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Wstęp

Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi

Urządzenie Divesoft Freedom jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez osobę przeszkoloną, 

która jest w stanie w pełni zrozumieć instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku 

Dokumentacja techniczna podlega procesowi ciągłego rozwoju i doskonalenia  Dlatego też 

w poszukiwaniu aktualizacji prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową pod 

adresem www divesoft cz  

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania 

(mikrooprogramowanie) w wersji Divesoft Freedom podanego na stronie tytułowej 

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie: Ten komputer oblicza profil dekompresji przy użyciu modelu matematycznego  

Nie posiada informacji na temat Państwa specyficznych wymagań odnośnie fizjologicznej 

dekompresji 

Zawsze istnieje ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS) w przypadku każdego profilu 

nurkowania, nawet jeśli postępują Państwo zgodnie z planem nurkowania zalecanym przez 

komputer nurkowy  Żadna procedura, komputer nurkowy ani tabela nurkowa nie zapobiegnie 

możliwości wystąpienia toksyczności tlenu albo choroby dekompresyjnej!

Ostrzeżenie: Należy używać przyrządów do tworzenia kopii zapasowych! Należy upewnić się co 

do dostępu do przyrządów do tworzenia kopii zapasowych w celu dokonania pomiaru głębokości 

i czasu  Należy upewnić się co do dostępu do metody tworzenia kopii zapasowych obliczeń 

profilu dekompresji  Nigdy nie należy ryzykować swojego życia, opierając się tylko na jednym 

źródle informacji 

Ostrzeżenie: Zawsze przed nurkowaniem należy sprawdzać urządzenie, aby upewnić się, że 

wyświetlacz działa, bateria w urządzeniu nie jest wyczerpana i że wszystkie ustawienia są 

prawidłowe 

http://www.divesoft.cz/
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Ostrzeżenie: Wszystkie programy zawierają błędy i mikrooprogramowanie Divesoft Freedom 

nie jest wyjątkiem od tej reguły  Prawdopodobne jest, że komputer będzie robić rzeczy 

niezamierzone 

Ostrzeżenie: W każdej chwili ten komputer może zacząć działać wadliwie  Nie chodzi o to czy, 

ale kiedy zacznie nieprawidłowo funkcjonować  Zawsze należy mieć plan, jak radzić sobie 

z awariami 

Odpowiedzialność użytkownika Divesoft Freedom

Użytkownik Divesoft Freedom musi przyjąć do wiadomości fakt, że nurkowanie wiąże się 

z ryzykiem  Przestrzeganie przez użytkownika wszystkich instrukcji uzyskanych dzięki 

dokumentacji technicznej Divesoft Freedom i podczas szkoleń może zmniejszyć ryzyko, ale nie 

może go wyeliminować  Bezpieczeństwo nurkowania dodatkowo podnoszą regularne szkolenia, 

metodyczna edukacja i przestrzeganie dobrych praktyk nurkowych  Nurkowanie techniczne 

wymaga znacznie większej staranności i dyscypliny niż nurkowanie rekreacyjne 

Jeśli użytkownik nie akceptuje ryzyka i nie jest wyszkolonym, ostrożnym i zdyscyplinowanym 

nurkiem, to nie powinien nurkować z Divesoft Freedom 
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Komputer z możliwością ulepszenia

1 Wersja z obiegiem zamkniętym zawiera przewód do podłączenia czujników O
2
 do aparatu 

oddechowego 

Cechy charakterystyczne wersji Freedom

Wersja Mieszanki Powietrze Nitrox Tlen Trimix
Aparat 

oddechowy

Zaawansowany dolny 
zegar

– – – – – Brak

Dolny zegar CCR – – – – – Tak

Nitrox podstawowy 1 Tak maks  40% Brak Brak Brak

Nitrox zaawansowany 3 Tak Tak Tak Brak Brak

Pełny Trimix 9 Tak Tak Tak Tak Brak

Obieg zamknięty 9+8 dil Tak Tak Tak Tak Tak

Sprzęt we wszystkich wersjach komputera Divesoft Freedom jest taki sam1  Różni się tylko 

oprogramowanie  Wersję oprogramowania można zaktualizować 

Zdjęcia w niniejszej instrukcji obsługi oparte są na komputera Divesoft Freedom wersji 

z obiegiem zamkniętym  W tekście zostały wymienione ograniczenia znane w innych wersjach 
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Rozdział 1: Przewodnik Szybki start

1 Ładowanie baterii

Należy użyć ładowarki znajdującej się w opakowaniu lub innej odpowiedniej ładowarki USB lub 

portu USB komputera  Chcąc poznać szczegóły patrz Ładowanie (strona 73) 

2 Wyłączanie

Należy przytrzymać oba przyciski do chwili, aż użytkownik poczuje wibracje i wyświetlacz 

uruchomi się  Przez kilka sekund komputer będzie pracował w trybie powierzchniowym 

3 W razie potrzeby przywrócić ustawienia fabryczne

Resetowanie nowego komputera nie jest konieczne  W razie wątpliwości co do prawidłowego 

ustawienia należy przywrócić ustawienia fabryczne 

Aby wejść do menu należy krótko wcisnąć oba przyciski  Za pomocą dolnego przycisku należy 

przesunąć kursor na funkcję Ustawienia i wybrać go za pomocą górnego przycisku  Następnie 

przesunąć kursor na funkcję Domyślne ustawienia fabryczne, wybrać je i potwierdzić  Kalibracja 

pozioma rozpocznie się automatycznie po resecie  Umieścić komputer na stole i nacisnąć 

dowolny klawisz 

4 Jeśli jest to wymagane dopasować do prawej strony

Należy dostosować orientację wyświetlacza do swoich preferencji  Aby wejść do menu należy 

krótko wcisnąć oba przyciski  Za pomocą dolnego przycisku należy przesunąć kursor na funkcję 

Ustawienia i wybrać go za pomocą górnego przycisku  Następnie wybierać Preferencje → 
Wyświetlacz Orientacja 

5 W razie potrzeby przełączyć na jednostki imperialne

Należy dostosować jednostki do swoich preferencji  Aby wejść do menu należy krótko wcisnąć 

oba przyciski  Za pomocą dolnego przycisku należy przesunąć kursor na funkcję Ustawienia 

i wybrać go za pomocą górnego przycisku  Następnie wybrać Preferencje → Interfejs 

użytkownika → Jednostki 
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6 Wybrać mocowanie bransolety

W sytuacji, gdy użytkownik preferuje pasek, należy przymocować go do komputera  W sytuacji, 

gdy użytkownik preferuje linę elastyczną, należy usunąć śruby mocujące pręty i przeprowadzić 

ją przez otwory gwintowane 

Chcąc poznać szczegóły patrz Mocowanie bransolety (strona 74) 

7 Przełączenie na tryb nurkowania

W menu należy wybrać Nurkowanie → Ustawienia domyślne (OC)  Pojawi się krótki przegląd 

ustawień  Należy sprawdzić ustawienia i potwierdzić je, klikając dolny przycisk 

Teraz komputer Divesoft Freedom jest przygotowany do prostego nurkowania przy otwartym 

obiegu SCUBA z wykorzystaniem powietrza 
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Rozdział 2: Działanie

2.1 Elementy sterowania

Specyfikacja techniczna danych wejściowych znajduje się na stronie Elementy sterowania 

(str  74) w rozdziale pt  ” Sprzęt” 

2.1.1 Znaczenia wejść w trybach powierzchniowych

Przyciski i inne wejścia mają przypisane znaczenia w związku z bieżącą pozycją nawigacji w 

menu  Jednocześnie jednak ogólne zasady, które mają zastosowanie we wszelkich możliwych 

miejscach, są określone w odniesieniu do sposobu ich stosowania 

Nacisnąć górny przycisk, aby potwierdzić wybraną pozycję menu 

Nacisnąć dolny przycisk, aby przewinąć menu w dół

Nacisnąć oba przyciski, aby wyjść z menu bez wykonywania jakiejkolwiek czynności 

Długie naciśnięcie górnego przycisku – strona do góry

Długie naciśnięcie dolnego przycisku – strona w dół

Długie naciśnięcie obu klawiszy – powrót do ekranu głównego

Naciśnięcie zakodowanego klawisza (nacisnąć oba klawisze, następnie zwolnić jeden z nich 

i wcisnąć ponownie, a następnie zwolnić oba), aby wejść do menu funkcji serwisowych 

Pochylenie od siebie – zwiększenie wprowadzonej cyfry o jedną lub sprawdzenie flagi 

Pochylenie do siebie – zmniejszenie wprowadzonej cyfry o jedną lub odznaczenie flagi 

Pochylenie w lewo – przesunięcie kursora w lewo

Pochylenie w prawo – przesunięcie kursora w prawo

Tam, gdzie to możliwe (menu, ekran edycji), wyświetlane są pomocne symbole związane 

z klawiszami  Symbol może znajdować się obok klawisza, wskazując akcję wykonaną podczas 

krótkiego jego naciśnięcia lub pomiędzy nimi, wskazując akcję wykonaną podczas krótkiego 

naciśnięcia obu klawiszy 
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Symbol  obok klawisza oznacza przesunięcie o jeden wiersz w menu w dół  Ruch w menu 

przebiega cyklicznie, zatem pierwszy wiersz ponownie pojawi się po ostatnim wierszu  Funkcja 

„move-up” jest niedostępna 

Symbol  oznacza, że należy powrót o jeden poziom bez wykonywania żadnej akcji  Symbol  

oznacza potwierdzenie czynności lub wyboru 

2.1.2 Znaczenia wejść w trybach nurkowania

Znaczenie wejść jest takie samo jak w trybach powierzchniowych  Inne możliwości są 

następujące: Długie wciśnięcie górnego przycisku – skrót przełącznika gazu (poprzednia 

mieszanka)

Długie wciśnięcie dolnego przycisku – skrót przełącznika gazu (następna mieszanka)

Przechylanie jest rozszerzone o możliwość wykonywania ruchów w grach; w przeciwnym 

razie wprowadzanie cyfr, do czego przechylanie wykorzystuje się w trybach powierzchniowych 

ograniczone jest podczas nurkowania tylko do szczególnych przypadków 

Dotknięcie szkła wyświetlacza – włącza wyświetlacz, jeśli ten jest wyłączony 

Skierowanie światła na wyświetlacz – w ciemności podświetlanie wyświetlacza światłem 

nurkowym aktywuje go podobnie, jak przy stuknięciu w szkło  W świetle, wyświetlacz może być 

aktywowany przez przykrycie, a następnie odsłonięcie 

2.1.3 Język

Wszystkie informacje tekstowe na temat Divesoft Freedom zostały podane w języku angielskim  

Sterowanie urządzeniem wymaga znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie 

pozwalającym użytkownikowi na dokładne zrozumienie tej informacji 

2.2 Regulacja jasności

Za pomocą dolnego przycisku można przełączyć 3 poziomy jasności podświetlenia 

wyświetlacza; wyświetlacz wyłączony, poziom ustawiony w Ustawieniach → Preferencje → 
Wyświetlacz → Jasność i maksymalna jasność (odpowiednik poziomu 9) 

Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy szybko nacisnąć, aby go włączyć  Drugie i kolejne 

naciśnięcie z krótkim opóźnieniem pomiędzy naciśnięciami (< 1 s ) przełącza poziom jasności 
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Wyświetlacz nie jest w stanie świecić w otoczeniu mułu lub błota, przy niskiej jasności  Jeśli 

konieczne jest przełączenie jasności na maksymalny poziom, wystarczy kilkakrotnie nacisnąć 

dolny przycisk  Maksymalna jasność zostanie ustawiona po dwóch naciśnięciach przycisku 

(jeśli wyświetlacz był wyłączony na początku) lub trzech naciśnięciach (jeśli wyświetlacz był 

włączony) 

Patrz również Zalecane strategie – Nurkowanie w ciemności (strona 37) 

Ten sposób kontroli jasności działa we wszystkich trybach z wyjątkiem trybu pomiaru i trybu 

swobodnego, gdzie do stopera przypisany jest dolny przycisk 

2.3 Wyłączanie urządzenia

Włączenie urządzenia następuje po naciśnięciu obu przycisków na trzy sekundy 

Automatyczna aktywacja następuje w przypadku wejścia do wody z urządzeniem ustawionym 

na tryb czuwania  W przypadku zanurzenia na głębokości większej niż 1,5 m komputer przełącza 

się na tryb domyślny (OC w ustawieniu domyślnym, można zmienić w oknie Ustawienia → 
Preferencje) 

Automatyczna aktywacja nie następuje natychmiastowo, należy odczekać kilka sekund  

Komputer może być włączany automatycznie na większej głębokości, jeśli zejście następuje 

szybko  Nie ma to wpływu na obliczanie dekompresji, lecz pierwsze kilka sekund zapisu profilu 

nurkowego zostaną utracone 

Automatyczna aktywacja przy zanurzeniu zostaje wyłączona po przełączeniu na tryb 

samolotowy 

W przypadku, gdy płetwonurek zapomni wyłączyć komputer po zakończeniu lotu, komputer 

włączy się na głębokości 5 m w ciągu 1 minuty 
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2.4 Wyłączanie urządzenia

Należy włączyć menu z trybu powierzchniowego, 

w drugim menu wybrać opcję Wyłącz i Tryb czuwania 

Można też wybrać Tryb samolotowy w drugim menu  

Zapobiega to automatycznej aktywacji z powodu 

szybkiej zmiany ciśnienia i pomyłki wykonanej w 

algorytmie wykrywania poziomu powierzchni 

Urządzenie można wyłączyć bezpośrednio z trybu 

nurkowego, gdy użytkownik jest na powierzchni  W 

ten sposób urządzenie zostanie przełączone na tryb 

czuwania, dzięki czemu możliwe jest automatyczne 

włączenie przez zanurzenie 

Innym sposobem na wyłączenie jest oczekiwanie na 

upływ limitu czasu 

Po wyjściu na powierzchnię, komputer Freedom 

przełączy się na tryb powierzchniowy, po upływie czasu określonego w limicie czasu 

zakończenia nurkowania  Następnie przełączy się w tryb czuwania, po upływie czasu 

ustawionego w limitu czasu bezczynności na powierzchni  Naciśnięcie dowolnego przycisku 

ponownie uruchamia zegar w trybie powierzchniowym 



14

Rozdział 3: Nurkowanie

3.1 Tryb powierzchniowy

Tryb powierzchniowy wskazują szare linie siatki w tabeli 

3.1.1  Włączane trybu powierzchniowego

Po włączeniu komputer Divesoft Freedom przełącza 

się w tryb powierzchniowy 

3.1.2 Ekran trybu powierzchniowego

Data i czas

Należy utrzymywać prawidłowe ustawienie czasu 

lokalnego  

Będzie on używany do zapisywania dziennika 

Czas działania na powierzchni

Czas z poprzedniego nurkowania  Jeśli ostatnie nurkowanie miało miejsce 99 dni temu lub 

więcej, to zamiast czasu pojawia się baner FREEDOM 

Tryb domyślny

Tryb nurkowy, do którego komputer Freedom zostanie przełączony w przypadku zanurzenia na 

głębokość większą niż 1,5 m 

Tryb bez latania

Obliczenie czasu bez latania opiera się na maksymalnej dozwolonej wysokości zgodnej 

z algorytmem dekompresji ZHL Bühlmanna 

Ciśnienie powietrza w kabinie samolotu użytkowego utrzymuje się na poziomie odpowiadającym 

ciśnieniu powietrza na wysokości 1800-2400 m n p m  (6000-8000 stóp), podczas gdy wysokość 

przelotowa mieści się w zakresie 11 000-12 200 m (36 000-40 000 stóp) 

