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• 1. WSTĘP

1.1. SŁOWNICZEK

: Symbolizuje naruszenie prędkości wynurzania.

: Symbolizuje pominięcie przystanku dekompresyjnego.

ASC:
Całkowity czas wynurzenia, jaki będzie potrzebny na wynurzenie z twojej aktualnej głebokości 
na powierzchnię podczas nurkowania dekompresyjnego, z uwzględnieniem
wszystkich przystanków i przyjmując prędkość wynurzania 10m/min.

AVG: Średnia głębokość od początku nurkowania.

CNS: (Central Nervous System) jest używane do określenia toksyczności tlenu. 

DESAT: Czas desaturacji. Czas potrzebny dla organizmu do eliminacji azotu
przyjętego podczas nurkowania.

Gas switching: Proces przechodzenia z jednego gazu na drugi.

Max depth: Maksymalna osiągnięta głębokość nurkowania. 

MOD:
Maksymalna głębokość operacyjna. Jest to głębokość, na której ciśnienie
cząstkowe tlenu (PPO2) osiąga maksymalny poziom (PPO2max).
Nurkowanie głębiej niż MOD narazi nurka na niebezpieczne poziomy PPO2 

Multigas: Odnosi się do nurkowania podczas, którego użyty był więcej niż jeden gaz
do oddychania (powietrze i/lub nitrox). 

Nitrox: Mieszanina oddechowa azotu i tlenu, w której stężenie tlenu wynosi
22% lub więcej.

NO FLY / : Minimalna ilość czasu, jaką nurek powinien odczekać przed lotem.

No deco time:
Jest to czas jaki można pozostać na danej głębokości bez konieczności
wykonywania obowiązkowych przystanków dekompresyjnych. 

O2: Tlen.

O2%: Zawartość tlenu używana przez komputer we wszystkich kalkulacjach.

P Factor:
Czynniki personalizacyjne, które pozwalają na wybór pomiędzy
standardowym algorytmem dekompresji (PO) i coraz bardziej
konserwatywnymi (P1, P2) 

ppO2:
Ciśnienie parcjalne tlenu. Jest to ciśnienie tlenu w mieszance oddechowej.
Jest to funkcja głebokości i stężenia tlenu. PPO2 powyżej wartości 1,6bar 
jest niebezpieczne.

ppO2max: Maksymalna dopuszczalna wartość dla ppO2. Wraz ze stężeniem tlenu 
ta wartość określa MOD.

Switch: Głębokość, na której nurek planuje przejść na mieszankę z wyższą 
zawartością tlenu podczas korzystania z opcji Multigas.

SURF INT: Czas powierzchniowy.
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1.2. TRYBY PRACY

Funkcje komputera SMART można podzielić 
na dwie kategorie, z których każda odpowiednia 
jest do danego trybu pracy:

• tryb zegarka: SMART na powierzchni. W tym 
trybie można go używać jako zegarka. 
Możesz też zmieniać ustawienia, przeglądać logbook,
używać planera, sprawdzić pozostały czas
desaturacji po nurkowaniu, zgrać dane na 
PC i wiele więcej;

• tryb nurkowy: SMART monitoruje głębokość, 
czas, temperaturę i wykonuje wszystkie 
obliczenia dekompresyjne; tryb nurkowania 
może być podzielony na 4 kategorie: 
 -
 

przed nurkowaniem (SMART jest na  
powierzchni, ale aktywnie monitoruje 
ciśnienie otoczenia, tak ,że może zacząć 
obliczanie nurkowania natychmiast po
zanurzeniu poniżej 1,2m);

- nurkowanie
- powierzchnia (SMART jest na powierzchni

po zakończeniu nurkowania; pomiar czasu 
nurkowania jest zatrzymany, ale jeżeli nurek 
ponownie zanurzy się w ciągu 3 minut nurkowanie 
zostanie wznowione wliczając w to czas
spędzony na powierzchni);  

-
 

po nurkowaniu (po 3 minutach czasu  
powierzchniowego, SMART zamyka logbook i 
przechodzi do pokazywania czasu desaturacji, 
no-fly i interwału powierzchniowego; 
te dane będą pokazywane do momentu  
wyzerowania obydwu liczników).

SMART używa baterii CR2430, którą należy wymienić
w autoryzowanym serwisie. Zobacz sekcję 4.2.1 
by uzyskać więcej informacji. Dobrej jakości baterie 
wytrzymują ok. 200-300 nurkowań w dwuletnim
okresie, w zależności od temperatury wody i czasu 
użytkowania podświetlenia ekranu. 
Nurkowanie w zimnej wodzie, używanie podświetlenia
i alarmów dźwiękowych zwiększa konsumpcję baterii. 
Wiecej informacji o baterii w sekcji 4.1. 

Wyświetlacz ostrzega o statusie baterii. Trzy 
możliwe sytuacje opisane są w następujący 
sposób: 

- symbol baterii nie jest widoczny przed nurkowaniem
oraz w trybie nurkowym: pozostałe naładowanie
jest wystarczające do odbycia nurkowania; 

- stale widoczny symbol baterii (przed i w trakcie
nurkowania): naładowanie wystarczy na kilka
nurkowań, trzeba rozważyc wymianę baterii
przy nabliższej okazji; 

- migająca ikona baterii: stan baterii nie pozwoli na
wykonanie nurkowania. Jeżeli ten symbol pojawi
się podczas nurkowania nie należy więcej nurkować
przed wymianą baterii. Jeżeli symbol pojawi się na 
powierzchni SMART nie będzie funkcjonował
jako komputer i nie przełączy się w tryb nurkowy
po zanurzeniu.

