaukitės kostiumo lankstymo instrukcijomis. Jei norite laikyti ilgą laiką, įsitikinkite, 
kad kostiumas yra visiškai sausas ir sulankstykite kostiumą labai laisvai, ypatingą dėmesį skirdami ZipRings™, 
kad jie išliktų įprastos formos; riešas apvalus ir kaklas plokščias. Sulenkę kostiumą įdėkite į didelį 
plastikinį maišelį, kad sumažintumėte sandariklių senėjimo ozonu poveikį, ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. 

SAUSO KOSTIUMO IŠMETIMO METODAS 

ATSARGIAI! 
Įprastas Drysuit naudojimo laikas, kai naudojamas dažnai, yra 20 metų nuo pagaminimo datos. Tada 
susisiekite su savo atliekų šalinimo paslaugų teikėju dėl tinkamo išmetimo. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Garantija ____________________ 
  
OMS RIBOTA GARANTIJA 
OMS garantuoja, kad jūsų OMS drysuit (išskyrus kaklo sandarikliai, riešo ruonių, užtrauktukas ir vožtuvai) bus be defektų 
medžiagų ir gamybos defektų už dviejų (2) metų laikotarpiui nuo pradinės mažmeninės pirkimo dienos. OMS garantuoja, kad 



užtrauktukas, išmetimo ir įleidimo vožtuvai ir tarpukojo juosta yra be defektų medžiagų ir gamybos defektų, vienerių (1) metų 
laikotarpiui nuo pradinės mažmeninės prekybos tinklą su įrodymu pirkimo dienos. 

OMS garantuoja, kad kaklo ir riešo sandarikliai bus be medžiagų ir gamybos defektų devyniasdešimt (90) dienų nuo pradinio 
mažmeninio pirkimo su pirkimo įrodymu datos. 

Bet koks gaminys, OMS nustatytas kaip medžiagų arba gamybos defektas pagal pirmiau nurodytas garantijas, bus pataisytas arba 
pakeistas OMS pasirinkimu, nemokamai, kai gamykloje bus apmokėtas krovinys, kartu su pirkimo įrodymu. Pradinė garantijos 
data galioja neatsižvelgiant į tai, ar prekė taisoma, ar pakeista. 

Ši garantija aiškiai pakeičia visas kitas garantijas. Bet kokios numanomos perkamumo ar 
tinkamumo tam tikram tikslui garantijos galioja iki tokios pat trukmės kaip ir ši tiesioginė 
garantija.  

Ši garantija neapima ir OMS neatsako už atsitiktinę arba pasekminius nuostolius. Kai kurios šalys neleidžia netaikyti ar apriboti 
numanomų garantijų, atsitiktinę ar pasekminius nuostolius, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ir išimtys 
gali būti jums netaikomi. 

Ši garantija neapima išblukimo arba nuostolius, susidariusius piktnaudžiavimo, piktnaudžiavimo, nepriežiūros, pakeitimo, 
nesugebėjimą atlikti priežiūros, kaip nurodyta, žalą, atsiradusią dėl teršalų, arba neteisėto remonto ar paslaugą. 

Ši garantija netaikoma jokiems atstovams ar garantijoms, kurias teikia pardavėjai, išskyrus šios garantijos nuostatas. 

Ši garantija neapima išlaidas normaliam remontui, patikrinimui ir profilaktinę techninę priežiūrą. 

Ši garantija yra vartotojų garantija ir netaikoma sausam kostiumui ar įrangai, naudojamai komerciniais tikslais. 

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą arba pakeitimą, turite pateikti pirkimo įrodymą. Pirkimo įrodymas gali būti patvirtintas 
užpildžius garantijos registracijos kortelę ir išsiuntus paštu OMS. 

Ši garantija suteikia jums konkrečias juridines teises, taip pat galite turėti kitų teisių, kurios skiriasi 
priklausomai nuo valstijos ar šalies. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OMS Paslaugos ir remontas ______________ 

  



TARPTAUTINIS 

OMS turi platintojų visame pasaulyje, kurie teikia išskirtines remonto paslaugas šalyje. Norėdami gauti naujausią 
tarptautinių platintojų sąrašą, apsilankykite www.omsdive.eu arba el. paštu info@omsdive.eu. 