W obliczeniach czasu bez latania wykorzystuje się decydującą wysokość 4464 m (14 646 stóp)  

Na tej wysokości przedziały zawierające maski tlenowe będą otwierane automatycznie, a maski 

tlenowe będą opadać przed pasażerami samolotów 
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Maksymalna wysokość

Maksymalna dozwolona wysokość obliczana jest w oparciu o algorytm dekompresji ZHL 

z dodatkowym marginesem bezpieczeństwa (współczynnik gradientu = 0,80) 

Symbol baterii

Graficzne wskazanie pozostałej pojemności baterii  Szacowana pojemność pełnej baterii wynosi 

około 10 godzin 

Bateria jest pełna

Ponad połowa pojemności

Mniej niż połowa, ale więcej niż jedna czwarta pojętności

Pojętność poniżej jednej czwartej

Ładowanie w toku

Bateria jest pełna, ale podłączona do ładowarki

Szczegółowe informacje można znaleźć na ekranie baterii w systemie 

3.1.3 Przełączanie na inne tryby

W menu → funkcji Nurkowanie, użytkownik może 

przełączyć się z trybu powierzchniowego na tryb 

pracy w obiegu otwartym, aparat oddechowy, pomiar 

oraz tryb swobodnego nurkowania 

Tryb nurkowania nie może zostać uruchomiony, gdy 

Divesoft Freedom jest podłączony do portu USB lub 

ładowarki  Patrz również Ładowanie w środowisku 

hiperbarycznym (strona 73) 

Komputer Freedom można również przełączyć do menu serwisowego  Patrz rozdział Funkcje 

serwisowe (strona 66) 
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3.2 Obieg otwarty

Tryb obwodu otwartego wskazują niebieskie linie siatki w tabeli 

3.2.1 Włączanie trybu obiegu otwartego

Tryb obwodu otwartego można włączyć z poziomu menu w trybie powierzchniowym, przez 

automatyczne włączenie po zanurzeniu (jeśli jest ustawiony jako tryb domyślny) lub jako 

wyjście awaryjne z trybu CCR (wyłącznie w przypadku wersji z obwodem otwartym) 

3.2.2 Ekran szczegółowy

Ekran główny wyświetla wszystkie informacje 

niezbędne podczas nurkowania 

Głębokość

Głębokość można odczytać w jednostkach 

ustawionych w ustawieniu (metrach lub stopach)  

Głębokość jest obliczana na podstawie zmierzonego 

ciśnienia hydrostatycznego  Aby obliczyć głębokość, 

można ustawić gęstość wody słodkiej (domyślnie) 

lub wody morskiej 

Ustawienie wody słodkiej/morskiej nie ma wpływu na obliczenie dekompresji  Dekompresja 

opiera się na ciśnieniu otoczenia i jest niezależna od wyświetlanej głębokości  Jedynie 

głębokość przystanków dekompresyjnych zaokrągla się w górę do zwykłych wartości, zgodnie 

z ustawieniami wody słodkiej/morskiej i jednostek metrycznych/imperialnych 

Czas nurkowania

Zegar uruchamia się po zanurzeniu (głębokość > 1,5 m) i zatrzymuje się po wyjściu na 

powierzchnię (głębokość < 0,5 m)  W przypadku przebywania na powierzchni (lub na bardzo 

płytkiej głębokości), po której następuje drugie zanurzenie (podczas okresu określonego 

w czasie zakończenia nurkowania) wskazanym czasem nurkowania będzie czas liczony od 

pierwszego zanurzenia z uwzględnieniem czasu wychodzenia na powierzchnię 

Przystanek dekompresyjny

Głębokość przystanka dekompresyjnego można odczytać w jednostkach ustawionych 

w konfiguracji (metrach lub stopach)  Ostatnia głębokość zatrzymania zależy od ustalonych 

ustawień 
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Wartość przystanka dekompresyjnego pokazywana jest tylko wtedy, gdy tryb przystanka 

dekompresyjnego jest ustawiony  Patrz Ustawienia → Dekompresja Przystanki dekompresyjne 

(strona 45) 

Czas zatrzymania

Długość przystanka dekompresyjnego na głębokości przystanka dekompresyjnego  W przypadku 

zatrzymania, tutaj znajduje się minutnik odliczania  Zaokrąglenie długości przystanka 

dekompresyjnego zależy od zadanych ustawień 

Wartość czasu zatrzymania wyświetla się tylko wtedy, gdy ustawiony jest reżim dekompresji  

Patrz Ustawienia → Dekompresja Przystanki dekompresyjne (strona 45) 

TTS

Czas do wynurzenia na powierzchnię (time to surface – TTS) obejmuje pełny profil dekompresji  

Jeżeli w ustawieniach dekompresji wybrany zostanie optymalny gaz, to TTS rozważy zmianę 

gazów z listy aktywnych mieszanek; obejmuje również czas przełączania gazu 

Jeżeli w ustawieniach dekompresji wybrano bieżące ustawienie gazu, wówczas do obliczenia 

TTS zostanie wykorzystany tylko gaz rzeczywisty 

Górna granica

Wartość pułapu jest pokazywana wyłącznie, 

gdy ustawiony jest reżim pułapu dekompresji  

Patrz Ustawienia → Dekompresja Przystanki 

dekompresyjne (strona 45)

Głębokość pułapu dekompresyjnego stale zmniejsza 

się aż do wynurzenia na powierzchnię  Podczas 

wynurzania odczyt nie jest zatrzymywany w sposób 

sztuczny  Zawsze pozostaje poniżej głębokości 

pułapu, nawet jeśli głębokość jest bardzo niska 

Wynurzenie się powyżej pułapu powoduje wyświetlenie ostrzeżenia  Dalsze naruszenie 

o wielkości większej niż 1 m (3 stopy), prowadzi do wyświetlenia dodatkowego alarmu  Oba 

alarmy są rejestrowane  Komputer Freedom będzie kontynuował pracę w trybie nurkowania 

w obiegu otwartym  Nie przełączy się on na tryb pomiarowy ani nawet na tryb SOS  Nurek 

powinno podejmować odpowiedzialne decyzje, aby zminimalizować prawdopodobieństwo 

wystąpienia poważnych konsekwencji 
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Brak dekompresji

Aby uniknąć obowiązku dokonania dekompresji można przebywać na aktualnej głębokości przez 

wskazany czas, oddychając bieżącą mieszanką 

SafetySt

Długość zatrzymania bezpieczeństwa wynosi 3 min  

Zatrzymania bezpieczeństwa można dokonać na 

głębokości od 6 do 3 m (20 do 10 stóp)  Zatrzymanie 

bezpieczeństwa jest wskazane, jeśli maksymalna 

głębokość nurkowania była większa niż 10 m (30 

stóp) 

Odliczanie zatrzymania bezpieczeństwa jest 

przerywane na głębokościach większych niż 6 m  

Zejście na głębokość większą niż 10 m przywraca 

czas zatrzymania bezpieczeństwa do 3 min 

Naruszenie pułapu 3 m jest rejestrowane (w sposób milczący)  Wynurzenie powyżej 1,8 m 

powoduje włączenie alarmu i prowadzi do końca reżimu zatrzymania bezpieczeństwa dla 

nurkowania bieżącego 

Można wyłączyć zatrzymanie bezpieczeństwa  Patrz Ustawienia → Dekompresja Zatrzymanie 

bezpieczeństwa [Wł ] (strona 44) 

DeepStop

Głębokość zbliżającego się deep stop została 

oparta o algorytm Richarda Pyle’a  Licznik czasu 

rozpoczyna odliczanie w tym miejscu, po osiągnięciu 

wyświetlanej głębokości deep stop 

Naruszenie funkcji deep stop jest rejestrowane, ale 

żaden alarm nie jest uruchamiany, ponieważ takie 

zatrzymania są uważane jedynie za dodatkowy 

czynnik bezpieczeństwa 

Deep stopy Pyle’a pokazują się wyłącznie wtedy, gdy są włączone  Patrz Ustawienia → 
Dekompresja Deep stopy (strona 46) 

Czas miejscowy

Czas miejscowy jest wyświetlany na wyświetlaczu bezpośrednio nad wskazaniem mieszanki 
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Mieszanka

Środek wyświetlacza wskazuje aktualnie używaną mieszankę gazów 

Ostrzeżenie: Jeśli mieszanka oddechowa nie jest identyczna ze wskazaną mieszanką, wówczas 

obliczony profil dekompresji będzie błędny i może być niebezpieczny w przypadku korzystania 

z niego. W takim przypadku należy zastosować metodę tworzenia kopii zapasowych w zakresie 

obliczania profilu dekompresji 

Max

Pokazuje maksymalną głębokość osiągniętą podczas nurkowania 

CNS

Narażenie na wysokie ciśnienie częściowe tlenu może w pewnych okolicznościach spowodować 

ostre zatrucie tlenem (CNS)  To może spowodować utonięcie osoby dotkniętej zatruciem 

Tak zwany „zegar tlenowy” stanowi procentowy wskaźnik zużycia limitu toksyczności CNS  

Obliczenia oparte są o dopuszczalne wartości narażenia na działanie tlenu NOAA 

pO
2
 (bar)

Maksymalne pojedyncze 

narażenie (w minutach)

Maksymalne w ciągu 

24 godzin (w minutach)

1,60 45 150

1,55 83 165

1,50 120 180

1,45 135 180

1,40 150 180

1,35 165 195

1,30 180 210

1,25 195 225

1,20 210 240

1,10 240 270

1,00 300 300

0,90 360 360

0,80 450 450

0,70 570 570

0,60 720 720

Wartość zegara tlenowego CNS nie uwzględnia chronicznego (płucnego) zatrucia tlenem  

W przypadku narażeń powszechnych dla nurkowania technicznego, objawy chronicznej 



20

toksyczności nie są znaczące  W przypadku bardzo długich nurkowań konieczne jest obliczenie 

dopuszczalnych wartości dla długoterminowego narażenia i ograniczenie narażenia ogólnego 

Gdy pO
2
 znajduje się poniżej 1,4 bara, granica toksyczności dla CNS jest zawsze krótsza, niż 

granica toksyczności dla płuc 

Do obliczeń związanych z toksycznością przewlekłą należy zastosować metodę REPEX, którą 

użytkownik zna z kursu nurkowania na nitroksie  Kompuer Divesoft Freedom nie wykonuje 

obliczeń związanych z chroniczną toksycznością tlenową 

Avg D

Średnia głębokość  Możliwe jest utworzenie nowego punktu startowego dla uśredniania 

głębokości; w menu nurkowym należy wybrać Ustawienia → Resetuj średnią 

Pułap

Pułap dekompresji jest to głębokość, na której czas do wynurzenia ma powierzchnię (TTS) nie 

zwiększa się 

Obliczenie pułapu dekompresji jest wyrażone w przybliżeniu  Utrzymywanie się na dokładnej 

głębokości wskazanego pułapu prowadzi do niewielkiego skrócenia zbliżającego się czasu 

dekompresji 

To położenie na ekranie szczegółowym można dostosować do własnych potrzeb  Można zmienić 

pułap dekompresji lub średnią głębokość dekompresji w funkcji Ustawienia → Preferencje → 
Wyświetlacz → Pole niestandardowe 

Temp

Temperaturę wody mierzy się wewnątrz obudowy komputera  Po zmianie temperatury należy 

poczekać około 1-2 minuty, aż odczyt temperatury osiągnie stabilną wartość  Na temperaturę w 

powietrzu wpływa wiele czynników i stanowi ona tylko wskazówkę 

Dla uzyskania lepszej dokładności w polu Ustawienia → Kalibracja, można ustawić korektę 

temperatury 

pO
2

Obliczenia opierają się na głębokości i frakcji O
2
 w mieszaninie oddechowej 
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Połączony symbol graficzny

Połączony symbol graficzny wyświetlany na ekranie szczegółowym ma za zadanie zapewnić 

szybką orientację  Mówi nurkowi, co należy zrobić  W zależności od stopnia ważności kolor 

znaków ostrzegawczych zmienia się z żółtego na czerwony 

Można wypłynąć na powierzchnię 

Można zejść na głębokość przystanka dekompresyjnego lub pułapu dekompresji 

Osiągnięto głębokość pułapu dekompresji albo przystanka dekompresyjnego; nie 

zmieniać głębokości 

Osiągnięto głębokość zatrzymania bezpieczeństwa; nie zmieniać głębokości 

Przekroczono prędkość wynurzania; należy spowolnić wynurzanie 

Aktualna głębokość jest mniejsza niż głębokość pułapu dekompresji; należy schodzić 

Szybkość pionowa

Poniżej połączonego symbolu graficznego znajduje się oznaczenie prędkości wchodzenia lub 

schodzenia  Można ją ustawić jako odczyt względny (%) lub bezwzględny (m/min lub stóp/

min)  Odczyt względny opiera się na maksymalnej prędkości wchodzenia lub schodzenia  Patrz 

Ustawienia → Preferencje → Interfejs użytkownika  Szybkość pionowa 

Symbol baterii

Graficzne wskazanie pozostałej pojemności baterii  Patrz rozdział Tryb powierzchniowy – 

Symbol baterii (strona 15) 

3.2.3 Ekran synoptyczny

Wartość głębokości jest łatwa do odczytania  

Towarzyszą jej inne ważne informacje 

Znaczenie wszystkich wartości jest takie samo, jak 

na ekranie szczegółowym 
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3.2.4 Duży ekran

Najważniejsza informacja została podana bardzo 

dużymi literami 

Ten ekran jest przydatny przy bardzo złej 

widoczności  Wielu nurków może odczytywać liczby 

nawet bez maski 

Znaczenie wszystkich wartości jest takie samo, jak 

na ekranie szczegółowym 

3.2.5 Ekran profilu nurkowania

Start

Czas zanurzenia jest przydatny do sprawdzenia 

zgodności z harmonogramem 

Avg

Średnia głębokość jest oznaczana żółtą poziomą 

linią i średnią głębokością wyświetlaną w kolorze 

żółtym 

Dla uśredniania głębokości można utworzyć nowy 

punkt początkowy (w menu nurkowania należy 

wybrać Ustawienia → Resetuj średnią)  Punkt ten 

jest oznaczony żółtą pionową linią i tam też zaczyna 

się pozioma średnia linia głębokości 

Aktualna głębokość

Patrz lewy dolny róg 

Czas nurkowania

Czas trwania nurkowania został wyświetlony w prawym dolnym rogu 

Max

Maksymalna głębokość osiągnięta podczas nurkowania  Pole wyświetlające tę wartość znajduje 

się w środku dolnej linii 
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3.2.6 Menu nurkowania