Poziom baterii można też znaleźć w menu INFO (sekcja 2.8) 

1.4. PODŁĄCZANIE SMARTa do PC 
LUB MAC

Aby podłączyć SMARTa do PC lub MACINTOSH,
użyj opcjonalnego klipsa i kabla USB, oraz pobierz
DIVE ORGANIZER by zgrać nurkowania na
PC lub DIVER's DIARY by zgrać nurkowania
na MACINTOSH. Oba programy dostąpne są na 
stronie www.mares.com

1.5. OBSŁUGA PRZYCISKÓW

SMAT posiada dwa przyciski oznaczone jako
up/enter i down/esc. Każdy przycisk można nacisnąć
by wykonać funkcję (up i down) oraz przytrzymać
przez sekundę by wykonać drugą funkcję (enter i esc)
W pozostałej części intrukcji będziemy się do nich
odnosić jako upper i lower.

Na powierzchni przyciśnięcie przycisku pozwoli na
przechodzenie przez menu, ustawienia i funkcje.
Przytrzymanie przycisku up wchodzi lub potwierdza
ustawienie, a przytrzymanie przycisku down wychodzi
z menu oraz jeden poziom wyżej 

Podczas nurkowania, przycisk upper zmienia górną
część wyświetlacza (informacje o głębokości) a przycisk
lower zmienia ustawienia w prawej dolnej części
wyświetlacza. Z trybu zegarkowego oraz nurkowego
przytrzymaj przycisk lower by uruchomić podświetlenie
(     ).

 

Omówienie funkcji klawiszy przedstawione jest poniżej. 

PRESS PRESS AND HOLD

W
AT

CH Scroll down or
decrease by 1

From time of day display: 
backlight
From all others:
go back one level

DI
VE Modify bottom row ght

PRESS AND HOLD

W
AT

CH Scroll up or Enter a submenu or 
confirm a setting

DI
VE Modify top row

Reset stopwatch
(Multigas only:
- Activate gas switch process
- Confirm gas switch)

NACIŚNIJ PRZYTRZYMAJ

ZE
GA

RE
K

Przewiń do góry lub
zwiększ o 1

 Wejdź do menu lub
potwierdź ustawienia

 

NU
RK

OW
AN

IE
Modyfikuje górny wiersz
wyświetlacza

Resetuj stoper
Multigas:
- aktywuj proces zmiany gazu
- potwierdź zmianę gazu 

NACIŚNIJ PRZYTRZYMAJ

ZE
GA

RE
K

Przewiń w dół lub
zmniejsz o 1

 
Podczas trybu zegarkowego:
włączenie podświetlenia.
Wszystkie pozostałe:
cofnij o jeden poziom.

NU
RK

OW
AN

IE

Modyfikuje dolny wiersz
wyświetlacza Podświetlenie

1.3. WYMIENNA BATERIA
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TRYB POWIERZCHNIOWY

naciśnij

przytrzymaj

CHRONO MODE SET LOG PLAN PC INFOPRE-DIVEWATCH

ESCENTER

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP DOWN

UP DOWN

UP DOWN UP DOWN

UP DOWN UP DOWN UP DOWN UP DOWN

ESCENTER ESCENTER ESCENTER ESCENTER

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

AIR SET DIVE STATISTICS NO DECO 18m

EAN SET TIME DIVE 1 NO DECO 21m

BOTTOM TIMER

FREEDIVE

DIVE 2 NO DECO 24m

PC READY

TRYB NURKOWY

naciśnij

naciśnij i przytrzymaj

PRE DIVE

Timeout 4”

POST DIVE
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1.6. ZEGAREK

Tryb zegarkowy to wyświetlacz „domowy” dla
SMARTa. W tym trybie na środku wyświetlany 
jest czas, data, temperatura, drugi czas może
być wyświetlony w dolnym wierszu po wciśnięciu 
dolnego przycisku. Kiedy wyświetlany jest czas 
pobudki  przytrzymanie górnego przycisku
zmienia funkcję pobudki na        lub          .
Należy zauważyć, że na odczyt temperatury
ma wpływ temperatura ciała. Okrąg z 60 kropek
symbolizuje sekundnik.

 
 

Kiedy wyświetlany jest drugi czas,
przytrzymanie górnego przyciku zamienia
czas dolny z górnym. 

• 2. MENU, USTAWIENIA I
FUNKCJE  

Ten rozdział objaśnia dokładnie wszystkie
opcje i funkcje komputera nurkowego SMART.
Z ekranu zegarkowego naciśnięcie górnego
przycisku pozwoli na przewijanie z poniższych
opcji menu (w zatwierdzeniu menu, naciśnięcie
dolnego przycisku spowoduje cofanie
przewijania):

- CHROnO: pozwala na używanie SMARTa 
jako normalnego stopera;

- PRE dIVE: ustawia SMARTa w tryb gotowości 
do nurkowania;

- MOdE: pozwala na ustawienie trybu: 
powietrze, nitrox, lub czas denny, free diving 
mode (apnea);

- SEt: pozwala na oglądanie i zmianę wszystkich 
funkcji komputera nurkowego (SEt dIVE) 
i zegarka (SEt tIME);. 