Ocean Management Systems GmbH 
  
Klosterhofweg 96 41199 Mönchengladbach Vokietija +49 2166 67541 10 +49 
21666754110 info@omsdive.eu www.omsdive.eu  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Atsakingo naro kodas ________ 
  
AR ESATE ATSAKINGAS NARDAS? 



ATSAKINGO NARO KODAS 

Kaip atsakingas naras suprantu ir prisiimu visą riziką, su kuria galiu susidurti nardydamas. 

Mano atsakingi Nardymas pareigos apima: 

1. Nardymas savo galimybių ir pasirengimo ribose. 

Kaip atsakingas naras suprantu... 

• mano sertifikavimo skyriaus atitinka mane užsiimti nardymo veiklą atitinkančių mano išsilavinimą ir patirtį. 
• svarbu tęsti mano nardymo išsilavinimą prižiūrimos veiklos ir mokymo forma, pavyzdžiui, naktinio nardymo ir giluminio 

nardymo specialybės. 
• poreikis išlaikyti savo nardymo įgūdžius ir atnaujinti juos prižiūrint, jei pastaruoju metu nenardiau. 
• nėra jokių apribojimų tam, ką galiu išmokti apie nardymą. Kuo daugiau žinosiu, tuo saugesnis būsiu. 
• mano didžiausias gylis turėtų apsiriboti mano mokymo ir patirties lygiu. 
• Turiu būti išmokytas tinkamai naudoti įrangą. 
• vertinga gauti specialų mokymą, kaip tinkamai naudoti ir taikyti specializuotą įrangą, pvz., sausus kostiumus ir 

kompiuterius. 

2. Vertinant sąlygas prieš kiekvieną nėrimą ir todėl, kad jie tilptų savo asmeninius gebėjimus. 

Kaip atsakingas naras, aš pripažįstu... 

• būtinybė būti susipažinusiam su mano nardymo vietomis ir oficialiai orientuotis į nepažįstamas nardymo vietas iš 
išmanančio vietinio šaltinio. 

• virš galvos kylančios aplinkos (urvų, nuolaužų ir kt.) pavojus ir būtinybę gauti specializuotą mokymą prieš 
pradedant tokį nardymą. 

• Turėčiau atidėti savo nardymą arba pasirinkti kitą vietą, jei nardymo vietos sąlygas vertinu kaip sunkesnę nei mano 
patirtis ir mokymo lygis. 

• Jei įmanoma, turėčiau naudoti antžeminę atramą, pvz., valtį ar plūdę. 

3. Būti susipažinęs su savo įranga ir ją tikrinti prieš kiekvieną nardymą ir jo metu. 

Kaip atsakingas naras, aš suprantu... 
• kad tiesiog turėdamas savo įrangą nesuteikiau žinių ir 

  
  
  

 Atsakingo naro kodas ________ 
  



galimybė saugiai nardyti. 

• Turiu būti išmokytas naudotis savo įranga. 
• Praktikuodamas turėčiau išlaikyti patogumą naudodamasis įranga. 
• mano įranga turi būti tokia pati, kaip nardysiu. 
• Prieš kiekvieną nardymą turiu patikrinti, ar mano įranga tinkamai veikia. 
• su mano įranga turi būti elgiamasi pagarbiai, ji turi būti tinkamai prižiūrima ir prižiūrima. 
• mano įrangą pagal gamintojo specifikacijas turi prižiūrėti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. 
• Privalau laikytis gamintojų rekomendacijų dėl savo įrangos naudojimo ir negaliu keisti jos, kad ji veiktų taip, kaip 

nenumatė gamintojas. 
• Prieš naudodamas EANx (Nitrox) turiu būti tinkamai apmokytas ir turiu naudoti tinkamą EANx paskirtą įrangą su 

atitinkamais ženklais. 
• svarbu, kad ištikus nelaimei galėčiau lengvai numesti svorį. 
• alternatyvaus oro šaltinio ir žemo slėgio plūdrumo valdymo pripūtimo sistemos vertė. 
• kaip reguliuoti savo svorį neutraliame plūdrumo paviršiuje, be jokių savo plūdrumo valdymo įtaiso orą. 

4. Gerbti bičiulių sistemą ir jos privalumus. 

Kaip atsakingas naras, aš pripažįstu... 