Podczas nurkowania, niezależnie od ustawionego 

trybu, aby wyświetlić menu nurkowania należy 

wcisnąć oba przyciski jednocześnie 

Na dnie ekranu znajduje się aktualna głębokość, 

ciśnienie częściowe tlenu i czas nurkowania 

Mieszanka

Wybór mieszanki Wyświetlają się i mogą zostać 

wybrane wyłącznie aktywne mieszanki 

Mieszanki z pO
2
 będące poza zasięgiem możliwości 

oddychania są wyświetlane w kolorze czerwonym 

(jeśli pO
2
 jest zbyt wysok) lub niebieskim (jeśli pO

2
 

jest zbyt niski)  Nie przeszkadza to w wyborze tej 

mieszanki  Alarm zostanie aktywowany po tego 

rodzaju przełączeniu 

Limity zakresu możliwości oddychania są ustawiane 

w menu Ustawiania → Mieszanki 

Koniec nurkowania

Należy zakończyć nurkowanie i przejść do trybu 

powierzchniowego  Ten punkt menu jest aktywny 

tylko na powierzchni (na głębokości < 0,5 m) 

Plan wychodzenia na powierzchnię

Domyślnie plan obejmuje wykorzystanie wszystkich 

przełączników gazowych podczas dekompresji, 

w tym czas trwania zatrzymania pracy przełącznika 

gazowego  Jeżeli gaz wznoszący jest ustawiony 

w ustawieniu dekompresji jako aktualny, to plan nie 

uwzględni przełączenia gazów 

Ustawienia – współczynnik gradientu gazu 

zapasowego

Przełączenie na parę współczynnika gradientu 

gazu zapasowego (BoGF) i na odwrót  Podczas 
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nurkowania w każdej chwili można przełączać pomiędzy standardowym współczynnik gradientu 

i współczynnikiem gradientu gazu zapasowego 

Patrz również Ustawienia → Dekompresja Współczynnik gradientu (strona 38) 

Ustawienia – Resetuj średnią

Restartuje obliczanie średniej głębokości  Punkt restartowania wskazuje pionowa linia na 

ekranie profilu nurkowego 

Ustawienia – Ustawienia mieszanki

Odpowiada ustawieniu mieszanki w: Ustawienia → Mieszanki → Ustawienia mieszanki 

Funkcję tę można stosować wyłącznie w sytuacjach awaryjnych  Nie należy używać tego 

ustawienia regularnie 

Ustawienia – Wyświetlacz

Ustawienie to odpowiada funkcji Ustawienia → Preferencje → Wyświetlacz 

Ustawienia – Przymusowe zakończenie nurkowania

Jeśli ciśnienie powierzchniowe (głębokość zerowa) zostało wykryte nieprawidłowo i komputer 

będąc na powierzchni „nurkuje”, to możliwe, że konieczne będzie przymusowe zakończenie 

nurkowania 

Ostrzeżenie: Nie wolno wymuszać zakończenia nurkowania pod wodą!

Gry

Podczas nurkowania można grać w proste gry, zwłaszcza podczas wykonywania dekompresji  

Patrz Gry (strona 71) 

Wyłączanie

Należy zakończyć nurkowanie i przełączyć komputer na tryb czuwania  Ten punkt menu jest 

aktywny tylko na powierzchni 

3.2.7 Skrót do przełącznika gazowego

Długie naciśnięcie górnego przycisku spowoduje wybór poprzedniej mieszanki gazowej  

Długie naciśnięcie dolnego przycisku spowoduje wybór następnej mieszanki gazowej  Lista ta 

przebiega cyklicznie 
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To, jakie mieszanki można przełączać, zależy od ustawienia w funkcji Ustawienia → Preferencje 
→ Interfejs użytkownika  Domyślne ustawienie skrótów klawiszowych dotyczących gazów jest 

wyłączone 

Jeśli wybrano opcję „Breathable”, to mieszanki z pO
2
, w ramach zakresu możliwości oddychania 

zostaną przełączone w odniesieniu do aktualnej głębokości  Granice zakresu możliwości 

oddychania ustawia się w funkcji Ustawienia → Mieszanki 

Jeśli wybrano All (Wszystkie), to przełączane są wszystkie aktywne mieszanki gazowe, 

niezależnie od możliwości oddychania  Po tego rodzaju przełączeniu mógłby zostać aktywowany 

alarm  Komputer odczeka pięć sekund zanim wyświetli alarm  Użytkownik może wybrać 

odpowiednią mieszankę gazów w danym przedziale czasowym 

3.3 Określona wartość zadana CCR

Tryby nurkowania z możliwością oddychania są dostępne tylko w wersji urządzenia Divesoft 

Freedom z obiegiem zamkniętym 

Przed rozpoczęciem nurkowania z możliwością 

oddychania zalecane jest zapoznanie się 

z nurkowaniem w obiegu otwartym (open circuit 

– OC) z wykorzystaniem urządzenia Divesoft 

Freedom  Niniejszy rozdział instrukcji obsługi opisuje 

tylko różnice w stosunku do nurkowania w obiegu 

otwartym  Najpierw należy nauczyć się nurkować 

w trybie nurkowania w obiegu otwartym 

Jeśli urządzenie Freedom jest wykorzystywane jako 

komputer zapasowy dla eCCR, to kluczowe znaczenie 

ma odpowiednie ustawienie odpowiadające 

ustawieniom elektroniki eCCR  Jeśli używany jest 

ręcznie obsługiwany CCR (mCCR), wówczas należy 

utrzymywać pO
2
 w pętli oddechowej na wartości 

odpowiadającej wartości zadanej w urządzeniu 

Freedom (SP)  W przypadku używania SCR, należy 

wybrać właściwy typ SCR i dostosować jego 

parametry w ustawieniach 

Patrz Ustawienia Ustawienia CCR/SCR (strona 51) 
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Należy również skonfigurować gaz zapasowy OC, w szczególności domyślną mieszankę  Tryb 

CCR ze stałą wartością zadaną wskazują cyjanowe linie siatki tabeli 

3.3.1 Przed nurkowaniem i zanurzeniem

Przed wejściem do wody należy włączyć urządzenie 

Freedom  przed rozpoczęciem nurkowania, w ramach 

kontroli przed zanurkowaniem, należy sprawdzić 

ustawienia urządzenia Freedom 

Pierwszy ekran przedstawia podsumowanie ustawień 

dekompresji i parametrów OC (gaz zapasowy), drugi 

ekran przedstawia podsumowanie parametrów 

specyficznych dla aparatu oddechowego 

W przypadku zanurzenia na głębokość większą niż 1,5 m, komputer przełącza się do trybu 

domyślnego  Należy ustawić tryb domyślny na CCR określony podczas przygotowania do 

nurkowania w funkcji Ustawienia → Preferencje  Nie należy celowo stosować tej metody 

przełączania; jest ona przeznaczona wyłącznie do stosowania w sytuacjach awaryjnych 

3.3.2 Wartość zadana

Niskie SP ustawia się po przełączeniu na powierzchni 

na tryb nurkowania CCR o stałej wartości zadanej  

Można go ręcznie przełączyć na wysokie SP (za 

pomocą skrótu lub menu) albo automatycznie 

na ustawioną głębokość podczas zejścia, albo 

w określonym czasie wykonywania operacji 

Odczyt SP (eCCR)

Bieżąca wartość zadana znajduje się w miejscu, 

w których pO
2
 jest widoczny w trybie nurkowania OC 

na wyświetlaczu, zarówno na ekranie szczegółowym jak i synoptycznym 

Odczyt pO
2
 (SCR)

W przypadku nurkowania z SCR, zamiast wartości zadanej wyświetla się obliczona wartość pO
2
  

Patrz Ustawienia CCR/SCR (strona 51) 
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Skrót

Za pomocą długiego naciśnięcia górnego przycisku CCR następuje wybór wysokiej wartości 

zadanej  Za pomocą długiego naciśnięcia dolnego przycisku następuje wybór niskiej wartości 

zadanej  Skrót jest domyślnie wyłączony, ale można go włączyć w Setup → Preferencje → 
Interfejs użytkownika (ustawić All lub Breathable, w zależności od preferencji odnośnie obiegu 

otwartego) 

Jeśli używany jest na wpół zamknięty aparat oddechowy o zamkniętym obiegu (SCR), wówczas 

mieszankę gazów przełącza się za pomocą tego skrótu (podobnie jak w trybie OC) 

Ręczne ustawienie SP

W menu nurkowania należy wybrać funkcję Wartość 

Zadana (Setpoint) 

Wysoką i niską wartość zadana można ustawić 

bezpośrednio z poziomu panelu sterowania  Aby 

dokonać bieżącej regulacji wartości zadanej należy 

użyć pozycje menu +0 10 i -0 10 do zmiany wartości 

SP (można ich używać wielokrotnie; wyświetli się 

wartość końcowa), a następnie należy wybrać 

przycisk Zaakceptuj (Accept) 

3.3.3 Menu nurkowania

Tryb gazu zapasowego (OC)

Zakłada się, że płetwonurek nie będzie oddychał za 

pomocą pętli oddechowej aparatu oddechowego, 

ale że raczej będzie korzystał z oddzielnego aparatu 

o obiegu otwartym z gazem zapasowym 

Po przejściu na tryb gazu zapasowego OC zostanie 

użyta domyślna mieszanka OC, a poziom bezpieczeństwa zostanie ustawiony automatycznie 

z wykorzystaniem współczynników gradientu gazu zapasowego  Znacznik BoGF pojawia się na 

ekranie szczegółowym i synoptycznym 

W menu istnieje możliwość przełączania pomiędzy standardowymi współczynnikami gradientu 

a współczynnikami gradientu gazu zapasowego bez wywierania negatywnego wpływu na tryb, 

w którym działa system Freedom 
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Tryb zmierzonego pO
2
 (CCR)

Służy do przełączania się na tryb nurkowania aparatu oddechowego przy zmierzonym pO
2
  Patrz 

następny rozdział 

Wartość zadana

Służy do przełączania wartości zadanej niskiej/wysokiej oraz ręcznego ustawiania wartości 

zadanej CCR  Patrz rozdział pt  „Wartość zadana” na poprzedniej stronie 

Mieszanka

Używana do przełączania mieszanek gazowych do SCR  Przełączanie przebiega podobnie, jak 

w przypadku wyboru mieszanki OC 

Rozcieńczalnik

Należy użyć tej pozycji menu do przełączenia gazu rozcieńczającego 

Ustawienia – Rozpuszczalniki

Ta pozycja menu (tylko CCR) odpowiada ustawieniu mieszanki w Ustawienia → Ustawienia SCR/

CCR → Stałe Ustawienia CCR → Rozpuszczalniki 

Ustawienia – Ustawienia mieszanki

Ta pozycja menu (tylko SCR) odpowiada ustawieniu mieszanki OC w Ustawienia → Mieszanki → 
Ustawienia mieszanki 

3.3.4 Czas składania

Zegar sterujący pochłaniacza pracuje cały czas 

w dowolnym trybie oddychania, niezależnie od 

głębokości, nawet na powierzchni 

Jeśli nurek spędza dużo czasu w trybie nurkowym, nie 

oddychając za pomocą pętli aparatu oddechowego, 

należy zwiększyć czas na ostrzeżenie o czasie 

składania 

Nie należy zapominać o zresetowaniu minutnika 

podczas napełniania pochłaniacza (Nurkowanie → Resetowanie czasu składania) 

Czas składania można znaleźć na ekranie czujników O
2
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3.4 Zmierzone CCR

Tryby nurkowania za pomocą aparatu oddechowego 

są dostępne tylko w wersji z zamkniętym obiegiem 

nurkowym Divesoft Freedom 

W tym rozdziale instrukcji obsługi opisano wyłącznie 

różnice w stosunku do nurkowania CCR ze stałą 

wartością zadaną  Najpierw należy nauczyć się 

korzystać z trybu OC oraz trybu CCR z ustaloną 

wartością zadaną 

3.4.1 Połączenie czujników O
2

Zmierzony tryb nurkowania CCR wymaga połączenia 

z czujnikami O
2
 aparatu oddechowego  Można 

podłączyć jeden, dwa lub trzy czujniki 

Kabel wyposażony w złącza Molex wchodzi w 

skład pakietu dystrybucyjnego Divesoft Freedom 

w wersji z obiegiem zamkniętym; można też zamówić 

go oddzielnie  Patrz również O
2
 kabel czujnika 

(strona 77) 

3.4.2 Kalibracja czujników O
2

Jeśli to możliwe, do kalibracji należy użyć tlenu 

o czystości co najmniej 99,5% 

Nie należy używać powietrza do przeprowadzenia 

kalibracji  Ciśnienie częściowe tlenu w powietrzu 

będącego pod ciśnieniem atmosferycznym znacznie 

różni się od ciśnienia częściowego określonego przez 

wartości zadane  Po zakończeniu okresu użytkowania, 

czujnik tlenu może z powodzeniem zostać poddany 

kalibracji do 21% (powietrze), ale nie będzie już 

w stanie mierzyć pO
2
 o ciśnieniu 1 bar lub wyższym 
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Procedura:

1  Nurkowanie → Kalibracja O
2
 → Rozpocznij 

kalibrację

2  Sprawdzić gaz kalibracyjny

3  Poczekać, aż wartości ustabilizują się

4  Rozpocząć kalibrację i poczekać na zakończenie 

procesu

5  Potwierdzić zapisanie

Podczas kalibracji określa się również, czy upłynął 

okres użytkowania czujnika, czy też nie 

Na wyższych wysokościach nad poziomem morza 

ciśnienie częściowe tlenu w mieszaninie kalibracyjnej 

zmniejsza się proporcjonalnie do niższego ciśnienia 

atmosferycznego  Urządzenie Freedom mierzy 

ciśnienie atmosferyczne i uwzględnia je w trakcie 

kalibracji  Dlatego też nie należy dokonywać żadnych 

korekt na wyższych wysokościach nad poziomem 

morza 

Zaleca się kalibrację czujników O
2
 przed każdym 

nurkowaniem  Nie należy używać odczytów 

z czujników kalibrowanych więcej niż trzy dni 

wcześniej 

3.4.3 Odczyt pO
2

Zarówno tryb powierzchniowy, jak i nurkowy posiada 

oddzielny ekran czujnika O
2
 

Możliwy jest odczyt nie tylko pO
2
, ale również 

napięcia w czujnikach  Jeśli stan czujnika nie 

jest ustawiony na tryb pracy (brak połączenia, 

błąd, wyłączenie, wyłączenie, wyłączenie, 

nieskalibrowanie), zamiast wartości pO
2
 pojawi się 

odpowiedni znacznik 
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Na ekranie szczegółowym i synoptycznym znajduje się tylko jeden odczyt wartości pO
2
  

Używana jest średnia arytmetyczna aktywnych czujników 

Można zaznaczyć dowolny czujnik jako uszkodzony podczas nurkowania w menu Ustawienia → 
Wadliwe czujniki 

3.5 Miernik

Tryb miernika wskazują ciemnoczerwone linie siatki tabeli 

Istnieją dwie formy trybu pomiarowego – z lub bez odczytu czujnika O
2
 aparatu oddechowego  

Tryb pomiaru aparatu oddechowego jest dostępny wyłącznie wersji z zamkniętym obwodem, 

z przynajmniej jednym podłączonym czujnikiem O
2
 

3.5.1 Ekran synoptyczny

Stoper

Stoper jest obsługiwany za pomocą menu  Patrz 

Stoper (strona 33) 