- LOG: pozwala na wgląd w historię 
nurkowań;

- PLAN: pozwala na zaplanowanie nurkowań 
bezdekompresyjnych na podstawie 
aktualnego nasycenia;

- PC: pozwala na zgrywanie nurkowań do PC 
lub Mac

- INFO: pozwala na sprawdzenie danych 
dotyczących komputera SMART.

Tryb pre-dive oznacza pełną gotowość do 
nurkowania. SMART rozpocznie pomiar po  

osiągnięciu 1.2m głębokości. Jeżeli zaczniesz
nurkowanie bez uruchamiania trybu pre-dive
SMART rozpocznie pomiar, ale z opóźnieniem 
nawet 20 sekund od zanurzenia. 

W tym trybie widoczny jest factor p, ustawienia
wysokości, czas dnia, interwał powierzchniowy
od poprzedniego nurkowania i temperatura.
Jeżeli ustawiony jest Nitrox, wyświetlacz
pokaże %O2 oraz odpowiadający MOD. Małe
S lub F po lewej stronie wyświetlacza oznacza
typ wody.

 

 

WAŻNE
- Jeżeli pozostaniesz w trybie przed nurkowa-

niem na dłużej niż 3 min bez naciskania
żadnego przycisku, SMART przełączy się w
tryb zegarkowy.

 

-
 

Jest rekomendowane by wyłączać ten tryb
przed nurkowaniem. Bez tej opcji kompu-
ter może zacząć monitorowanie parame-
trów nurkowania nawet z 20 sekundowym
opóźnieniem.

2.1. CHROnO

Przytrzymaj górny przycisk aby wejść do tego menu.
Środkowy rząd teraz wyświetla stoper, a czas
dnia wyświetlany jest w dolnym. Naciśnij gór-
ny przycisk by rozpocząć i zatrzymać odliczanie,
następnie naciśnij dolny przycisk by zresetować
czas do zera. Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk
by wyjść z funkcji stopera (to zatrzymuje i rese-
tuje stoper jeżeli nadal pracował lub zatrzymał
się na wartości większej od zera przed wyjściem
z opcji).

Stoper posiada też funkcję międzyczasów: po
naciśnięciu dolnego przycisku podczas odmierzania
czasu, czas się zatrzyma a ikonka SPL będzie wido-
czna w górnej części wyświetlacza, a stoper będzie
kontynuował odliczanie w tle. Za każdym razem po
przyciśnięciu dolnego przycisku międzyczas będzie
miał nową wartość. Naciśnij i przytrzymaj dolny
przycisk by wyjść z trybu międzyczasów. W tym
trybie górny przycisk nie działa. 

2.2. PRE dIVE

Przytrzymaj górny przycisk by wejść w tą opcję
i ustawić SMARTa w tryb gotowości.

2.3. MOdE

Tutaj możesz ustawić rodzaj mieszanki na nurko-
wanie (powietrze lub nitrox, oraz mieszankę). Możesz
też ustawić SMARTa w tryb bottom timer, w którym
wyświetlana będzie wyłącznie głębokość, czas i 
temperatura: nie będzie prowadzone liczenie 
dekompresji oraz wyświetlanie ostrzeżeń i alarmów.
SMARTa możesz też ustawić w tryb Freediving, który
w zasadzie działa jak bottom timer z dodatkiem funkcji
specjalnych dla freediverów. 

Naciśnij dowolny przycisk by przejść przez 4 dostępne
opcje (AIR, EAN, BOTTOM TIMER lub FREE), następnie 
przytrzymaj górny przycisk by zatwierdzić.
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AIR jest równoznaczne z ustawieniem EAN
na 21% oraz ppO2max na 1.4 bar, ale upra-
szcza wyświetlacz poprzez nie pokazywanie
CNS (jego wartość nadal jest liczona w tle i
jeżeli zajdzie konieczność ostrzeżenia przy
75% oraz alarmu przy 100% zostaną one
uruchomione). 
Podczas wyboru EAN zostaniesz przeniesiony
do podrzędnego menu, w którym możesz 
ustawić procentową zawartość tlenu w 
mieszance (%02) oraz maksymalną wartość 
ciśnienia parcjalnego tlenu (ppO2max) dla 
maksymalnie dwóch mieszanek oddechowych.
Maksymalna możliwa wartość ppO2max wynosi
1.6bar. Większość federacji rekomenduje nie
przekraczanie wartości 1.4 bar.

W tym menu naciśnij dowolny przycisk by
zmienić O2% oraz obserwuj jaki to ma wpływ
na maksymalną głębokość operacyjną (MOD).
Następnie naciśnij i przytrzymaj górny przy-
cisk by przejść do ppO2max, następnie użyj
dowolnego przycisku i zobacz ponownie jaki to
ma wpływa na MOD. Przytrzymaj górny
przycisk by zapisać ustawienia. 

To prowadzi do ekranu G2 OFF. Naciśnij i
przytrzymaj dolny przycisk by wyjść z menu
lub przejdź do sekcji 3.5 by uzyskać więcej
informacji o nurkowaniu z zastosowaniem
wielu gazów. 

 

 OSTRZEŻENIE

- Nurkowanie na Nitroxie może być przepro-
wadzone wyłącznie przez doświadczonych
nurków po ukończeniu odpowiedniego
szkolenia zorganizowanego przez federa-
cję nurkową. 

-
 

Przed każdym nurkowaniem i po zmianie
butli musisz upewnić się, że ustawienie
stężenia tlenu w SMART zgodne jest z
wartościami w butli. Ustawienie błędnych
wartości może prowadzić do poważnych
obrażeń lub śmierci. 