• Turiu išlaikyti savo nardymo reagavimo į ekstremalias situacijas įgūdžius praktikuodamas ir žaisdamas protinį 
vaidmenį. 

• mano nardymo su bičiuliu planavimo svarba, įskaitant bendravimą, susijungimo procedūras, jei jie 
išsiskiria, ir skubias procedūras. 

• nardymas pagal planą, kurio su draugu sutarėme laikytis, padeda užtikrinti saugų nardymą. 
• Aš visada turėtų paneigti mano įrangai naudoti nesertifikuotų narai. 

5.Accepting už savo paties saugumui ant kiekvieno nėrimo atsakomybę. 

Kaip atsakingas naras, aš žinau... 

• geros psichinės ir fizinės būklės nardymo svarbą. 
• Aš neturiu nardyti būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų. 
• nardymo atidėjimas yra teisingas veiksmas, jei sergu peršalimu, pagiriomis, gripu ar kitais sveikatos sutrikimais, 

galinčiais sukelti komplikacijų. 
• būti budriems ir vengti pervargimo. 
• nardymas bus saugus, jei atidžiai klausysiuos nardymo instruktažų ir gerbsiu patarimus 

  
  
  
  

 Atsakingo naro kodas ________ 



iš tų, kurie prižiūri mano nardymo veiklą. 

• operatoriai, su kuriais nardau, neatsako už mano sprendimus ir veiksmus. 
• Turėčiau būti įgudęs naudoti nardymo stalą ir atlikti visus nardymus nereikalingus dekompresinius nardymus, 

užtikrinant saugumo ribą, kylant ne greičiau kaip 60 pėdų/18 metrų per minutę ir saugiai sustoti kiekvieno 
nardymo pabaigoje. 

• nardymo metu visada kvėpuoti nenutrūkstamai ir niekada nepraleisti kvėpavimo ar sulaikyti kvėpavimo. 
• visą laiką turi būti palaikomas tinkamas plūdrumas – paviršinis plaukimas, neutralus plaukiant po vandeniu. 

6. Rūpinkitės aplinka kiekvieno nardymo metu. 

Kaip atsakingas naras, aš... 

• būnu atsargus, ką paliečiu po vandeniu. 
• neatlieka augalus arba koralų ar rinkti "suvenyrus". 
• laikytis įstatymų dėl žaidimo dydžio ir apribojimų. 
• surinkti ir išmesti šiukšles, kurias radau nardydamas. 
• Leiskite nardymo draugams, kurortams ir nardymo operatoriams žinoti, kaip aš jaučiu atsakomybę už 

aplinkos apsaugą. 
• Niekada nenerkite taip, kad pakenktumėte aplinkai. 

Kurortai ir operatoriai, su kuriais nardau: 

• kai tik įmanoma, naudokite švartavimosi uolienas arba tvirtai įsitvirtinkite vietose, kuriose nėra gyvų dugnų. 
• duoti išsamius aplinkos apsaugos instruktažus narai prieš jiems patenkant į vandenį. 
• yra nuotraukų apdorojimo cheminių medžiagų, skirtų tinkamai išmesti. 
• atsakingai išmeskite šiukšles. 
• laikytis aplinkosaugos taisyklių ir žaidimų apribojimų. 
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Drysuit Size
Small 
Short Small Small Tall

Medium 
Short Medium Medium Tall Large Short Large Large Tall XL Short XL XL Tall XXL Short XXL XXL Tall

Height 169 174 179 174 179 184 179 184 189 184 189 194 189 194 199
Chest 89-94 89-94 89-94 97-102 97-102 97-102 104-109 104-109 104-109 112-117 112-117 112-117 119-124 119-124 119-124
Waist 84-89 84-89 84-89 91-97 91-97 91-97 99-104 99-104 99-104 107-112 107-112 107-112 114-119 114-119 114-119
Hips 81-86 81-86 81-86 89-94 89-94 89-94 97-102 97-102 97-102 104-109 104-109 104-109 112-117 112-117 112-117

Spine to Wrist 69-71 71-74 74-76 71-74 74-76 76-79 74-76 76-79 79-81 76-79 79-81 81-84 79-81 81-84 84-86
Crotch to Floor 81-84 84-86 86-89 84-86 86-89 89-91 86-89 89-91 91-94 89-91 91-97 94-97 91-94 94-97 97-99
US Shoe Size 8-9 8-9 8-9 9.5-10 9.5-10 9.5-10 10.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5 12-13 12-13 12-13