Symbol baterii

Graficzne wskazanie pokazuje pozostałą pojemność 

baterii  Patrz Symbol baterii (strona 15) 

Czas nurkowania

Zegar uruchamia się po zanurzeniu (głębokość > 1,5 m) i zatrzymuje się po wyjściu na 

powierzchnię (głębokość < 0,5 m)  W przypadku przebywania na powierzchni (lub na bardzo 

płytkiej głębokości) następuje drugie zanurzenie (w czasie określonym w czasie zakończenia 

nurkowania), wówczas wskazany czas nurkowania będzie oznaczał czas od pierwszego 

zanurzenia z uwzględnieniem czasu powierzchni 

Czas miejscowy

Czas miejscowy wyświetla się na wyświetlaczu, w lewym górnym rogu w centralnej części

Szybkość pionowa

Wskazania prędkości wynurzania i zanurzenia można ustawić jako odczyt względny (%) lub 

absolutny (m/min lub stóp/min)  Odczyt względny opiera się na maksymalnej prędkości 

wchodzenia lub schodzenia  Ustawić w menu Ustawienia → Preferencje → Interfejs 

użytkownika → Szybkość pionowa 
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Głębokość

Odczyt głębokości można ustawić w ustawieniach na m lub stopach  Głębokość jest obliczana 

na podstawie zmierzonego ciśnienia hydrostatycznego  Aby obliczyć głębokość, w menu 

Ustawienia → Preferencje można ustawić gęstość wody słodkiej (domyślnie) lub wody 

morskiej 

Maks. Głębokość

Maksymalna głębokość osiągnięta podczas nurkowania 

Średnia głębokość

Średnia głębokość osiągnięta podczas nurkowania  Za pomocą menu nurkowania, w celu 

uśredniania głębokości, można utworzyć nowy punkt początkowy  Punkt ten oznaczony jest 

żółtą pionową linią na ekranie profilu 

Temp

Temperaturę wody mierzy się wewnątrz obudowy komputera  Po zmianie temperatury należy 

poczekać około 1-2 minut, aż odczyt temperatury osiągnie stabilną wartość  Na temperaturę 

w powietrzu wpływa wiele czynników i stanowi ona tylko wskazówkę 

Dla uzyskania lepszej dokładności w polu Ustawienia → Kalibracja, można ustawić korektę 

temperatury 

3.5.2 Duży ekran

Najważniejsza informacja została podana bardzo 

dużymi literami 

Ten ekran jest przydatny przy bardzo złej 

widoczności  Wielu nurków może odczytać liczby 

nawet bez założonej maski 

Znaczenie wszystkich wartości jest takie samo, jak 

na ekranie szczegółowym 

3.5.3 Ekran profilu nurkowania

Start

Czas zanurzenia jest przydatny do sprawdzenia zgodności z harmonogramem 
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Avg

Średnią głębokość oznacza żółta pozioma linia oraz 

wartość numeryczna 

W menu nurkowania można utworzyć nowy punkt 

początkowy uśredniania głębokości  Punkt ten jest 

oznaczony żółtą pionową linią i tam też zaczyna się 

pozioma średnia linia głębokości 

Aktualna głębokość

Patrz lewy dolny róg 

Czas nurkowania

Czas trwania bieżącego nurkowania jest podany 

w prawym dolnym rogu 

Max

Maksymalna głębokość osiągnięta podczas 

nurkowania  Pole zawierające tę wartość znajduje się 

po środku dolnej linii 

3.5.4 Menu nurkowania

Podczas nurkowania, niezależnie od ustawionego 

trybu, aby wyświetlić menu nurkowania należy 

wcisnąć oba przyciski jednocześnie 

Pokazuje aktualną głębokość, ciśnienie częściowe 

tlenu (tylko w przypadku aparatu oddechowego) oraz 

czas nurkowania na dole ekranu 

Stoper

Czas, który upłynął, zapisywany jest w kolorze białym, 

gdy stoper jest włączony lub szarym, gdy stoper nie 

jest włączony 

Uruchomienie stopera

Funkcja ta uruchamia stoper 
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Jeśli stoper został wcześniej zatrzymany, liczenie rozpocznie się od wskazanego czasu 

Zatrzymanie stopera

Zatrzymuje stoper, pozostawiając zmierzony czas, wyświetlony w kolorze szarym 

Ponowne uruchomienie stopera

Uruchomia stoper od początku 

Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w przypadku 

zatrzymań dekompresji 

Resetowanie średniej

W menu nurkowania zostanie utworzony nowy 

punkt początkowy do uśredniania głębokości  Punkt 

restartowania wskazuje pionowa linia na ekranie 

profilu nurkowego 

Dodaj zakładkę

W dzienniku nurkowym zostanie utworzona zakładka  Wprowadzony numer zakładki wyświetli 

się w następnym powiadomieniu 

Koniec nurkowania

Należy zakończyć nurkowanie i przejść do trybu powierzchniowego  Ten punkt menu jest 

aktywny tylko na powierzchni 

Wyłączanie

Należy zakończyć nurkowanie i przełączyć komputer na tryb czuwania  Ten punkt menu jest 

aktywny tylko na powierzchni 

Ustawienie

Jasność

Poziom jasności podświetlenia wyświetlacza można 

ustawić w zakresie od 1 do 9  Zmiana jasności jest 

natychmiast odzwierciedlana podczas regulacji 

Orientacja

Można wybrać orientację lewostronną, prawostronną 

i automatyczną 
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Automatyczna orientacja automatycznie wybiera 

lewą lub prawą pozycję podczas uruchomienia  Nie 

przełącza orientacji wyświetlacza w przypadku, 

gdy nurek zmienia pozycję (np  podczas schodzenia 

z góry na dół) 

Ekrany

Można wyłączyć każdy z ekranów trybu nurkowania 

Gry

Czas obejmujący przystanek dekompresyjny można umilić sobie grając w gry  Patrz Gry  

(strona 71) 

3.6 Tryb nurkowania swobodnego

Tryb nurkowania swobodnego wskazują żółte linie siatki tabeli 

3.6.1 Ekran powierzchniowy

Ekran powierzchni nurkowania swobodnego pokazuje 

się, gdy użytkownik jest na powierzchni, podczas sesji 

nurkowania swobodnego 

Czas

Czas miejscowy wyświetla się na wyświetlaczu, 

w lewym górnym rogu 

Czas trwania

Zegar sterujący uruchamia się po przejściu w tryb nurkowania swobodnego  Czas trwania sesji 

nurkowania obejmuje czas spędzony na powierzchni i czas spędzony pod wodą 

Czas działania na powierzchni

Ten zegar uruchamia się przy wynurzaniu się 

Licznik nurkowania

Liczba nurkowań wykonanych podczas sesji nurkowej 

CumulativeT

Czas łączny stanowi sumę czasu spędzonego pod wodą 
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Maks. głębokość

Jest to maksymalna głębokość osiągnięta podczas sesji nurkowania swobodnego 

Temp

Temperaturę wody mierzy się wewnątrz obudowy komputera  Po zmianie temperatury należy 

poczekać około 1-2 minut, aż odczyt temperatury osiągnie stabilną wartość  Na temperaturę 

w powietrzu wpływa wiele czynników i stanowi ona tylko wskazówkę 

Dla uzyskania lepszej dokładności w polu Ustawienia → Kalibracja, można ustawić korektę 

temperatury 

3.6.2 Ekran nurkowania

Ekran nurkowania wyświetla się podczas nurkowania 

(po zejściu na głębokość Włączenia i przed wejściem 

powyżej głębokości Wyłączenia)  Obie głębokości 

można ustawić w menu Ustawienia Nurkowanie 

swobodne [Freediving] 

Ekran nurkowy z maksymalną głębokością i czasem 

nurkowania obejmującym ostatnie nurkowanie jest 

dostępny po szybkim naciśnięciu górnego przycisku 

na ekranie powierzchni 

Stoper

Stoper uruchamia się za pomocą dolnego przycisku: Krótkie naciśnięcie: uruchomienie/

zatrzymanie  Długie naciśnięcie: reset

Czas nurkowania

Zegar uruchamia się po zanurzeniu do głębokości Włączenia i zatrzymuje się po wynuzeniu się 

powyżej głębokości Wyłączenia 

Głębokość

Głębokość można odczytać w jednostkach ustawionych w ustawieniu (metrach lub stopach)  

Głębokość jest obliczana na podstawie zmierzonego ciśnienia hydrostatycznego  Aby obliczyć 

głębokość można ustawić gęstość wody słodkiej (domyślnie) lub wody morskiej 

Maks. Głębokość

Maksymalna głębokość osiągnięta podczas nurkowania 
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Temp

Temperaturę wody mierzy się wewnątrz obudowy komputera  Ze względu na fakt, że system 

pracuje powoli, wskazuje jej wartości jedynie podczas krótkich nurkowań 

3.7 Zalecane strategie

3.7.1 Nurkowanie w ciemności

Nieustannie wysoka jasność

Opcja ta jest preferowana w przypadku zwykłego nurkowania z wykorzystaniem lampki 

nurkowej o dużej mocy (latarką), używanej przez wszystkich członków zespołu  Zaleca się 

poziom jasności od 6 do 8 

Nie należy korzystać z tej opcji, jeśli światło pochodzące z wyświetlacza Freedom i światło 

pochodzące z lampy partnera nurkowego nie może być wyraźnie rozróżnione w wizji 

peryferyjnej  W przeciwnym razie może to doprowadzić do rozdzielenia członków zespołu 

Włączanie/wyłączanie

Opcja ta jest typowa dla nurkowania jaskiniowego  Należy ustawić jasność na wysoki poziom (6 

do 9) i krótki czas wygaszania ekranu (15 s  to więcej niż potrzeba) 

Najlepiej jest aktywować wyświetlacz podczas nurkowania, za pomocą światła  Zamiast 

przesuwać wiązkę światła należy przesunąć urządzenie Freedom w jej stronę, aby zapobiec 

pomyłkom związanym z sygnałem świetlnym 

Niska jasność

Do nurkowania z wykorzystaniem oczu przystosowanych do patrzenia w ciemności należy 

stosować najniższe ustawienie jasności (poziom 1)  Widzenie nocne nurka nie zostanie 

zakłócone  Zaleca się, aby wyświetlacz wyświetlał się przez cały czas (tzn  aby wygaszacz 

ekranu ustawiony był na wartość 0)  Opcja ta jest typowa dla nurkowania w nocy, w czystej 

wodzie 

Korzystając z latarki o małej mocy należy nurkować z nieco jaśniejszym wyświetlaczem  

Należy zrównoważyć moc podświetlenia względem mocy latarki tak, aby znaleźć optymalne 

ustawienie, przy czym nie było odblasków, za to żeby była dobra czytelność 

Wyświetlacz nie jest w stanie świecić w otoczeniu mułu lub błota, przy niskiej jasności  Jeśli 

konieczne jest przełączenie na maksymalną jasność, wystarczy kilkakrotnie nacisnąć dolny 

przycisk 
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3.7.2 Dekompresja

Współczynniki gradientu

Doświadczeni nurkowie zazwyczaj ustalają współczynniki gradientu w odniesieniu do 

planowanego profilu nurkowania i po zakończeniu nurkowania 

Niski współczynnik gradientu [GF Low] o wartości 0,30 stanowi wartość domyślną, odpowiednią 

dla przeciętnego zdrowego nurka i profili nurkowych w zakresie rekreacyjnym  Niższe wartości 

bardziej odpowiadają nurkowaniu na większych głębokościach, w tym nurkowaniu z powietrzem 

o zwiększonym zasięgu i stosowaniu mieszanek bogatych w hel  Wartość 0 nie należy do 

rzadkości  W przypadku wystąpienia czynnika ryzyka należy zastosować niższą wartość  Wyższa 

wartość można zastosować w przypadku nurkowania na stosunkowo płytkich głębokościach, 

ale wpływ niskiego współczynnika gradientu na tego rodzaju nurkowanie jest niewielki (zero 

w przypadku tzw  nurkowania bezdekompresyjnego) 

Domyślna wartość wysokiego współczynnika gradientu [GF high] 0,80 stosunkowo nieznacznie 

wydłuża czas na płytkich postojach, w porównaniu z czystym algorytmem dekompresji 

Bühlmanna ZHL  Jeżeli występuje jakikolwiek czynnik ryzyka, bardziej odpowiednie jest 

zastosowanie niższej wartości  Dotyczy to również sytuacji, gdy w krótkim czasie planowane 

jest kolejne nurkowanie lub gdy nie można uniknąć kolejnej aktywności fizycznej tuż po 

nurkowaniu  Niska wartość wysokiego współczynnika gradientu skraca również tzw  limit 

czasu bez dekompresji  Wysoki współczynnik gradientu o wartości 0,50 można uznać za bardzo 

konserwatywny  Nawet mniejsza wartość nie stanowi problemu 

Czynniki ryzyka

Jeśli występuje jakiś czynnik ryzyka należy stosować bardziej konserwatywne ustawienia 

i nurkować tylko z krótką dekompresją lub bez dekompresji 

Głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS) są

• Odwodnienie

• Choroba serca, w szczególności PFO (przetrwały otwór owalny) lub ASD (ubytek przegrody 

międzyprzedsionkowej)

• Przeżyta choroba dekompresyjna

• Starszy wiek

• Nadwaga lub otyłość

• Ćwiczenie podczas nurkowania lub po nurkowaniu

• Znużenie

• Nieodpowiedzialność lub niemożność zastosowania właściwych procedur dekompresji
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Jeżeli po zakończeniu nurkowania, podczas którego przeprowadzono właściwą dekompresję, 

wystąpi nadmierne zmęczenie lub jakakolwiek inna subkliniczna forma choroby dekompresyjnej, 

można założyć obecność jednego lub większej ilości czynników ryzyka 

Nurkowanie z powietrzem lub mieszanką nitrox

Należy potwierdzić poniższe ustawienia:

• Domyślnie mieszanka OC jest ustawiona na powietrze lub nitrox, w zależności od tego, którą 

z nich nurek zamierza użyć (Ustawienia → Mieszanki)

• Wszystkie pozostałe mieszanki gazów są wyłączone (brak zaznaczenia pola wyboru na liście 

Ustawienia → Mieszanki → Ustawienia mieszanki)

Ostrzeżenie jeśli gaz wznoszony jest ustawiony na optymalny (Ustawienie → Dekompresja) 

i włączona jest dekompresja wielu mieszanek gazów, to plan dekompresji będzie przewidywał 

ich wykorzystanie. Może to doprowadzić do wskazania krótszego czasu dotarcia na 

powierzchnię (TTS) i krótszych przerw dekompresji. Niewłaściwe ustawienia, takie jak te, nie 

mogą mieć wpływu na bezpieczeństwo dekompresji, jeżeli użytkownik ściśle przestrzega 

wskazań podanych przez komputer; ma to wpływ jedynie na obliczanie planu. Nie dotyczy to 

wersji Basic nitrox urządzenia Freedom.