Przeczytaj rozdział 3.5 by uzyskać więcej
informacji o nurkowaniu wielogazowym. 

2.4. SEt

Menu SEt pozwala na zmianę ustawień.
Gdy już będziesz w tym menu naciśnij
dowolny przycisk by przewijać opcję: SEt
dIVE, gdzie możesz ustawić parametry
nurkowania oraz SEt tIME gdzie zmienia
się ustawienia daty i czasu.

 

Przytrzymaj górny przycisk by wejść do menu,
następnie naciśnij dowolny przycisk by
przechodzić pomiędzy dostępnymi opcjami
lub by zmniejszyć lub zwiększyć wybraną
opcję. Następnie przytrzymaj górny
przycisk by zaakceptować zmianę w
ustawieniach. Przytrzymaj dolny przycisk by
wyjść o jeden poziom menu do góry. 

 

MENU Opis

SEt dIVE

- LGHt 

Pozwala na zmianę czasu,
po którym podświetlenie
zostanie automatycznie wyłą-
czone. Wartości możesz ustawić
pomiędzy 1 a 10 sekund. 

- P FCt

Pozwala na wybór pomiędzy
standardowym algorytmem (P0)
oraz bardziej konserwatywnymi
(P1,P2). 

- ALt

Pozwala na  ustawienie
algorytmu wysokościowego
podczas nurkowań w górskich
jeziorach. 

- WAtR Pozwala na wybór pomiędzy
wodą słodką lub słoną. 

- UN:tS
Pozwala na wybór między war-
tościami metrycznymi (m, oC)
a imperialnymi (ft, oF). 

- FASt

Pozwala na wyłączenie alarmów
niekontrolowanego wynurzenia.
Ta funkcja kierowana jest
głównie do instruktorów nurko-
wych, którzy mogą znaleźć się w 
takiej sytuacji z powodu prowa-
dzonych szkoleń.

- ALRM Pozwala na wyłączenie wszy-
stkich alarmów dźwiękowych. 

- ErASE 

Pozwala na usunięcie nasycenia
azotem do zera, usuwając
tym sposobem dane z poprze-
dniego nurkowania. Ta opcja
kierowana jest wyłącznie do
ludzi, którzy planują pożyczyć
komputer innemu nurkowi,
który nie odbywał nurkowania
przez ostatnie 24h. 

- dEEP
Pozwala na wyłączenie
kalkulacji i wyświetlenie deep
stopu. 

SEt tIME
Pozwala na ustawienie formatu
czasu, czasu i daty, budzika i 
drugiego czasu. 

2.4.1. SEt dIVE

2.4.1.1. LGHt

SMART ma podświetlenie, które może być
uruchomione w przypadku niedostatecznej
ilości światła. Podświetlenie aktywuje się
poprzez naciśnięcie i przytrzymanie dolnego
przycisku. Podczas nurkowania podświetlenie
będzie widoczne na czas zgodny z ustawieniami.
Możesz wybrać pomiędzy 1 a 10 sekundami. 
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WAŻNE
- Podświetlenie zużywa baterię: im dłużej

będzie włączone, tym krócej bateria
będzie naładowana. 

- Jeżeli będzie widoczne ostrzeżenie o 
niskim stanie baterii, podświetlenie 
zostanie wyłączone.

Podczas trybu powierzchniowego podświetlenie
może być aktywowane poprzez przytrzymanie
dolnego przycisku na ekranie zegarka.
Podświetlenie wyłączy się po upływie 6
sekund. 

2.4.1.2. P FCt

SMART pozwala na ustawienie dodatkowych
personalnych czynników bezpieczeństwa np.
po długiej przerwie nurkowej lub planowania
długich nurkowań. W tym menu możesz
wybrać pomiędzy standardowym algorytmem
(P0), najbardziej konserwatywnym (P2) oraz
średnim (P1). SMART wyświetla faktor P
zgodnie z następującym schematem P1 jako
p+, P2 jako p++, a P0 identyfikowane jest przez
brak symbolu.

WAŻNE
Wybranie p factor będzie odzwierciedlone
w dive planerze. 

2.4.1.3. ALt

Ciśnienie atmosferyczne to funkcja wysokości
i warunków pogodowych. Jest to ważny aspekt
podczas nurkowania, ponieważ ciśnienie
atmosferyczne otaczające człowieka ma wpływ
na wchłanianie i uwalnianie azotu. Powyżej
określonej wysokości algorytm dekompresji
musi zostać zmieniony w celu uwzględnienia
zmian w ciśnieniu atmosferycznym. Podczas
nurkowania w jeziorze górskim, dowiedz się
jaka jest wysokość oraz wybierz odpowiednią
opcję w ustawieniach SMART

- A0: od poziomu morza do poziomu ok. 
700m/2300ft;

- A1: od poziomu około 700m/2300ft do 
poziomu ok.1500m/4900ft ;

- A2: od poziomu ok. 1500m/4900ft do 
poziomu ok. 2400m/7900ft;

- A3: od poziomu ok. 2400m/7900ft do 
poziomu ok. 3700m/12100ft;

- Nie rekomendujemy nurkowania na wysoko-
ściach powyżej 3700m. Jeżeli planujesz takie 
nurkowanie ustaw SMARTa w tryb BOTTOM 
TIMER i poszukaj odpowiednich tabel.