Euro Shoe Size 41-43 41-43 41-43 43 43 43 44-45 44-45 44-45 44-45 44-45 44-45 46-47 46-47 46-47
UK Shoe Size 7.5-8.5 7.5-8.5 7.5-8.5 8.5-9 8.5-9 8.5-9 9.5-10.5 9.5-10.5 9.5-10.5 9.5-10.5 9.5-10.5 9.5-10.5 11-12 11-12 11-12

Shoe Size (cm) 25.7-26.7 25.7-26.7 25.7-26.7 26.7-27 26.7-27 26.7-27 27.3-27.9 27.3-27.9 27.3-27.9 27.3-27.9 27.3-27.9 27.3-27.9 27.0-28.6 27.9-28.6 27.9-28.6

OMS Oone and Otwo

Drysuit Size
Small 
Short Small Small Tall

Medium 
Short Medium Medium Tall ML Short Medium-Large ML Tall Large Short Large Large Tall XL Short XL XL Tall

Height 152 157 163 157 163 168 163 168 173 183 173 178 173 178 183
Chest 79-81 79-81 79-81 84-86 84-86 84-86 89-91 89-91 89-91 94-97 94-97 94-97 99-102 99-102 99-102
Waist 74-76 74-76 74-76 79-81 79-81 79-81 84-86 84-86 84-86 89-91 89-91 89-91 94-97 94-97 94-97
Hips 84-86 84-86 84-86 89-91 89-91 89-91 94-97 94-97 94-97 99-102 99-102 99-102 104-107 104-107 104-107

Spine to Wrist 64-66 66-69 69-71 66-69 69-71 71-74 69-71 71-74 74-76 71-74 74-76 76-79 74-76 76-79 79-81
Crotch to Floor 76-79 79-81 81-84 79-81 81-84 84-86 81-84 84-86 86-89 84-86 86-89 89-91 86-89 89-91 91-94
US Shoe Size 5.5-6.5 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

Euro Shoe Size 35.5-37 35.5-37 35.5-37 38-39 38-39 38-39 38-39 38-39 38-39 38-39 38-39 38-39 40-42 40-42 40-42
UK Shoe Size 3-4 3-4 3-4 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 6.5-7.5 6.5-7.5 6.5-7.5

Shoe Size (cm) 23.1-23.8 23.1-23.8 23.1-23.8 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 24.1-25.1 25.4-26 25.4-26 25.4-26

OMS Oone
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DUI Drysuits _________________
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MEN’S DRYSUITS

Drysuit Size SS S ST MS M MT LS L LT XLS XL XLT XXLS XXL XXLT

Height 64 66 68 66 68 70 68 70 72 70 72 74 72 74 76
Chest 35-37 35-37 35-37 38-40 38-40 38-40 41-43 41-43 41-43 44-46 44-46 44-46 47-49 47-49 47-49
Waist 33-35 33-35 33-35 36-38 36-38 36-38 39-41 39-41 39-41 42-44 42-44 42-44 45-47 45-47 45-47
Hips 32-34 32-34 32-34 35-37 35-37 35-37 38-40 38-40 38-40 41-43 41-43 41-43 44-46 44-46 44-46

Spine-Wrist 27-28 28-29 29-30 28-29 29-30 30-31 29-30 30-31 31-32 30-31 31-32 32-33 31-32 32-33 33-34
Floor to Crotch 32-33 33-34 34-35 33-34 34-35 35-36 34-35 35-36 36-37 35-36 36-37 37-38 36-37 37-38 38-39

Shoe Size 8-9 8-9 8-9 9.5-10 9.5-10 9.5-10 10.5-11.510.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5 10.5-11.5 12-13 12-13 12-13

30/30™ Drysuits

Drysuit Size SS S ST MS M MT LS L LT XLS XL XLT XXLS XXL XXLT

Height 64 66 68 66 68 70 68 70 72 70 72 74 72 74 76
Chest 35 35 35 38 38 38 41 41 41 44 44 44 47 47 47
Waist 33 33 33 36 36 36 39 39 39 42 42 42 45 45 45
Hips 32 32 32 35 35 35 38 38 38 41 41 41 44 44 44

Spine-Wrist 27 28 29 28 29 30 29 30 31 30 31 32 31 32 33
Floor to Crotch 32 33 34 33 34 35 34 35 36 35 36 37 36 37 38

WOMEN’S DRYSUITS
.