Wielodniowe powtarzalne nurkowania

W przypadku wakacji nurkowych zaleca się stosowanie nieco bardziej konserwatywnych 

ustawień  Nie należy wyłączać ani pomijać wyłącznika bezpieczeństwa  Jeżeli nurek jest 

wykwalifikowany, może użyć gazu nitrox, jeżeli ten jest dostępny 

Należy pamiętać, że komputer nurkowy nie zna formy nurka  Podczas wakacji nurkowych należy 

utrzymywać wysoki poziom nawodnienia  Nie wolno nurkować w stanie nietrzeźwości albo po 

przepiciu  Nie wolno nurkować w złym stanie zdrowia 

Długoterminowe bezpieczeństwo dekompresji

Zaleca się kontrolować bezpieczeństwo dekompresji poprzez ustawienie wysokiej wartości 

współczynnika gradientu i włączenie włącznika bezpieczeństwa, jeśli obowiązek dekompresji 

wynosi więcej niż 20 minut  Jeśli jest to wymagane, to mniejszą wartość wysokiego 

współczynnika gradientu można dodatkowo użyć do zwiększenia bezpieczeństwa na płytkim 

końcu dekompresji 

Chcąc skrócić czas dekompresji (przy jednoczesnym zwiększeniu ryzyka związanego z DCS) 

należy przełączyć na współczynniki gradientu gazu zapasowego  Współczynniki gradientu gazu 

zapasowego powinny być odpowiednio ustawione przed nurkowaniem 
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Wielokrotne użycie gazu

Nie dotyczy to wersji Basic nitrox urządzenia Freedom 

Wielokrotne wykorzystanie gazu wymaga odpowiednich kwalifikacji od uznanej firmy 

szkoleniowej  Należy potwierdzić poniższe ustawienia:

• Gaz wznoszący ustawiony jest na Optymalny (Ustawienia → Dekompresja)

• Wszystkie mieszanki gazów, z których nurek zamierza korzystać, są prawidłowo ustawione 

i aktywne, a pozostałe mieszanki gazów są nieaktywne (Ustawienia → Mieszanki → 
Ustawienia mieszanki)

• Domyślnie mieszanka OC jest ustawiona na gaz, z którym nurek zamierzasz dokonać 

zanurzenia (Ustawienia → Mieszanki)

• Czas przełączania gazu jest ustawiony na czas preferowany przez nurka (zwykle 2 lub 

3 minuty)

Nigdy nie należy przełączać komputera na inny gaz przed rozpoczęciem jego wdychania  

Nurek musi upewnić się, że oddycha właściwym gazem o wartości MOD większej niż aktualna 

głębokość 

Ekstremalnie głębokie nurkowanie

Każdy nurek techniczny, który nurkuje na głębokościach większych niż 100 m/330 stóp, musi 

opracować własną strategię dekompresji  Konieczne jest stopniowe zwiększanie osobistej 

granicy, krok po kroku  Maksymalna głębokość robocza urządzenia Freedom to 300 m  

Prawdopodobnie jest to o wiele większa głębokość niż ta, którą człowiek może osiągnąć 

W przypadku ekstremalnej głębokości, powszechne jest wykorzystywanie strategii szybkich 

dekompresji:

• Należy nurkować tylko wtedy, gdy ma się naprawdę dobrą kondycję fizyczną; należy zbadać 

serce pod kątem PFO

• Należy używać komputera wyłącznie jako kopii zapasowej planu sporządzonego w oparciu 

o doświadczenia nabyte wcześniej

• Należy używać współczynniki gradientu o bardzo niskiej wartości; 0 nie należy do rzadkości

• Użyj wysokiej wartości wysokiego współczynnika gradientu; 1 nie jest rzadkością, 

a nawet >1 nie należy do rzadkości (wymaga specjalnej licencji przyznanej imiennie)

• Należy stosować optymalne mieszanki gazów

• po wypłynięciu na powierzchnię należy pozostać w wodzie przez minimum 15 minut

• Należy unikać ćwiczeń po zakończeniu nurkowania; należy skorzystać z pomocy zespołu 

wsparcia
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• Podczas nurkowania należy utrzymywać komfort termiczny i nie brać gorącego prysznica po 

jego zakończeniu

• Unikać nurkowania lub innych zmian ciśnienia przez 48 h

Urządzenie Divesoft Freedom nie jest przeznaczone do długotrwałego ekstremalnie głębokiego 

nurkowania w jakimkolwiek trybie innym niż tryb pomiarowy 

Wersja Full trimix albo CCR urządzenia Divesoft Freedom jest wymagana do obliczenia 

dekompresji trimix 
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Rozdział 4: Ustawianie

Urządzenie Divesoft Freedom konfiguruje się w trybie 

powierzchniowym  Uruchomić menu główne trybu 

powierzchniowego krótko naciskając oba przyciski 

i wybierając funkcję Ustawienia 

Niektóre wartości mogą być ustawiane podczas 

nurkowania, jednak możliwość ta jest zarezerwowana 

dla rozwiązywania sytuacji wyjątkowych i awaryjnych 

Poszczególne ustawione wartości zależą przede 

wszystkim od doświadczenia użytkownika, fizjologii i osobistych preferencji  Fakt, że urządzenie 

Divesoft Freedom umożliwia ustawienie określonej wartości nie oznacza, że jest ono bezpieczne 

i odpowiednie dla nurka oraz dla planowanego przez niego nurkowania 

Jeśli nurek nie jest pewien, jaką wartość powinien ustawić, to powinien pozostawić wartości 

ustawienia domyślnego 

Producent nie udziela gwarancji na wadliwe działanie urządzenia Divesoft Freedom, jeśli takie 

wadliwe działanie jest wynikiem niewłaściwego ustawienia 

Domyślne ustawienie fabryczne wyświetlają się w nawiasach kwadratowych, w następujących 

nagłówkach 

4.1 Edycja

Większość wartości zmiennych edytuje się w 

podobny sposób 

Przechylenie w stronę użytkownika- zmniejszenie 

wprowadzonej cyfry o jedną lub odznaczenie flagi

Pochylenie w lewo – przesunięcie kursora w lewo 

Pochylenie w prawo – przesunięcie kursora w prawo
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Naciśnięcie górnego przycisku – odrzucenie edycji (reset do poprzedniej wartości)  

Długie naciśnięcie górnego przycisku – reset do wartości domyślnej

Naciśnięcie obu przycisków – wyjście bez zapisywania  

Naciśnięcie dolnego przycisku – zapis i wyjście

Dopuszczalny zakres wskazywany jest przez wartość <minimalna     [wartość domyślna]     

maksymalna>   Poniżej na wyświetlaczu pojawi się krótki opis 

Informacja: jeśli nie ma prawidłowej reakcji na przechylenie lub stuknięcie należy wykonać 

następujące czynności Kalibracja pozioma (strona 57) 

4.2 Dekompresja

4.2.1 Współczynnik gradientu

Niska wartość współczynnika gradientu [0 30]

Współczynnik gradientu na początku dekompresji 

(zakres 0,00-1,00) 

Niska wartość współczynnika gradientu określa 

dodatkowy wzrost bezpieczeństwa na głębokości 

przy pierwszym przystanku dekompresji lub, w 

zależności od przypadku, na głębokości pułapu 

dekompresyjnego na początku dekompresji  

Ustawienie wartości 1,00 odpowiada algorytmowi 

dekompresji Bühlmanna bez dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa za pomocą metody 

współczynników gradientu 

Ustawienie niskich wartości prowadzi do występowania głębszych i dłuższych przystanków na 

początku dekompresji 

Patrz również Zalecane strategie – Współczynniki gradientu (strona 38) 

Wysoka wartość współczynników gradientu [0 80]

Współczynnik gradientu na końcu dekompresji (zakres 0,00-1,00) 

Wysoka wartość współczynników gradientu określa dodatkowy wzrost bezpieczeństwa przy 

wychodzeniu na powierzchnię  Ustawienie wartośc 1,00 odpowiada algorytmowi dekompresji 
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Bühlmanna bez dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa za pomocą metody współczynników 

gradientu 

Ustawienie niskich wartości prowadzi do wydłużenia płytkich przystanków dekompresyjnych 

W przypadku nurkowań ekstremalnych czasami stosuje się współczynniki gradientu o wartości 

większej niż 1 (mniej bezpieczne niż standardowy algorytm dekompresji Bühlmanna)  Wymaga 

to specjalnej licencji przyznanej imiennie 

Patrz również Zalecane strategie – Współczynniki gradientu (strona 38) 

Niskie wartości współczynników gradientu gazu zapasowego [0 80]

Współczynniki gradientu dla gazu zapasowego na początku dekompresji (zakres 0,00-1,00) 

Jako ogólną zasadę przyjmuje się, że dla niskich wartości współczynników gradientu gazu 

zapasowego ustawia się wyższą wartość współczynników gradientu (niższy dodatkowy wzrost 

bezpieczeństwa) niż dla standardowej niskiej wartości współczynników gradientu 

Wysokie wartości współczynników gradientu gazu zapasowego [0 95]

Współczynniki gradientu dla gazu zapasowego na końcu dekompresji (zakres 0,00-1,00) 

Jako ogólną zasadę przyjmuje się, że dla wysokich wartości współczynników gradientu gazu 

zapasowego ustawia się wyższą wartość współczynników gradientu (niższy dodatkowy wzrost 

bezpieczeństwa) niż dla standardowej wysokiej wartości współczynników gradientu 

4.2.2 Zatrzymanie bezpieczeństwa [Wł.]

23-minutowe bezpieczne zatrzymanie na głębokości od 6 do 3 m (20 do 10 stóp) jest 

sygnalizowane po zanurkowaniu na głębokość większą niż 10 m (30 stóp) 

4.2.3 Gaz wznoszący [Optymalny]

Określa, która mieszanka lub zestaw mieszanek będzie używana do planowania wynurzenia 

Jeśli wybrano optymalny gaz, to czas do wyjścia na powierzchnię (TTS) i plan nurkowania 

zakładają zmianę gazów wymienionych na liście aktywnych mieszanek 

Jeśli wybrany zostanie aktualnie używany gaz, to do obliczenia czasu do wyjścia na 

powierzchnię i planowania nurkowania zostanie wykorzystany wyłącznie gaz używany obecnie  
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To ustawienie jest preferowane w przypadku nurkowań, które nie wymagają zmiany mieszanek 

gazów 

4.2.4 Przystanki dekompresyjne

Przystanki/Pułapy [Przystanki]

Komputer Divesoft Freedom może być stosowany 

w ramach reżimu dotyczącego oddzielnych 

przystanków dekompresyjnych lub w ramach reżimu, 

w którym podana jest tylko głębokość dekompresji 

Ogólną zasadą jest, że reżim zatrzymania jest 

bardziej odpowiedni w przypadku nurkowania 

na wodach otwartych i jest łatwy w zrozumieniu 

i stosowaniu  Reżim pułapów jest bardziej 

odpowiedni dla nurkowania jaskiniowego i technicznego  Czas poświęcony na dekompresję 

będzie nieco krótszy, jeżeli do dekompresji ciągłej zostanie zastosowany reżim pułapów  

Najważniejsze są osobiste preferencje 

Ostatni przystanek [3 m/10 stóp]

Głębokość najpłytszego przystanki dekompresji można ustawić na 3 m/10 stóp lub 

6 m/20 stóp  Należy wybrać głębokość w zależności od warunków na powierzchni i preferencji  

Przystanek znajdujący się na większej głębokości nieznacznie wydłuża czas dekompresji  

Ostatni przystanek na głębokości 6 m/20 stóp należy stosować w przypadku wykorzystania do 

dekompresji 100% tlenu 

Zaokrąglanie [60 s.]

Można wybrać czas zatrzymania zaokrąglania (1 s ; 30 s ; 60 s ) 

30 lub 60 s  to dobry wybór dla nurkowań rekreacyjnych  W przypadku nurkowań głębokich, 

szczególnie przy niskiej wartości współczynnika gradientu i wynikających z tego krótkich 

przystanków przy rozpoczynaniu dekompresji, lepiej jest wybrać zaokrąglenie do 1s  

W przeciwnym razie dłuższy pobyt na przystanku dekompresyjnym wywołany zaokrągleniem 

może doprowadzić do zniknięcia następnego krótkiego przystanku dekompresyjnego i może 

negatywnie wpłynąć na płynność profilu dekompresji 

Przełączanie gazu [2 min]

Można ustawić czas trwania przełączania gazu od 0 do 5 minut  Czas ten zostanie dodany do 

planu nurkowania i obliczenia czasu do wyjścia na powierzchnię 
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4.2.5 Deep stopy

Deep stop według algorytmu Pyle’a [Wył.]

Empiryczna modyfikacja profilu dekompresji według algorytmu Richarda Pyle’a 

Połączenie przystanku Pyle’a i niskiej wartości współczynnika gradientu GF Lo może 

spowodować, że profil dekompresji nie będzie tak optymalny  Należy wybrać tylko jedną 

preferowaną metodę  Co do zasady należy stosować GF Lo o wartości 0,30 lub mniejszej 

i wyłączyć (lewy przełącznik) Deep Stop Pyle’a 

Czas trwania przystanków [2 min]

Wartość czasu trwania przystanków Pyle’a (zakres: 1-3 min) 

4.2.6 Prędkość wynurzania

Prędkość jest używana do obliczenia planu 

wynurzania i wskazania szybkości wynurzania, jeśli 

pomiar względny (procent) jest ustawiony w menu 

Ustawienia → Preferencje → Interfejs użytkownika 
→ Szybkość pionowa 

1 Prędkość [10 m/min / 33 stopy/min]

Przewidywana prędkość wznoszenia na małych 

głębokościach, w strefie 1 (zakres: 1–20 m/min) 

Wartość ta wyrażona jest w m/min w jednostkach metrycznych i w stopach/min w jednostkach 

brytyjskich 

1 Strefa głębokości [10 m / 3 stopy]

Strefa definiująca głębokość nr 1  Strefa ta leży pomiędzy powierzchnią a ustawioną 

głębokością (zasięg: 0–300 m)  Wartość ta wyrażona jest w m w jednostkach metrycznych 

i w stopach w jednostkach brytyjskich 

2 Prędkość [10 m/min / 33 stopy/min]

Przewidywana prędkość wynurzania na małych głębokościach, w strefie 2 (zakres: 

1–20 m/min) 

2 Strefa głębokości [80 m / 262 stopy]

Strefa definiująca głębokość nr 2  Strefa ta leży pomiędzy strefą głębokości n 1 a ustawioną 

głębokością (zasięg: 0–300 m) 
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3 Prędkość [18 m/min / 59 stóp/min]

Przewidywana prędkość wynurzania na dużych głębokościach, w strefie 3 (zakres: 1–20 m/min) 

4.2.7 Prędkość schodzenia

Prędkość ta jest wykorzystywana do obliczenia planu 

wynurzania i wskazania szybkości wynurzania, jeśli 

pomiar względny (procent) jest ustawiony w menu 

Ustawienia → Preferencje → Interfejs użytkownika 
→ Szybkość pionowa 

Ostrzeżenie poniżej [80 m]

Próg, przy którym aktywuje się alarm, który wskazuje 

przekroczenie prędkości schodzenia  Na mniejszych 

głębokościach, przekroczenie prędkości schodzenia 

jest ignorowane 

Wartość ta wyrażona jest w m w jednostkach metrycznych i w stopach w jednostkach 

brytyjskich 

Alarm ten jest wyłączony w domyślnych ustawieniach fabrycznych  Można to włączyć w menu 