W trybach pre-dive, logbook oraz planer
ustawienie A1-A3 identyfikowane jest na
wyświetlaczu poprzez obrazek góry z wypeł-
nionymi odpowiednio segmentami 1,2 lub 3
podczas gdy A0 ma brak wypełnienia. 

 OSTRZEŻENIE

Nurkowanie w jeziorach górskich bez uprze-
dniego ustawienia SMARTa może prowadzić
do poważnych obrażeń lub śmierci. 

2.4.1.4. WAtR

Możesz ustawić komputer na wodę słodką 
(fresh) albo słoną (salt), w zależności od tego 
gdzie nurkujesz.Ustawienie błędnego rodzaju 
wody, może powodować błędy w obliczeniach 
głębokości wynoszące ok. 3% (tj. na głębokości 
30m komputer ustawiony na wodę słoną będzie 
pokazywał 29m w wodzie słodkiej, podczas gdy 
ustawiony na słodką pokaże 31m w słonej). 
To ustawienie nie wpływa jednak na prawidłowe 
funkcjonowanie komputera, jako że wszelkie 
obliczenia oparte są na ciśnieniu. 

2.4.1.5. UN:tS

Możesz wybierać pomiędzy jednostkami 
metrycznymi (głębokość w metrach, 
temperaturę w °C) oraz angielskimi 
(głębokość w stopach temperatura w °F).

2.4.1.6. FASt

Szybkie (niekontrolowane) wynurzenie jest 
rozumiane jako takie, którego prędkość 
wynosi 12m/min lub większa przez 2/3 
procesu wynurzania. Ma to zastosowanie 
do nurkowań głębszych niż 12m. W takim 
przypadku ze względu na ryzyko powstania 
groźnych pęcherzyków, SMART blokuje się 
na 24 godziny w celu uniemożliwienia 

ponownego nurkowania. W tym menu masz 
możliwość wyłączenia opcji zablokowania komputera 
podczas niekontrolowanego wynurzenia.

 OSTRZEŻENIE

- Niekontrolowane wynurzenie zwiększa 
ryzyko choroby dekompresyjnej.

- Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie dla 
doświadczonych nurków, takich jak 
instruktorzy, który biorą pełną 
odpowiedzialność za wyłączenie tej 
funkcji.

W tym menu możesz zablokować alarmy dźwiękowe.

 OSTRZEŻENIE

Wyłączenie alarmów dźwiękowych może 
prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych 
sytuacji i może powodować poważne 
obrażenia lub śmierć.

2.4.1.8. ErASE

Smart pozwala na usunięcie danych desaturacji. 
Wszelkie dane dotyczące ostatniego nurkowania 
zostaną zresetowane do zera, a komputer następne 
nurkowanie będzie traktował, jako pierwsze. 
Ta opcja przydaje się w momencie pożyczenia 
komputera kolejnej osobie, która nie nurkowała 
przez ostatnie 24 godziny.

 OSTRZEŻENIE

Nurkowanie po usunięciu danych desatura- 
cji jest bardzo niebezpieczne i może 
powodować groźne dla zdrowia obrażenia 
lub śmierć. Nie usuwaj danych desaturacji 
chyba, że masz do tego solidne podstawy.

Żeby uniknąć przypadkowego resetu danych, 
musisz wpisać kod zabezpieczający, podczas 
akceptacji resetu. Kod to 1234. 

Po wpisaniu kodu,otrzymasz informację o 
poprawnym zakończeniu operacji.

2.4.1.9. dEEP
To menu pozwala na wyłączenie kalkulacji oraz 
wyświetlenie deep stopu, co daje czytelniejszy 
wyświetlacz informacji dekompresji w przypadku 
kiedy nie będziesz zainteresowany deep stopami. 
Zobacz sekcję 3.3 by uzyskać więcej informacji

(WYSOKOŚĆ)

(WODA)

(USUWANIE DESATURACJI)



9

2.4.2. SEt tIME
To menu pozwala na ustawienie formatu 
czasu, czasu, daty, budzika, oraz drugiego 
czasu (      ). Przechodź przez opcję 
naciskając dowolny przycisk. Przytrzymaj 
górny przycisk by edytować opcje, 
następnie naciśnij górny lub dolny by 
modyfikować migające wartości, następnie 
przytrzymaj górny by zatwierdzić ustawienia.

 

 

SMART oferuje tryb „sleep”: w przypadku 
kiedy go nie nosisz poza nurkowaniami, 
możesz ustawić go w tryb sleep, by 
oszczędzić zużywanie baterii. By wybudzić 
komputer naciśnij dowolny przycisk.

 

2.5. LOGBOOK

Smart zapisuje profile ok 35 godzin nurkowania,
z częstotliwością 5 sekund. Informację można 
przenieść na PC poprzez oprogramowanie 
Dive Organizier czy na Mac’a przy pomocy Diver’s 
Diary. 

Dodatkowo SMART może pokazywać większość 
informacji bezpośrednio na wyświetlaczu. 

Na głównej stronie logbooka zobaczysz listę 
wszystkich nurkowań, włączając w to datę, 
głębokość i czas nurkowania. Całkowity czas 
spędzony pod wodą, oraz najniższą 
zarejestrowaną temperaturę.