Drysuit Size SS S ST MS M MT MLS ML MLT LS L LT XLS XL XLT XXLS XXL XXLT

Height 60 62 64 62 64 66 64 66 68 66 68 70 68 70 72 70 72 74
Chest 31-32 31-32 31-32 33-34 33-34 33-34 35-36 35-36 35-36 37-38 37-38 37-38 39-40 39-40 39-40 41-42 41-42 41-42
Waist 29-30 29-30 29-30 31-32 31-32 31-32 33-34 33-34 33-34 35-36 35-36 35-36 37-38 37-38 37-38 39-40 39-40 39-40
Hips 33-34 33-34 33-34 35-36 35-36 35-36 37-38 37-38 37-38 39-40 39-40 39-40 41-42 41-42 41-42 43-44 43-44 43-44

Spine to Wrist 25-26 26-27 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
Floor to Crotch 30-31 31-32 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

Shoe Size 5.5-6.5 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 9-10 9-10 9-10

30/30™ Drysuits

Drysuit Size SS S ST MS M MT MLS ML MLT LS L LT XLS XL XLT XXLS XXL XXLT

Height 60 62 64 62 64 66 64 66 68 66 68 70 68 70 72 70 72 74
Chest 31 31 31 33 33 33 35 35 35 37 37 37 39 39 39 41 41 41
Waist 29 29 29 31 31 31 33 33 33 35 35 35 37 37 37 39 39 39
Hips 33 33 33 35 35 35 37 37 37 39 39 39 41 41 41 43 43 43

Spine to Wrist 25 26 27 26 27 28 27 28 29 28 29 30 29 30 31 30 31 32
Floor to Crotch 30 31 32 31 32 33 32 33 34 33 34 35 34 35 36 35 36 37

Special Fitting Note:

Measurements are guidelines only. Different suit styles are designed to fit differently.
Individual insulation needs, fit preference and even diving equipment configurations
can affect the suit size selected. If you have any questions about fit, contact DUI
Customer Support Team for assistance.

BEFORE PUTTING ON A DRYSUIT:
• Check the fit of the divewear. Ill-fitting divewear insulation will affect the fit

of the drysuit.

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

• Review the instructions in this manual on how to put on the drysuit

PUT THE DRYSUIT ON OVER YOUR DIVEWEAR &
COMPLETE THE FOLLOWING FIT EVALUATION:
The drysuit should not restrict breathing

Feet should not be cramped

Ease of breathing:There should be no restriction when taking a deep breath

Complete the range of motion exercises:

Overhead 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

Cross your arms reach: Reach across the chest with both arms (like you
were hugging yourself.) You must be able to reach and operate the exhaust
valve on the left shoulder

Crouch and reach: Kneel down, sit back over your heals and lean forward.
This position checks the leg length and torso length at the same time.The
drysuit should not be restrictive or binding

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.
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COMMON DUI DRYSUIT FEATURES
The following features are found on most QuickZip™ and Classic-style self-
donning drysuit models and shoulder-entry drysuit models.

FIG 3 & 4 DRYSUIT FEATURES
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at line 7 and check the fit. If the seal is overly snug you can trim on line 6.You
can even trim between the lines.

*A percentage of divers have tendons that cause an indentation when the
wrist is flexed. This may cause leakage when the wrist is flexed during the
dive. In this case the diver should wear the seal higher on the wrist (up the
arm) past the tendons.

Special Note on Latex Ankle Seals: There is only one trim line on latex
ankle seals. In the event you receive a drysuit and the ankle seal has not been
trimmed, trim the ankle seal on the trim line.