Ustawienia → Alarmy → Źródła alarmów → Szybkość schodzenia 

Prędkość maksymalna [20 m/min]

Przewidywana prędkość schodzenia (zakres: 1-40 m/min)  Ustawiona prędkość jest również 

wykorzystywana do planowania nurkowania 

Wartość ta wyrażona jest w m/min w jednostkach metrycznych i w stopach/min w jednostkach 

brytyjskich 

Prędkość maksymalna 30 m/min jest używana do wskazania prędkości schodzenia na 

głębokości mniejszej niż głębokość ostrzeżenia 
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4.3 Mieszanki

4.3.1 Ustawienie mieszanek

Liczba dostępnych mieszanek zależy od zainstalowanej wersji oprogramowania 

Nitrox podstawowy 1 mieszanka tlenu i azotu, do 40% tlenu

Nitrox zaawansowany 3 mieszanki tlenu i azotu, do 100% tlenu

Pełny Trimix 9 mieszanek, dowolna zawartość tlenu, helu i azotu

Obieg zamknięty 9 mieszanin dla OC, dodatkowe 8 rozcieńczalników w ustawieniu CCR

Każda mieszanka może być ustawiona jako 

aktywna (zaznaczone pole wyboru) lub nieaktywna 

(niezaznaczone pole wyboru)  Ustawienie można 

wykonać na ekranie edycji lub za pomocą skrótu 

– długie naciśnięcie górnego klawisza na liście 

mieszanek  Można wybierać tylko spośród aktywnych 

mieszanek 

Domyślna mieszanka jest zawsze aktywna 

W nagłych przypadkach, podczas nurkowania, mieszanka może być oznaczona jako 

aktywna  Ponadto podczas nurkowania można zdefiniować nową mieszankę  Funkcje te są 

zarezerwowane dla sytuacji awaryjnych 

4.3.2 Domyślna mieszanka OC

Domyślna mieszanka dla aparatów z obiegiem 

otwartym  Inna mieszanka domyślna może być 

wybrana tylko spośród mieszanek, które są 

oznaczone jako aktywne 

4.3.3 Min pO
2
 [0 18 bar]

Alarm niskiej zawartości pO
2
 jest aktywowany, jeśli 

bieżący poziom pO
2
 jest niższy niż ustawiona wartość 

(zakres: 0,18–0,40 bar)  Ustawienie minimalnego 

ciśnienia częściowego tlenu odgrywa pewną rolę w obliczeniach przełączania gazu 
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4.3.4 Maks. pO
2
 [1,60 bar]

Alarm wskazujący wysoki poziom pO
2
 jest 

aktywowany, jeśli bieżący poziom pO
2
 jest niższy 

niż ustawiona wartość zadana (zakres: 0,8-1 6 bar)  

Ustawienie maksymalnego ciśnienia cząstkowego 

tlenu odgrywa rolę przy obliczaniu przełączania 

gazu 

4.4 Alarmy

Istnieją dwa rodzaje komunikatów, alarmów 

i powiadomień  Komunikaty alarmowe pojawiają się 

na czerwonym tle, powiadomienia na niebieskim 

4.4.1 Alarmy globalne [Wł.]

Umożliwia to lub uniemożliwia sygnalizację 

wszystkich alarmów dla całego systemu 

Ostrzeżenie: Globalny zakaz stosowania sygnalizacji 

alarmowej jest przeznaczony tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeśli użytkownik nie ma 

żadnych poważnych powodów, aby wyłączać alarmy, powinien pozostawić je włączone. 

W przypadku wyłączenia sygnalizacji alarmu, należy sprawdzać wszystkie parametry 

nurkowania często i z zachowaniem dużej ostrożności.

4.4.2 Źródła alarmu

Pułap [Wł.]

Alarm jest aktywowany w przypadku przekroczenia 

pułapu dekompresyjnego (w ramach reżimu pułapu)  

W przypadku naruszenia o wartości większej niż 1 m 

(3 stopy) drugi alarm jest aktywowany 

Naruszenie przystanku dekompresyjnego [On]

Alarm jest aktywowany w przypadku, gdy zostanie 

naruszony przystanek dekompresyjny (w schemacie 

przystanków) 
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CNS [Wł.]

Alarm ten pojawia się, gdy osiągnięta zostanie wartość graniczna 75 %, 90 % i 100 % 

toksyczności CNS dla tlenu 

pO
2

Występuje, gdy częściowe ciśnienie tlenu przekroczy maksymalną wartość pO
2
 lub spadnie 

poniżej min pO
2
  Limity te można ustawić w menu Ustawienia → Mieszanki 

Prędkość – Prędkość schodzenia [Wył.]

Prędkość schodzenia większa niż ustawiona, na głębokości większej niż ustawiona spowoduje 

aktywację alarmu  Patrz Ustawienia prędkości schodzenia w menu Ustawienia → Prędkość 

schodzenia (strona 47) 

Prędkość wynurzania [Wł.]

Prędkość wynurzania większa niż ustawiona dla bieżącego interwału spowoduje aktywację 

alarmu  Patrz Ustawienia prędkości wynurzania w menu Ustawienia → Prędkość wynurzania 

(strona 46) 

Niski poziom baterii [25 %]

Alarm jest aktywowany w przypadku, jeśli pozostała pojemność baterii spadnie poniżej tego 

limitu  Zakres wynosi 0-40%; 0 oznacza, że alarm jest wyłączony 

Jeśli zakres ustawiony jest na wartość większą niż 10 %, wówczas na 10 % aktywuje się drugi 

alarm 

4.4.3 Powiadomienia

Brak końca dekompresji [Wł.]

Koniec nurkowania w czasie zerowym (wg 

terminologii modelu Bühlmanna), tj  powiadomienie 

o obowiązku dekompresji 

Koniec przystanku dekompresyjnego [Wł.]

Koniec przystanku dekompresyjnego (według reżimu 

dotyczącego przystanków)  Można wynurzyć się 

na następny przystanek lub na powierzchnię, jak 

pokazano na wyświetlaczu 

Przypomnienie o przełączeniu gazu [Wył.]

Zalecenie przełączenia na inną mieszankę 
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Przełączenie gazu zakończone [Wł.]

Zmiana mieszanki w trybie OC lub rozcieńczalnika w trybie CCR została zakończona 

Powiadomienie to zapobiega przypadkowemu przełączeniu mieszanki gazowej za pomocą 

skrótu w przypadku niezamierzonego naciśnięcia klawisza 

Głębokość

Powiadomienie o tym, że osiągnięto ustawioną głębokość podczas schodzenia  Możliwe jest 

ustawienie trzech oddzielnych głębokości w zakresie 0-300 m, gdzie 0 oznacza dezaktywację 

powiadomienia 

Czas

Powiadomienie o osiągnięciu czasu nurkowania  Można ustawić trzy oddzielne czasy w zakresie 

0-999 min , gdzie 0 oznacza dezaktywację powiadomienia 

4.5 Ustawianie CCR/SCR

Ustawienia aparatu oddechowego są dostępne tylko w wersji Divesoft Freedom z zamkniętym 

obiegiem nurkowym  Istnieją 4 rodzaje wspomaganych aparatów oddechowych:

Zmierzony pO
2

Tryb nurkowania ze zmierzonym CCR wymaga połączenia z czujnikami O
2
 aparatu  

oddechowego 

Stałe. pO

Elektroniczny lub ręczny CCR (eCCR lub mCCR), gdzie pO
2
 jest stabilny niezależnie od zmiany 

głębokości, ustawiany za pomocą wartości zadanej 

aSCR

Stały przepływ masowy obiegu półzamkniętego (aktywny SCR) 

pSCR

Minutowa objętość oddechowa z kluczem z półzamkniętym aparatem oddechowym (bierny 

SCR) 
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4.5.1 Const pO
2

Rozcieńczalniki

Można ustawić 8 mieszanek o dowolnej zawartości tlenu, helu i azotu  Ustawienie to jest 

niezależne od ustawienia mieszanki OC 

Sterowanie przebiega tak samo, jak w przypadku mieszanin OC 

Domyślny rozcieńczalnik

Domyślny rozcieńczalnik dla aparat oddechowy o zamkniętym obiegu

Niskie SP [0,7]

Niskie SP ustawia się po przełączeniu na powierzchni na tryb nurkowania CCR o stałej wartości 

zadanej 

Wysokie SP [1,3]

Niskie SP można przełączyć na wysokie SP ręcznie (za pomocą skrótu lub menu) lub 

automatycznie, na określoną głębokość podczas schodzenia lub w określonym czasie 

nurkowania 

Automatyczna głębokość wysokiego SP [0 m/stóp]

Wysokość zostanie automatycznie ustawiona po zejściu na tę głębokość  Wartość zero wyłącza 

tę funkcję 

Automatyczny czas wysokiego SP [0 min]

Wysokość zostanie automatycznie ustawiona po osiągnięciu zadanego czasu  Wartość zero 

wyłącza tę funkcję 

4.5.2 aSCR

VO
2
 [1,5 l/min]

Metaboliczne zużycie tlenu (VO
2
) można ustawić w zakresie 0,5-3 l/min 

Stały przepływ [7,0 l/min]

Stały przepływ wstępnie przygotowanej mieszanki można ustawić w zakresie 5-20 l/min 

4.5.3 pSCR

Wskaźnik PA [8,0]

Wskaźnik PA można ustawić w zakresie 2-16  Został ustalony przez projekt SCR 
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Współczynnik wentylacyjny O
2
 [20]

Współczynnik wentylacyjny dla tlenu jest stały, co oznacza, że im ciężej pracuje, tym szybciej 

oddycha (= objętość minutowa oddechu/metaboliczne zużycie tlenu, VO
2
)  Osoby sprawne 

fizycznie mają niższą częstotliwość oddychania podczas wykonywania takiej samej ilości pracy 

niż osoby o gorszej sprawności fizycznej, więc niższa wartość przedstawia osobę sprawną 

fizycznie (zakres: 14-28) 

4.5.4 Ustawienia ogólne.

Czas składania [0 min]

Ustawić żywotność pochłaniacza dwutlenku węgla  Ostrzeżenie o czasie składania zostanie 

wyświetlone po upływie tego czasu  Wartość zero wyłącza tę funkcję 

Liczba czujników [0]

Wprowadzić liczbę czujników chemicznych O
2
 podłączonych do systemu Freedom za pomocą 

kabla  Można podłączyć jeden, dwa lub trzy czujniki 

Kabel wyposażony w złącza Molex wchodzi w skład pakietu dystrybucyjnego Divesoft Freedom 

w wersji z obiegiem zamkniętym; można też zamówić go oddzielnie 

Wadliwe czujniki

Można oznaczyć dowolny niezaufany czujnik jako wyłączony  W ten sposób można usunąć te 

czujniki przy wykonywaniu obliczenia średniej pO
2
 

4.6 Ustawienie swobodnego nurkowania

Głębokość On [1,0]

Zejście na głębokość On powoduje rozpoczęcie nurkowania  Ustawić wartość większą, niż 

głębokość On 

Głębokość Off [0,3]

Zejście powyżej głębokości Off oznacza koniec nurkowania  Ustawić wartość mniejszą, niż 

głębokość On 
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4.7 Preferencje

4.7.1 Wyświetlacz

Orientacja [lewa strona]

     

Można wybrać orientację lewą, prawą i automatyczną 

Automatyczna orientacja automatycznie wybiera lewą lub prawą pozycję podczas 

uruchomienia  Nie przełącza orientacji wyświetlacza w przypadku, gdy nurek zmienia pozycję 

(np  podczas schodzenia z góry na dół) 

Jasność

Poziom jasności podświetlenia wyświetlacza można 

ustawić w zakresie od 1 do 9  Zmiana jasności 

zostanie natychmiast odzwierciedlona podczas 

ustawiania, więc najlepiej zmienić to ustawienie 

w cieniu lub w ciemności 

Do nurkowania z wykorzystaniem oczu 

przystosowanych do patrzenia w ciemności należy 

stosować najniższe ustawienie jasności (poziom 1)  

Podczas nurkowania w jasnym otoczeniu należy używać wysokiej jasności (poziom 5 do 9)

Patrz również Zalecane strategie Nurkowanie w ciemności (strona 37) 

Wygaszacz ekranu [0 s.]

Wyświetlacz zostanie wyłączony po upływie czasu wygasania ekranu  Wartość zero wyłącza tę 

funkcję (tzn  wyświetlacz cały czas będzie włączony) 
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Wyświetlanie poprzez wystawienie na światło [Wł.]

Wyświetlacz może być aktywowany (włączony) za 

pomocą promienia światła  Czujnik światła znajduje 

się z boku wyświetlacza, obok przycisków, dlatego też 

wiązka światła musi dochodzić z boku, naprzeciwko 

przycisków 

Zamiast przesuwać wiązkę światła należy przesunąć 

urządzenie Freedom w jej stronę, aby zapobiec 

pomyłkom związanym z sygnałem świetlnym 

Ekrany

Można wyłączyć ekran dowolnego trybu nurkowania 

Pole niestandardowe OC rząd 4/ kol. 3

Można ustawić pułap dekompresji na średniej głębokości dla szczegółowego ekranu OC 

4.7.2 Czas

Czas bezczynności na powierzchni [10 min]

Urządzenie Freedom zostanie wyłączone po upływie 

tego czasu (zakres: 1-120 min) 

Przed wyłączeniem, przez 30 s wyświetlane jest 

pytanie „Wyłączyć?”  Aby ponownie uruchomić zegar 

należy wybrać „Nie” 

Przygotowany czas bezczynności [15 min.]

Ręcznie aktywowany tryb nurkowania zostanie 

przełączony z powrotem na tryb powierzchniowy, jeśli nurkowanie nie rozpocznie się w tym 

czasie (zakres: 1-120 min) 

Zakończenie nurkowania [10 min]

Nurkowanie zostanie zakończone po wyjściu na powierzchnię i jeśli w tym czasie nie rozpocznie 

się żadne kolejne zanurzenie (zakres: 0-30 min)  Wartość zero wyłącza tę funkcję (tzn  

nurkowanie nie zostanie automatycznie zakończone) 
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Potwierdź koniec nurkowania [Wył.]

Jeśli potwierdzenie zakończenia nurkowania jest włączone (On), to przez 30 s przed 

zakończeniem nurkowania wyświetlane jest okno dialogowe potwierdzenia  Aby ponownie 

uruchomić zegar zakończenia nurkowania należy wybrać „Nie”

4.7.3 Interfejs użytkownika

Jednostki [Metryczne]

Można wybrać jednostki metryczne lub imperialne 

Lista kontrolna [Włączona]

Jeśli nie jest wyłączona, wówczas po uruchomieniu trybu nurkowego zostanie wyświetlone 

podsumowanie ustawień  Jest to istotna część kontroli dokonywanej przed nurkowaniem, 

szczególnie w przypadku nurkowania z gazem mutagennym i nurkowania z aparatem 

oddechowym o zamkniętym obiegu 

Porządek planu [Czas]

Plan wyjścia na powierzchnię można ułożyć według czasu lub głębokości (tzn  w odwrotnej 

kolejności) 

Opóźnienie naciśnięcia klawisza [0]

Jeśli ustawiona zostanie wartość większa niż 0, to konieczne będzie dłuższe naciśnięcie 

przycisku, aby mogło zostać rozpoznane jako poprawnie wprowadzone przez użytkownika  

Używanie w przypadku wystąpienia problemów z niezamierzoną aktywacją 

Nawigacja edytora [Przechylenie]

Liczby w edytorze można zwiększać lub zmniejszać przez pochylenie lub stuknięcie  Aby móc 

sterować za pomocą stukania wymaga wprawy  Nie należy zmieniać ustawienia pochylenia, 

chyba że użytkownik ma ku temu poważne powody 

Skróty klawiszowe dotyczące gazów [Wył.]