Z tego poziomu naciśnij dowolny przycisk by 
przewijać nurkowania. Liczba po prawej 
stronie środkowego rzędu to numer 
sekwencyjny kolejnego nurkowania (1 będący 
najnowszym nurkowaniem). Przytrzymaj 
górny przycisk by wejść w szczegóły 
nurkowania. Każde nurkowanie ma 3 strony 
danych. Każda strona ma średnią oraz 
maksymalną głębokość wyświetloną u góry 
ekranu, oraz po środku maksymalną prędkość 
wynurzenia, czas rozpoczęcia nurkowania na 
stronach 1 oraz 2,czas zakończenia nurkowania 
na stronie 3. Dolna linia zawiera datę nurkowania, 
na pierwszej stronie O2%, godzinę nurkowania i 
minimalną temperaturę na następnej stronie, 
interwał powierzchniowy od poprzedniego 
nurkowania oraz CNS z końca nurkowania na 
trzeciej stronie.

Naciśnij dowolny przycisk by przechodzić 
pomiędzy stronami z informacjami, naciśnij 
i przytrzymaj dolny przycisk by wrócić do 
listy w głównym menu logbooka.

 

2.6. DIVE PLANNER

 

Ta funkcja pozwala na sprawdzenie limitów bez 
dekompresyjnych, automatycznie biorąc pod uwagę 
twoje obecne nasycenie cząstkami azotu z 
poprzedniego nurkowania. Czasy przedstawione 
podczas przewijania limitów biorą pod uwagę dane 
wpisane w opcji set dive: wysokość, faktor P, 
powietrze, czy w przypadku Nitroxu: wartość tlenu 
i jego parcjalne ciśnienie. Dla każdej głębokości 
wyświetlacz prezentuje odpowiedni czas bez 
dekompresyjny w minutach. Jeżeli została włączona 
opcja Nitrox, maksymalna głębokość pokazywana w 
planerze ograniczona jest przez MOD.

WAŻNE
Dive planer jest dostępny wyłącznie w 
trybach Air lub Nitrox.

2.7. PC

 

To menu pozwala na zgranie nurkowań na komputer 
PC lub Mac. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk, 
a na wyświetlaczu zostanie pokazany napis PC ready, 
który oznacza, że Smart jest gotowy na wymianę 
danych.

2.8. INFO

 

To menu dostarcza informacji o komputerze oraz
informacje o stanie baterii (dwa segmenty 
oznaczają że bateria ma stan ok, jeden segment 
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oznacza niskie naładowanie, natomiast 
migający segment oznacza że poziom 
baterii jest za niski do nurkowania).

• 
3. NURKOWANIE ZE SMARTEM

3.1. KILKA SŁÓW O NITROXIE

Nitrox to termin, który opisuje gazy 
oddechowe, zrobione z mieszaniny tlenu 
z azotem z zawartością tlenu większą od 
21% (powietrze). Ponieważ Nitrox zawiera 
mniej azotu niż powietrze, ciało nurka 
nasycane jest mniejszą ilością azotu niż 
byłoby to na tej samej głębokości oddychając 
powietrzem.

Jednakże zwiększenie zawartości tlenu w 
Nitroxie ma wpływ na zwiększenie ciśnienia 
parcjalnego mieszanki oddechowej na tej 
samej głębokości. Wyższe niż atmosferyczne
ciśnienie parcjalne, powoduje, że tlen może 
oddziaływać toksycznie na organizm człowieka.
Można to podzielić na dwie kategorię:
- Nagłe efekty związane z ciśnieniem parcjalnym 

tlenu przekraczającym 1.4 bar. Nie jest to
związane z czasem ekspozycji na wyższe 
ciśnienie oraz może być zróżnicowane pod 
względem wartości ciśnienia, w jakiej 
występuje. Powszechnie akceptowalne jest 
ciśnienie parcjalne do 1.4 bar, a kilka 
organizacji nurkowych przedstawia wartość 
1.6 bar jako maksymalną.

- Długa ekspozycja na ciśnienie parcjalne tlenu 
większe od 0.5 bar przez dużą ilość nurkowań,
czy długie nurkowania, może mieć wpływ 
na centralny ośrodek nerwowy, powodować
uszkodzenia płuc lub innych organów.

Smart zwiększa twoje bezpieczeństwo biorąc 
pod uwagę te dwa aspekty w następujący 
sposób (podczas ustawienia na AIR lub Nitrox):
• zapobieganie nagłym efektom: SMART ma 

alarm MOD, ustawiony dla zdefiniowanej 
przez użytkownika maksymalnej wartości 
ciśnienia parcjalnego ppO2max. Seryjnym 
ustawieniem ppO2max jest 1.4 bar. 
Wartość tą możesz zmieniać dowolnie w 
przedziale od 1.2 do 1.6 bar. Prosimy 
sprawdź sekcję 2.1 by uzyskać więcej 
informacji jak zmienić te wartości. Jeżeli 
SMART ustawiony jest w tryb powietrze 
ppO2max wynosi 1.4 bar.

• zapobieganie efektom długiej ekspozycji: 
SMART bada ekspozycję pod kątem CNS%
(Central Nervous System). Na poziomie 
100% i wyższym jest ryzyko narażenia na 
efekty długiej ekspozycji, gdy zostanie 
osiągnięty taki poziom CNS SMART 
uruchomi alarm. SMART dodatkowo 
ostrzeże, kiedy zostanie osiągnięty poziom 
75%. Zauważ, że %CNS jest zależne od
wartości ppO2max ustawionej przez 
użytkownika.