Special Note on ZipSeal Neck/Hood Combo: When sizing a latex neck seal
in the ZipSeal Neck/Hood combo, the trimming guidelines for the neck seal
portion differ from trimming a standard neck seal. In a standard neck seal, it
should be trimmed so that 1" - 1.5" of latex lay flat against the neck.
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

Due to the stretch, some divers prefer to wear the silicone seals more snugly
than latex seals. Older or heavier divers may prefer a looser fit than shown
below.
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Neck Measurement Seal Trim Line 
Inches mm Silicone Latex
< 11 279 13 
11.5 292

12 
12 304

12.5 318
11 

13 330 11 
13.5 342 10 10 
14 356

9
9

14.5 368 8
15 381

8
7

15.5 394 6
16 406

7
5

16.5 419 4
17 432

6
3

17.5 445 2
18 457

5 - 3
1

18.5 470

Line 1

FIG 6 - LATEX & SILICONE WRIST SEAL SIZING TABLE
Below is a guide chart for trimming DUI latex and silicone wrist 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.

!! WARNING !!

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
needed (keep in mind that a neoprene seal will stretch and become slightly
larger with use.) If your seals are too tight, you can stretch them yourself by
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.

!! WARNING !!

A neck seal that is too tight can restrict the blood flow
to your brain, resulting in serious injury or death.
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Wrist Measurement Seal Trim Line 
Inches mm Silicone Latex

4.5 114 10 10 
5 127 9 9

5.5 140
8

8
6 152 7

6.5 165 7 6
7 179 6 5

7.5 191 5 4
8 203 4 3

8.5 216 3 2
9 229 2 0 - 1

Line 1

INSTALLING & USING DUI ZIPSEALS™ &
ZIPGLOVES™

!! WARNING !!

Improper use or misuse of ZipSeals and/or ZipGloves
could result in suit flooding and loss of buoyancy

control, including uncontrolled descents and
uncontrolled rapid ascents, resulting in drowning,

decompression sickness, or air embolism.Always check
ZipSeals attachment prior to every dive.

Improper use or misuse of ZipSeals and/or ZipGloves
could result in suit flooding and exposure to thermal

hazards, including rapid body cooling and hypothermia.
Always check ZipSeals attachment prior to every dive.

WRIST ZIPSEALS

INSTALLING WRIST ZIPSEALS
1.Your drysuit must be equipped with ZipRings on the sleeves

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

25
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INSTALLING & USING DUI ZIPSEALS™ &
ZIPGLOVES™

!! WARNING !!

Improper use or misuse of ZipSeals and/or ZipGloves
could result in suit flooding and loss of buoyancy

control, including uncontrolled descents and
uncontrolled rapid ascents, resulting in drowning,

decompression sickness, or air embolism.Always check
ZipSeals attachment prior to every dive.

Improper use or misuse of ZipSeals and/or ZipGloves
could result in suit flooding and exposure to thermal

hazards, including rapid body cooling and hypothermia.
Always check ZipSeals attachment prior to every dive.

WRIST ZIPSEALS

INSTALLING WRIST ZIPSEALS
1.Your drysuit must be equipped with ZipRings on the sleeves

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

3. Repeat on the other sleeve

NECK ZIPSEALS

INSTALLING A NECK ZIPSEAL
1.Your drysuit must be equipped with a ZipRing on the neck.Turn the suit
inside out

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

Generation 2 Wrist ZipRing Generation 1 Wrist ZipRing

If your DUI drysuit has the Generation 1 wrist ZipRing, you will need to have your DUI
retrofitted if you want to use silicone ZipSeals. Please contact our Service Department at
800.325.8439 or Support@DUI-Online.com

This ring is smooth and has no seam in center. This ring has a noticeable seam in center.

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

3. Repeat on the other sleeve

NECK ZIPSEALS

INSTALLING A NECK ZIPSEAL
1.Your drysuit must be equipped with a ZipRing on the neck.Turn the suit
inside out

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

Generation 2 Wrist ZipRing Generation 1 Wrist ZipRing

If your DUI drysuit has the Generation 1 wrist ZipRing, you will need to have your DUI
retrofitted if you want to use silicone ZipSeals. Please contact our Service Department at
800.325.8439 or Support@DUI-Online.com

This ring is smooth and has no seam in center. This ring has a noticeable seam in center.