Domyślne ustawienie skrótów klawiszowych dotyczących gazów jest wyłączone  Jeśli opcja jest 

włączona, długie naciśnięcie górnego przycisku powoduje wybór poprzedniej mieszanki gazów, 

a długie naciśnięcie dolnego przycisku powoduje wybór następnej mieszanki gazów  Lista ta 

przebiega cyklicznie 

Jeśli wybrano opcję „Breathable”, to mieszanki z pO
2
, w ramach zakresu możliwości oddychania 

zostaną przełączone w odniesieniu do aktualnej głębokości  Granice zakresu możliwości 

oddychania ustawia się w funkcji Ustawienia → Mieszanki 
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Jeśli wybrano opcję „All”, to wszystkie mieszanki zostaną przełączone, niezależnie od od 

możliwości oddychania  Alarm zostanie aktywowany po tego rodzaju przełączeniu 

Szybkość pionowa [w procentach]

Jeśli ustawiono wartość procentową, to prędkość wynurzania i schodzenia jest przedstawiana 

w stosunku do ograniczeń prędkości wynurzania i schodzenia  Jeśli ustawiono jednostkę/min, to 

prędkość wynurzania lub schodzenia przedstawiana jest w jednostce głębokości na minutę 

4.7.4 Zasolenie [Woda słodka]

Jeśli opcja zostanie zmieniona na opcję „Sea”, to do obliczeń głębokości wykorzystana zostanie 

gęstość wody morskiej  Większość głębokościomierzy jest kalibrowana względem wody 

słodkiej  Nie należy zmieniać tego ustawienia, chyba że konieczne jest bezpośrednie porównanie 

z głębokościomierzem skalibrowanym względem wody morskiej 

Ustawienie wody słodkiej/morskiej nie ma wpływu na obliczenie dekompresji  Dekompresja 

opiera się na ciśnieniu otoczenia i jest niezależna od wyświetlanej głębokości  Jedynie 

głębokość przystanków dekompresyjnych zaokrągla się w górę do zwykłych wartości, zgodnie 

z ustawieniami wody słodkiej/morskiej i jednostek metrycznych/imperialnych 

4.7.5 Tryb domyślny [OC]

W przypadku zanurzenia na głębokość większą niż 1,5 m z komputerem pracującym w trybie 

powierzchniowym lub wyłączonym, to komputer przełączy się do wybranego trybu domyślnego 

4.8 Kalibracja

Kalibracja O
2

Patrz O
2
 Kalibracja czujników (strona 29) 

Kalibracja pozioma

Kalibracja przyspieszeniomierzy, które są używane do sterowania za pomocą przechylenia lub 

stuknięcia  Umieścić komputer poziomo (wyświetlaczem do góry) i nacisnąć dowolny klawisz  

Preferowane jest stosowanie stałego, poziomego podłoża (np  stołu) 

Korekta ciśnienia [0,00 mbar]

Należy podać korektę czujnika ciśnienia dla bardziej precyzyjnego pomiaru ciśnienia 

barometrycznego lub wysokości  Korekta ta nie jest wymagana do użytku ogólnego 
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Korekta temperatury [0,0 °C/°F]

Należy określić korektę czujnika temperatury w celu uzyskania bardziej dokładnego pomiaru 

temperatury  Korekta ta nie jest wymagana do użytku ogólnego 

4.9 Data i czas

Można ustawić czas miejscowy w formacie RRRRR/MM/DD gg:mm:ss 

Nie należy zmieniać czasu miejscowego pomiędzy powtarzającymi się nurkowaniami, ponieważ 

jego zmiana wpływa na obliczanie desaturacji podczas przerwy na powierzchni 

Zaleca się ustawienie czasu miejscowego dla miejsca docelowego przed wyjazdem na wakacje 

nurkowe w innej strefie czasowej 

4.10 Ustawienia fabryczne

Przywrócenie wszystkich ustawień do wartości domyślnych (z wyjątkiem daty i godziny) 

Komputer zostanie ponownie uruchomiony, a kalibracja pozioma rozpocznie się automatycznie 

po ponownym uruchomieniu 
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Rozdział 5: Dziennik

5.1 Ostatnie nurkowanie

Szczegóły ostatniego nurkowania ujętego na liście 

Profil nurkowania

Wykres jest wykreślany wewnątrz białej linii 

Pułap dekompresyjny

Wykres jest wykreślony wewnątrz czerwonej linii; 

tylko w przypadku nurkowania dekompresyjnego 

Data i czas

Czas zanurzenia 

Głębokość

Maksymalna głębokość nurkowania 

Temperatura

Temperatura w najzimniejszym punkcie nurkowania (mierzona podczas wynurzania) 

Czas trwania

Wskazuje czas od zanurzenia na początku nurkowania do wypłynięcia na powierzchnię na końcu 

nurkowania  Obejmuje wszystkie okresy przebywania na powierzchni, jeśli stanowią część 

nurkowania  Powiadomienie w przypadku, gdy istniał obowiązek dekompresji 

Średnia głębokość

Średnia głębokość obliczona od całego profilu 

Tryb

Początkowy tryb nurkowania (na początku nurkowania) 

CNS

Wartość zegara tlenowego CNS po wyjściu na powierzchnię 
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5.2 Lista nurkowania

Tutaj wymienione są wszystkie nurkowania wpisane 

do pamięci komputera Divesoft Freedom  Pojemność 

pamięci wynosi około 100 godzin typowych profili 

nurkowych  Gdy pamięć będzie pełna, najstarsze 

rekordy zostaną automatycznie usunięte 

Drugie i kolejne nurkowania odbyte w ciągu jednego 

dnia oznaczane są odpowiednimi literami 

Nurkowania demonstracyjne (wpisy przechowywane 

po przeprowadzeniu symulacji nurkowania) są oznaczane jasnoniebieskimi literami  Nurkowania 

testowe oznaczane są czerwonymi literami (np  pierwsze nurkowanie na głębokość ok  350 m) 

Wcisnąć szybko górny przycisk, aby otworzyć ekran przedstawiający szczegóły dotyczące 

nurkowania  Wcisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby przejrzeć strony 

5.3 Podsumowanie

Przedstawia podsumowanie wszystkich nurkowań ujętych w pamięci komputera Divesoft 

Freedom (z wyłączeniem nurkowań demonstracyjnych i próbnych) 
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Rozdział 6: Planowanie nurkowania

6.1 Parametry nurkowania

Wszystkie parametry nie wymienione na liście są 

pobierane z odpowiednich ustawień 

Tryb planu

Tu należy wybrać planowany tryb nurkowania  OC – 

Obieg otwarty SCUBA

S/CCR – SCR albo CCR SCUBA

CCR+BO – SCR zejście i dno poprzedzone użyciem 

gazu zapasowego OC

Tryb inny niż plan OC jest dostępny tylko w wersji z obwodem zamkniętym 

Przerwa powierzchniowa

Wprowadza przerwę powierzchniową liczoną od teraz (w minutach) 

Głębokość docelowa

Wprowadza dolną głębokość (w m/stopach)  W przypadku nurkowania wielopoziomowego 

należy użyć średniej głębokości 

Czas na dnie

Wprowadza czas nurkowania w momencie rozpoczęcia wynurzania, łącznie ze schodzeniem 

Mieszanka stosowana na dnie

Mieszanka gazowa planowana do wykorzystania na czas schodzenia i pozostawania na dnie 

Rozcieńczalnik

Rozcieńczalnik do nurkowania SCR/CCR (tylko wersja z zamkniętym obwodem) 

Plan nurkowania

Powstały w ten sposób plan nurkowania składa się z podsumowania i szczegółowego wykazu 

przystanków dekompresyjnych 
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Symulacja

Uruchamia symulację nurkowania w czasie rzeczywistym  Komputer przełączy się w tryb 

nurkowy i wyświetli wszystkie wyświetlacze w taki sam sposób, jak podczas rzeczywistego 

nurkowania 

Zapisz jako domyślne

Zapisuje ustawiony parametr jako domyślny dla następujących planów, w przeciwnym razie, po 

wyłączeniu nie zostanie zapamiętany

6.2 Plan nurkowania

6.2.1 Podsumowanie

Nodeco

Czas trwania planowanego nurkowania, podczas 

którego rozpoczyna się obowiązek dekompresji 

TTS

Czas do wyjścia na powierzchnię w momencie 

rozpoczęcia wynurzania 

Total

Czas trwania wynurzania 

CNS

Procentowy wskaźnik zużycia limitu toksyczności CNS 

NoFly

Licznik NoFly po przeprowadzeniu planowanego nurkowania 

6.2.2 Przystanki dekompresyjne

Opis profilu wynurzania i zastosowanych mieszanek 

gazów 

Jeżeli w ustawieniach dekompresji wybrany zostanie 

optymalny gaz, to plan uwzględni zmianę gazów 

z listy aktywnych mieszanek; obejmuje również czas 

przełączania gazu 
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Jeżeli w ustawieniach dekompresji wybrano bieżące ustawienie gazu, wówczas zostanie 

wykorzystany tylko gaz rzeczywiście używany 
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Rozdział 7: Pobieranie dziennika

Należy podłączyć kabel USB dołączony do zestawu 

dystrybucyjnego do portu USB komputera, tabletu 

lub telefonu komórkowego  w przypadku urządzeń 

przenośnych prawdopodobnie potrzebny będzie 

adapter USB 

W menu wybierz pozycję Połączenie USB  Pamięć 

komputeraz Divesoft Freedom można podłączyć 

jako urządzenie pamięci masowej (jak dysk flash)  

Połączenie z systemem operacyjnym Windows, Mac, 

Linux, Android i i iOS zostało już przetestowane, lecz nie ma gwarancji kompatybilności ze 

wszystkimi systemami operacyjnymi i wszystkimi komputerami  Dostęp do pamięci wewnętrznej 

jest tylko do odczytu 

Dzienniki są przechowywane w folderze DIVELOG  Dane z jednego nurkowania są 

przechowywane jako jeden plik * DLF 

7.1 Przetwarzanie dziennika w chmurze

Należy pobrać na dysk twardy pliki z folderu 

DIVELOG, a następnie wysłać dane na stronę 

WETNOTES COM  Tutaj można przechowywać 

i edytować dane na temat nurkowania, odczytać 

wykresy, dane szczegółowe i wiele innych  Jeśli użytkownik chce, może podzielić się wynikami 

swoich nurkowań ze swoim kolegą lub grupą 

Wejdź na WETNOTES COM i poznaj wszystkie możliwości, jakie oferuje!

7.2 Przetwarzanie dziennika off-line

Prosta, aplikacja na pulpit przeznaczona do czytania dzienników nurkowych bezpośrednio 

w komputerze  Wymaga systemu operacyjnego MS Windows 

Pobierz z www divesoft cz/support 

 

http://wetnotes.com/
http://www.divesoft.cz/support
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Rozdział 8: System

8.1 Kontrola systemu

Zawiera szczegółową wersja, licencję, ustawienia, informacje o baterii i czujniku ciśnienia 

opisane na 5 ekranach (6 w wersji CCR) 

8.2 Funkcje serwisowe

Funkcje serwisowe są przeznaczone przede wszystkim do wsparcia wykwalifikowanego 

technika lub do wykonania zgodnie z zaleceniami udzielonymi przez wsparcie techniczne 

producenta 

Funkcje te nie są zablokowane, ale nie podlegają obsłudze ze strony użytkownika końcowego  

Szczegółowy opis wykracza poza zakres niniejszej instrukcji  Specjalista IT może pojąć 

większość z nich bez konieczoności ich dalszego opisu 

Menu funkcji serwisowych jest dostępne poprzez naciśnięcie zakodowanych klawiszy (należy 

nacisnąć oba klawisze; zwolnić jeden klawisz i ponowne go nacisnąć; zwolnić oba klawisze) 

8.2.1 Debugowane

Wszystkie informacje dotyczące debugowania są tylko do odczytu  Nie ma ryzyka związanego 

z przeglądaniem ich tylko dla ciekawości 

Czujniki

Szczegółowy stan wszystkich czujników 

Model dekompresji

Stan modelu dekompresji jest szczegółowo opisany na 5 ekranach (w tym na wykresie 

nasycenia komory) 

Program planujący

Lista zadań oprogramowania wraz z informacją określającą przestrzeń zajmowaną przez 

system 
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Wartości zmienne

Wartości niektórych zmiennych wewnętrznych 

8.2.2 Test

Nie ma ryzyka związanego z wykonywaniem tych testów na powierzchni, tylko dla ciekawości 

Przyciski

Wykonuje prosty test obu przycisków 

Drgania

Przeprowadza krótki test drgań 

Wyświetlacz

Na potrzeby testu wyświetlany jest czerwony, zielony i niebieski ekran 

Watchdog

Watchdog to licznik używany do wykrywania i odzyskiwania danych po wystąpieniu awarii 

oprogramowania  Za pomocą tego testu można celowo zawiesić komputer  Nie używać pod 

wodą!