3.2. ALARMY

Smart może informować o potencjalnie 
niebezpiecznych sytuacjach. Wyróżnia się 
pięć różnych alarmów:
-
 

alarm szybkiego wynurzenia;
-
 

przekroczenie bezpiecznego ppO2max/MOD;
-
 

CNS =75%; 
-
 

pominięty przystanek dekompresyjny;
-
 

niski stan baterii podczas nurkowania;

 OSTZREŻENIE

Podczas trybu bottom timer, wszystkie
alarmy i ostrzeżenia są wyłączone, poza 
alarmem ostrzegającym przed niskim stanem 
baterii.

WAŻNE
- Alarmy są zarówno wizualne jak i 

dźwiękowe, jak opisano poniżej.
- Alarm szybkiego wynurzenia ma priorytet 

nad innymi alarmami, jeżeli będą 
uruchamiane jednocześnie.

3.2.1. PRĘDKOŚĆ WYNURZANIA
Jak tylko zmniejszy się głębokość Smart 
aktywuje algorytm kontrolujący prędkość
wynurzania i wyświetla obliczoną wartość. 
Pokazywane to jest po lewej części w środkowej 
linii wyświetlacza.

 OSTRZEŻENIE

Gwałtowne wynurzenie zwiększa ryzyko 
choroby dekompresyjnej.

 
Jeżeli Smart rozpozna prędkość wynurzania 
wynoszącą 10m/min lub więcej, włączony 
zostanie alarm dźwiękowy, a na ekranie pojawia 
się ikona           . Będzie to trwało do 
momentu zmniejszenia prędkości do 10m/min 
lub mniej.

 

Jeżeli prędkość wynurzania, przekroczy 
12m/min na głębokości poniżej 12m pojawi 
się napis:              oraz prędkość 
wynurzania. Jeżeli prędkość przekroczy 
12m/min i będzie utrzymana przez 2/3 
głębokości, SMART oznaczy to, jako błąd 
nurkowy i wyświetli stale symbol: 

W tym przypadku, jeżeli nurek wykona 
następne nurkowanie, SMART będzie 
funkcjonował wyłącznie, jako 
głębokościomierz (tryb Bottom Timer) 
oraz wyświetli na ekranie: 
przez całe nurkowanie.

3.2.2. MOD/ppO2

 OSTRZEŻENIE

- Nie powinno się przekraczać wartości 
MOD. Zlekceważenie alarmu może po-
wodować poważne obrażenia lub śmierć.

- Przekroczenie wartości ppO2 wynoszącej 
1.6bar może wywołać gwałtowne kon-
wulsje a w następstwie obrażenia lub 
śmierć.

Kiedy nurek osiągnie głębokość, na której ppO2 
gazu osiągnie maksymalny limit wpisany w 
odpowiednich ustawieniach(od 1.2 do 1.6 bar), 
alarm dźwiękowy zostanie włączony, aktualna 
głębokość zacznie migać, a na prawo od aktualnej 
głębokości pojawi się wartość MOD.

Alarm będzie włączony do momentu, w którym
nurek wynurzy się na tyle by wartość ppO2 
wróciła do ustalonego limitu.

 OSTRZEŻENIE
Kiedy zostanie uruchomiony alarm MOD, 
natychmiast rozpocznij procedurę 
wynurzania do momentu wyłączenia alarmu. 
Pominięcie alarmu może powodować poważne 
obrażenia lub śmierć.

.

3.2.3. CNS = 75%

 OSTRZEŻENIE

Kiedy CNS osiągnie wartość 100% istnieje 
ryzyko toksyczności tlenu. Rozpocznij 
procedurę zakończenia nurkowania.

Ekspozycja na toksyczność tlenu jest mierzona
przez SMART poprzez wartość CNS %, na 
podstawie obecnie zaakceptowanych limitów 
ekspozycji. Ta toksyczność jest wyrażana, jako 
procentowa wartość od 0% do 100%. Kiedy 
wartość osiągnie 75% alarm zostaje włączony, 
a na ekranie będzie migać wartość CNS. 
Dodatkowo, po wygaśnięciu komunikatu w 
dolnej prawej części ekranu widoczna będzie 
ikonka CNS; jeżeli przywołana zostanie 
dodatkowa informacja taka jak temperatura 
czy obecna godzina, po 8 sekundach ponownie 
wyświetlony będzie CNS. Zmniejsz głębokość 
by zmniejszyć toksyczność tlenu oraz rozważ 
zakończenie nurkowania.
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Kiedy poziom toksyczności tlenu osiągnie 75% 
alarm dźwiękowy oraz napis na ekranie są 
powtarzane przez 5 sekund w interwałach 1 
minutowych po osiągnięciu poziomu 75% 
oraz tak długo jak wartość CNS będzie większa 
lub równa 100%. Rozważ natychmiastowe 
przerwanie nurkowania!

 OSTRZEŻENIE

Nurkowanie z toksycznością tlenu na 
poziomie 75% lub większym może wywołać 
potencjalnie niebezpieczną sytuację, która 
może powodować poważne obrażenia lub 
śmierć.

3.2.4. POMINIĘTY PRZYSTANEK DECO

 OSTRZEŻENIE

Naruszenie obowiązkowego przystanku 
dekompresyjnego może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.

Jeżeli wynurzysz się wyżej od przystanku 
dekompresyjnego o więcej niż 0.3 metra, na 
ekranie pojawi się trójkąt skierowany w dół, 
alarm dźwiękowy zostanie włączony a obecna 
głębokość oraz głębokość przystanku deco 
będą migać na ekranie. Ten alarm pozostanie 
aktywny do momentu powrotu na prawidłową 
głębokość.