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

3. Repeat on the other sleeve

NECK ZIPSEALS

INSTALLING A NECK ZIPSEAL
1.Your drysuit must be equipped with a ZipRing on the neck.Turn the suit
inside out

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

Generation 2 Wrist ZipRing Generation 1 Wrist ZipRing

If your DUI drysuit has the Generation 1 wrist ZipRing, you will need to have your DUI
retrofitted if you want to use silicone ZipSeals. Please contact our Service Department at
800.325.8439 or Support@DUI-Online.com

This ring is smooth and has no seam in center. This ring has a noticeable seam in center.
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5. Check the WristDam for proper sealing and venting by closing the hand into
a fist.When you do this, the glove should balloon. Check that the air can be
vented from the glove by flexing the wrist (bring it toward you) while the
hand is still in a fist.The air should vent into the drysuit sleeve. If the glove
does not balloon when the hand is closed into a fist, something is interfering
with the WristDam sealing.The glove should be removed and put on again

6. Secure the wrist straps. Do not over tighten as this could restrict blood
flow

7. Repeat the process with the other arm/hand

DIVING WITH ZIPGLOVES-WD
1. During the descent or during the dive, gas can be added to the gloves by
simply raising your hand above the high point in the suit - above the exhaust
valve.You may need to close your hand and flex your wrist to get them to
inflate slightly

2.To vent gas from the gloves simply place the hands lower than the suit
exhaust valve.You may need to close the hand and flex the wrist inward

3. If for some reason you are experiencing difficulty getting gas to move
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
away from the wrist.This will open a path between the glove and drysuit
allowing air into or out of the ZipGlove-WD

HINT: Do not let anything come between the WristDam and
the wrist. Clothing can cause leaking and/or flooding should
the glove become damaged.

Before using other makes of gloves as a liner, check that they
do not interfere with the function of the WristDam.
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Preparation __________________
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To check the exhaust valve, tie off the wrist and neck seals with rubber bands
and inflate the drysuit until air exhausts through the exhaust valve. Grasp the
exhaust valve; press it to check the manual override function.

PUTTING YOUR DRYSUIT ON
Note: If the weather is warm, set up all of your other equipment before putting
on your divewear and drysuit.

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

• Review Putting the Drysuit Seals On.The fit of wrist and neck seals should
have been checked and seals trimmed if needed

Note: Make sure the zipper guard and waterproof zipper is completely open
when putting on your taking off the drysuit.

QUICKZIP™ DESIGN

FIG-7 STEPS FOR PUTTING ON YOUR DRYSUIT

1. Open up the zipper guard and the waterproof zipper completely

2. Open up the drysuit by folding it at the waist exposing the suspenders.The
suspenders should be completely exposed and laying outside the fold

3. Make sure the crossover in the suspenders is in the back of the drysuit.
Pick up the drysuit as if it is pair of pants

47

Diving_______________________
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! CAUTION !

Your weight requirements will change with changes in
the amount of divewear insulation worn under the drysuit.

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

• Vent all of the air from your drysuit by assuming a vertical position in the
water and opening the drysuit exhaust valve completely by turning it
counterclockwise until it stops. Lift your left elbow to make the exhaust
valve the highest point in the drysuit

• 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 cylinders, multiply by two.

FIG-8 TABLE SHOWING CHANGES IN CYLINDER WEIGHT
Volume Air in Cylinder Approximate Weight Change

Cu-ft liters Weight lbs Weight kg
40 1452 2.6 1.2
50 1815 3.2 1.5
60 2178 3.8 1.7
72 2614 4.6 2.1
80 2904 5.1 2.3
95 3449 6.1 2.8
100 3630 6.4 2.9
120 4356 7.7 3.5
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REMOVING YOUR DUI DRYSUIT
• Remove all other SCUBA equipment, including the hood, before removing

your drysuit.

• If the outside of your drysuit got dirty during the dive, wash off the dirt
before removing the drysuit. Pay particular attention to the waterproof
zipper. Unzip your zipper completely. If you have a zipper guard, make sure
that both zippers are completely open.

! CAUTION !

If the zippers are not fully open when putting on or
removing the drysuit, the zippers may be damaged.

QUICKZIP™ AND CLASSIC-STYLE SELF-DONNING
DRYSUITS

FIG-9 REMOVING DRYSUIT

• Undo the crotch strap that holds the torso of the drysuit in place. Pull the
drysuit up so that the excess torso length of the drysuit rides as high on
your chest as possible.
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Care & Maintenance ___________
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FOLDING YOUR DUI DRYSUIT IN DRYSUIT BAG
FOR TRANSPORTING

FIG-11 HOW TO FOLD YOUR DRYSUIT
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.

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.

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™
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