Nurkowanie testowe

Nurkowanie testowe jest wykorzystywane przez producenta lub autoryzowany serwis do 

kalibracji czujnika ciśnienia i przeprowadzenia próby szczelności  Jest on podobny do trybu 

pomiarowego  Dziennik nurkowania testowego zostanie zapisany, ale wyraźnie oznaczony jako 

nurkowanie testowe  Nurkowanie testowe nie zostanie zapisane w podsumowaniu w dzienniku 

8.2.3 Nurkowanie demonstracyjne

Nurkowania testowe są odpowiednie dla osób zainteresowanych demonstracją funkcji 

komputera Divesoft Freedom  Nie istnieje ryzyko związane z przeprowadzeniem nurkowania 

demonstracyjnego 

Podczas nurkowania demonstracyjnego można przetestować na powierzchni prawie wszystkie 

funkcje komputera  Wyjątek stanowi odczyt czujnika ciśnienia  Również czujniki O
2
 połączone 

kablem nie mogą być używane w trybie nurkowania CCR 

Profil głębokościowy jest dostarczany, a mieszaniny gazów dekompresyjnych są przełączane 

automatycznie  Nurkowanie demonstracyjne w Emergence du Ressel wykorzystuje autentyczny 

profil głębokości od penetracji przez pierwszy syfon w tej francuskiej jaskini 
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Dzienniki nurkowania demonstracyjnego mogą być trwale przechowywane w pamięci dziennika  

Najstarsze dzienniki nurkowania zostaną zastąpione przez nowy dziennik nurkowania 

demonstracyjnego, jeśli pamięć będzie pełna  Dzienniki nurkowania demonstracyjnego są 

wyraźnie oznaczone 

Dziennik nurkowania demonstracyjnego, jeśli jest to ostatnie nurkowanie, może później zostać 

usunięty za pomocą nurkowania demonstracyjnego → Usuń dziennik demonstracyjny 

Pojedynczy dolny poziom funkcjonalności nurkowania demonstracyjnego jest odpowiednikiem 

symulacji nurkowania w planie nurkowym  Patrz również Planowanie nurkowania (strona 61) 

8.2.4 Syslog

Lista zdarzeń systemowych  Wszystkie informacje są tylko do odczytu 

8.2.5 Pozostałe informacje

Ostrzeżenie: Funkcje te mogą zmieniać wartości zmiennych wewnętrznych lub/i stan swobody 

nurkowania. Należy używać ich z zachowaniem ostrożności i tylko wtedy, gdy użytkownik 

pojmuje ich konsekwencje 

Wymuszone rozpoczęcie nurkowania

Można go używać w przypadku nurkowania w nadzwyczaj płytkim w miejscu, gdzie początkowe 

zanurzenie do głębokości większej niż 1,5 m jest niemożliwe  Można to również wykorzystać 

w przypadku, gdy automatyczne rozpoczęcie nurkowania nie powiodło się niezależnie od 

przyczyny (np  algorytm rozpoznawania zanurzenia został pomylony z wcześniejszymi zmianami 

ciśnienia niezwiązanymi z nurkowaniem) 

Wymuszone zakończenie nurkowania

Jeśli ciśnienie powierzchniowe (głębokość zerowa) zostało wykryte nieprawidłowo i komputer 

będąc na powierzchni „nurkuje”, to możliwe, że konieczne będzie przymusowe zakończenie 

nurkowania 

Przeglądanie konfiguracji

Każde ustawienie można odczytać i zmienić  Większość ustawień można zmienić również 

za pomocą zwykłej konfiguracji; dla każdego ustawienia zastosowane zostaną równoważne 

minimalne i maksymalne limity  Istnieje tylko kilka wewnętrznych parametrów konfiguracyjnych 

przeznaczonych do specjalnego użytku 
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Resetowanie danych dotyczących dekompresji

Saturacja resztkowego gazu obojętnego z poprzednich nurkowań zostanie usunięta  Funkcję 

tę należy wykorzystywać wyłącznie w celu przekazania komputera innemu nurkowi, którego 

przerwa powierzchniowa jest wystarczająca do dokonania pełnej desaturacji 

Bootloader

Uruchomić ponownie w trybie bootloader, aby zaktualizować oprogramowanie lub wersję 

Podłączyć kabel USB dołączony do pakietu dystrybucyjnego do portu USB komputera, w którym 

oprogramowanie DSLoader zostało prawidłowo zainstalowane  Aby uzyskać dalsze informacje 

i pobrać oprogramowanie, zapraszamy na stronę www divesoft cz/support 

Licencja na wersję jest załączona do numeru seryjnego urządzenia i nie może być przenoszona 

na inne komputery Divesoft Freedom 

http://www.divesoft.cz/support
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Rozdział 9: Aplikacje

9.1 Analizator

Ostrzeżenie: Czujnik O
2
 musi zostać skalibrowany przed użyciem! Ostrzeżenie: nie wolno 

używać czujników, które straciły ważność lub działają nieprawidłowo!

Komputer Divesoft Freedom może być używany jako analizator gazu nitrox, jeśli czujnik tlenu 

jest podłączony  Obudowę czujnika O
2
 można zamówić oddzielnie 

Czujniki O
2
 wcześniej stosowane w aparacie oddechowym mogą być używane, jeśli nadal są 

w stanie bezpiecznie mierzyć pełny zakres ciśnienia tlenu w ciśnieniu atmosferycznym 

9.1.1 Dokonywanie pomiaru

Podłączyć obudowę z czujnikiem O
2
, uruchomić 

aplikację analizatora i używać jak każdy inny 

analizator gazu nitrox 

Stosować tylko ledwie słyszalny strumień gazu 

nitrox z zaworu zbiornika SCUBA i szczelnie docisnąć 

wlot obudowy 

9.1.2 Kalibracja

Analizator można kalibrować powietrzem 

Nacisnąć dolny przycisk, aby rozpocząć kalibrację  

Potwierdzić kalibrację przyciskiem górnym, gdy 

odczyt mV jest stabilny 

Stary czujnik może, ale nie musi być wykrywany przez 

niskie napięcie podczas przeprowadzania kalibracji 

z użyciem powietrza (patrz specyfikacja producenta 

czujnika)  Niezawodną metodą jest kalibracja 

czujnika za pomocą powietrza, a następnie sprawdzenie maksymalnego zasięgu za pomocą 

czystego tlenu 
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Przeprowadzić ponownie kalibrację czujnika analizatora na co najmniej 24 godziny przed 

dokonaniem pomiaru  Proces kalibracji uwzględnia wysokość (ciśnienie atmosferyczne) 

i temperaturę 

Kalibracja czujnika oddechowego nie ma związku z kalibracją czujnika analizatora 

9.2 Gry

Nie należy wyłączać komunikatów o błędach i powiadomień związanych z dekompresją w czasie 

korzystania z gier podczas przystanku dekompresyjnego 

Należy dopilnować, aby podczas korzystania z gier w czasie nurkowania nie doszło do 

przypadkowej zmiany pozycji  Należy regularnie sprawdzać ciśnieniomierze  Korzystanie 

z gier ogranicza uwagę użytkownika  Należy pamiętać: użytkownik chce dokonać dekompresji 

bezpiecznie, a nie tylko osiągnąć wyższy poziom w grze!

Gry były testowane przez dzieci  Żadne z nich nie ucierpiało 

9.2.1 Sokoban

Sokoban to rodzaj układanki transportowej, w której 

gracz (maska nurkowa z rurką) popycha zbiorniki 

lub skrzynie w magazynie, próbując przenieść je do 

miejsc składowania (czerwone kropki) 

Gra toczy się na planszy złożonej z kwadratów, 

gdzie każdy kwadrat jest albo podłogą albo ścianą  

Niektóre kwadraty zawierają zbiorniki, a niektóre są 

oznaczone jako miejsca przechowywania 

Ruchy Gracza ograniczają się do planszy  Może on poruszać się poziomo lub pionowo po pustych 

polach (nigdy nie może przechodzić przez ściany lub pudełka)  Może również przenieść się do 

zbiornika, który popycha go do kwadratu leżącego poza nim  Zbiorników nie wolno wepchnąć 

do innych zbiorników lub ścian  Nie można ich też ciągnąć  Układanka zostanie rozwiązana, gdy 

wszystkie zbiorniki znajdą się w miejscach przechowywania 



72

9.2.2 Wąż

Wąż jest grą, w której gracz manewruje linią, której 

długość rośnie i gdzie ona sama stanowi główną 

przeszkodę 

Gracz steruje głową węża  W miarę posuwania się 

do przodu pozostawia za sobą ślad przypominający 

poruszającego się węża  Ma on określoną długość  

Gracz przegrywa, gdy wąż wejdzie na granicę ekranu, 

szlak lub inną przeszkodę, zje truciznę (czaszka) albo 

umrze z głodu 

Wąż powoli traci długość (co 30 kroków), a gdy jest za krótki, umiera z głodu 

Gracz próbuje jeść ryby, wchodząc na nie głową węża  Każda zjadana ryba wydłuża go, przez co 

manewrowanie nim staje się coraz trudniejsze 
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Rozdział 10: Sprzęt

10.1 Ładowanie

Należy używać ładowarki USB dołączonej do opakowania dystrybucyjnego lub dowolnego portu 

USB odpowiedniego do ładowania  Dołączona ładowarka może być używana w każdym kraj; 

można ją podłączyć do każdego głównego gniazda ściennego 

Złącze Freedom znajduje się pomiędzy przyciskami  Jeśli złącze jest zabezpieczone pokrywą, 

należy odkręcić ją przed podłączeniem kabla 

Podczas ładowania komputer może być włączony albo wyłączony  Jeśli komputer jest 

włączony, to ikona w prawym górnym rogu ekranu powierzchniowego będzie wskazywać stan 

naładowania 

Ładowanie w toku

Bateria jest pełna, ale podłączona do ładowarki

Ładowanie ze stanu prawie pustego do stanu pełnego naładowania trwa około 5 godzin 

Maksymalny prąd ładowania jest mniejszy niż 500 mA, nie ma więc różnicy między ładowaniem 

przy użyciu ładowarki a ładowaniem ze zwykłego portu USB komputera 

Należy ładować baterię co najmniej raz na sześć miesięcy 

10.1.1 Ładowanie w środowisku hiperbarycznym

Komputer Divesoft Freedom nie może być zasilany zewnętrznie i ładowany podczas nurkowania 

(np  w komorze hiperbarycznej, w kesonie lub montowany na zdalnie sterowanym pojeździe 

podwodnym) bez specjalnego ustawienia, które jest udostępniane wyłącznie na życzenie  

Urządzenie winno być przetestowane bezpośrednio przed takim użyciem 
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10.2 Mocowanie bransolety

Jeśli użytkownik preferuje pasek, to należy przeprowadzić go pod prętami  Użyć rzepu, aby 

docisnąć 

Jeśli użytkownik preferuje linę elastyczną, należy usunąć śruby mocujące pręty za pomocą 

śrubokrętu Torx (rozmiar T 20)  Nie należy używać żadnych innych narzędzi; łby śrub łatwo 

ulegają uszkodzeniu 

Jeśli użytkownik chce użyć silikonowej tulei ochronnej, należy zainstalować ją przed 

zamocowaniem liny elastycznej  Nie ma możliwości zainstalowania tulei na komputerze z już 

zainstalowaną liną elastyczną 

Przełożyć linę elastyczną przez gwintowane otwory i zabezpieczyć wiążąc węzeł  Wewnątrz 

otworów znajduje się specjalny gwint, który nie uszkadza liny elastycznej 

Za pomocą niewielkiego płomienia należy stopić splot linii elastycznej i na jej końcu zrobić 

czubek, aby ułatwić przełożenie  W zestawie znajduje się zarówno pasek, jak i lina elastyczna 

W każdym przypadku należy zapewnić swobodny dostęp do otworu z tyłu komputera  Podczas 

montażu komputera bezpośrednio na gołej skórze należy unikać zamknięcia otworu  Tam 

znajduje się czujnik ciśnienia 

10.3 Elementy sterowania

Niżej wymienione dane wejściowe i ich kombinacje są zróżnicowane:

• Wciśnij górny przycisk

• Wciśnij dolny przycisk

• Wciśnij oba przyciski

• Wciśnij i przytrzymaj górny przycisk

• Wciśnij i przytrzymaj dolny przycisk

• Wciśnij i przytrzymaj oba przyciski

• Naciśnięcie zakodowanego klawisza (naciśnij oba klawisze, następnie zwolnij jeden z nich 

i wciśnij ponownie, a następnie zwolnij oba)

• Odchyl od siebie

• Pochyl do siebie

• Pochyl w lewo

• Pochyl w prawo
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• Stuknij w wyświetlacz

• Skieruj światło na wyświetlacz

„Długie naciśnięcie” oznacza przytrzymanie przycisku dłużej niż 2,5 sekundy  Operacja 

naciśnięcia klawisza zostaje zakończona w momencie zwolnienia klawisza lub, w przypadku 

naciśnięcia obu klawiszy, w momencie zwolnienia ostatniego klawisza 

Górne/dolne klawisze i kierunki nachylenia zależą od orientacji wyświetlacza, w zależności od 

tego, czy jest on ustawiony dla lewej czy prawej ręki 

Przechylenie można zmienić w konfiguracji na stukanie w obudowę komputera z dowolnej 

spośród czterech stron 

Informacja: jeśli nie ma prawidłowej reakcji na przechylenie lub stuknięcie należy wykonać 

następujące czynności Kalibracja pozioma (strona 57) 
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10.4 Wymiary
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10.5 Kabel czujnika O
2

Kabel wyposażony w złącza Molex wchodzi w skład 

pakietu dystrybucyjnego Divesoft Freedom w wersji 

z obiegiem zamkniętym; można też zamówić go 

oddzielnie 

Projekt techniczny połączeń na określonym typie 

aparatu oddechowego nie jest przedmiotem 

niniejszej instrukcji obsługi 

GND
Nieużywany
+

Kabel dostarczany jest wraz z zaciskami Molex 08-55-
102, złącza Molex 22-01-3037 pakowane są oddzielnie. 
Są montowane po przełożeniu przez dławik kablowy.

Złącze Molex 22-01-3037

Zacisk Molex 08-55-102 Kabel 6 x 0,25 (23 AWG)
Osłona PUR, średnica 6,1 0,05 mm 
Ultra elastyczny rdzeń (VDE 0295 
klasa 6)

Komórka 3
+ (biały)

GND (żółty)

Komórka 2

+ 
(brązowy) 

GND 
(różowy)

Komórka 1
+ (zielony) 

GND (szary)
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10.6 Specyfikacje środowiskowe

Zalecane warunki pracy

Zalecany roboczy zakres temperatury: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Maksymalnie dopuszczane warunki pracy

Dopuszczalny krótkoterminowy zakres temperatur pracy: -10 °C do 45 °C (14°F do 113°F)  

Należy uwzględnić zmniejszoną pojemność baterii w niskich temperaturach 

Warunki długotrwałego przechowywania

Zakres temperatur przechowywania: 10 °C do 35 °C (50°F do 95°F) Nie wolno wystawiać 

urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

10.7 Zgodność

10.7.1 Oznakowanie CE

Divesoft s r o  niniejszym oświadcza, że komputer Divesoft Freedom jest zgodny z zasadniczymi 

wymogami i innymi właściwymi przepisami dyrektywy 1999/5/WE 

10.7.2 EN 13319

Przeprowadzono niezależną ocenę zgodności ze zharmonizowaną normą europejską nr EN 

13319:2000 dotyczącą głębokościomierzy 

10.7.3 Zgodność FCC

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów normy FCC  Działanie podlega dwóm 

następującym warunkom:

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować 

wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie 

10.7.4 Informacja o zgodności Industry Canada (IC)

To urządzenie jest zgodne z kanadyjską normą (normami) RSS nieobjętymi licencją Industry 

Canada  Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować 

zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące 

powodować niepożądane działanie 
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To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003 

10.8 Utylizacja zużytego urządzenia

Użytkownicy w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii 

Europejskiej

Ten symbol na produkcie i w dokumentach towarzyszących oznacza, 

że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy 

mieszać z ogólnymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 

domowych  W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, odzysku 

i recyklingu, produkty te należy dostarczać do wyznaczonych punktów 

zbiórki, gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie  W niektórych krajach 

można zwrócić produkty lokalnemu sprzedawcy detalicznemu po 

zakupie nowego, równoważnego produktu 

Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobieżenie 

wystąpienia potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które 

mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami 

Informacje dla użytkowników biznesowych z krajów Unii Europejskiej

Jeśli użytkownik chce pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby uzyskać dalsze 

informacje powinien skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą 

Informacje na temat utylizacji w innych krajach poza Unią Europejską

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej  Jeśli użytkownik chce pozbyć się tego 

produktu, powinien skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytać 

o właściwą metodę utylizacji 
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