 OSTRZEŻENIE

- Jeżeli zostanie włączony alarm ominię-
tego przystanku dekompresyjnego,
wstrzymane jest obliczanie obecnej 
desaturacji i zostanie wznowione 
wyłącznie po osiągnięciu przez nurka 
głębokości poprawnego przystanku.

-
 

Nigdy nie wynurzaj się wyżej niż 
wyświetlony przystanek dekompresyjny.

3.2.4.1. TRYB POMINIĘTEGO PRZYSTANKU DECO
Jeżeli głębokość przystanku została przekroczona 
o więcej niż 1m na więcej niż 3 minuty, SMART 
rozpozna to jako błąd nurkowy, a na ekranie 
zostanie wyświetlone:    .

W tym przypadku, jeżeli nurek wykona następne 
nurkowanie po przerwie powierzchniowej, 
SMART będzie funkcjonował wyłącznie jako 
głębokościomierz (tryb bottom timer) oraz 
wyświetli ikonę:    .

3.2.5. NISKI STAN BATERII
Jeżeli Smart rozpozna, że poziom baterii jest 
niski, ale wystarczający na nurkowanie 
wyświetli stały symbol baterii na ekranie, 
oraz zablokuje podświetlenie wyświetlacza. 
Jeżeli poziom naładowania spadnie do 
niebezpiecznego do nurkowania, symbol 
baterii będzie migać.

 

WAŻNE
Zachowanie baterii jest związane z 
temperaturą. Jest więc możliwe, że pojawi 
się alarm o niskim stanie baterii, który 
następnie zniknie na długi czas.

 OSTRZEŻENIE

Kiedy pojawi się symbol migającej baterii, 
powinieneś bezpiecznie zakończyć 
nurkowanie bez zbędnych opóźnień.

 OSTRZEŻENIE

Kiedy pojawi się migająca bateria w trybie 
zegarkowym, SMART nie będzie działał 
jako komputer nurkowy.

3.3. WYŚWIETLACZ

Po zanurzeniu, jeżeli Smart był ustawiony 
w tryb pre-dive natychmiast rozpocznie
monitorowanie nurkowania. W innym 
przypadku zostanie uruchomiony po 20
sekundach po przekroczeniu głębokości 
1.2 metra.

Następujące informacje są wyświetlane:
- obecna głębokość
- maksymalna głębokość
- no deco time (lub głębokość i czas 

głębszego przystanku  oraz czas całkowitego
wynurzenia w przypadku przystanków deco)

- czas nurkowania
- temperatura
- nasycenie azotem
Poprzez naciśnięcie górnego przycisku można 
modyfikować informacje wyświetlane w górnym 
rzędzie. Maksymalna głębokość, średnia 
głębokość, MOD (wyłącznie tryb Nitrox) oraz 
puste pole.

Naciskając dolny przycisk, możesz modyfikować 
informację wyświetlane w dolnym rzędzie. 
Za każdym przyciśnięciem, ekran wyświetla 
temperaturę, procentową zawartość tlenu, CNS, 
stoper, czas dnia. By zresetować stoper 
przytrzymaj górny przycisk.

Głębokość wyświetlana jest z dokładnością do 10 
cm do głębokości 99.9 metrów, poniżej której 
wyświetlana jest z dokładnością do 1m. Jeżeli 
głębokość jest wyświetlana w stopach, dokładność 
wynosi zawsze 1 stopę. Przy głębokości płytszej 
niż 1.2m wyświetlacz pokazuje ---. 
Maksymalna możliwa głębokość to 150m.

Czas nurkowania wyświetlany jest w minutach. 
Jeżeli podczas nurkowania wynurzysz się na
powierzchnię, czas spędzony na powierzchni 
będzie doliczony, jeżeli zanurzysz się poniżej
1.2 metra w ciągu 3 minut. Pozwala to na szybką 
orientację. Podczas pobytu na powierzchni 
wyświetlacz nie będzie pokazywał odliczania 
czasu, ale komputer będzie liczył cały czas. 
Jak tylko dokonasz zanurzenia, czas zostanie 
wznowiony, włączając w to czas spędzony na 
powierzchni.

Czas no deco jest obliczany w czasie rzeczywistym 
i aktualizowany na bieżąco. Maksymalny 
wyświetlany czas no deco wynosi 99 minut. 
Jeżeli pozostaniesz na danej głębokości po 
upłynięciu no deco time, wejdziesz w dekompresję, 
nie będziesz mógł już wykonać bezpośredniego 
wynurzenia na powierzchnię, a SMART będzie 
wyświetlał OBOWIĄZKOWE przystanki 
dekompresyjne. Zamiast no deco time, 
wyświetlony będzie najgłębszy przystanek jego
 czas, oraz całkowity czas wynurzenia (ASC),
który zawiera wszystkie przystanki dekompresyjne 
oraz czas na wynurzenie przy prędkości 10m/min 

Przystanki GŁĘBOKI, DECO, BEZPIECZEŃSTWA
- Przystanek BEZPICZEŃSTWA będzie wymagany, 

jeżeli głębokość nurkowania przekroczy 10m. 
Jego czas wynosi 3 minut i powinien się odbyć 
na głębokości pomiędzy 6m a 3m przed 
wynurzeniem. Taki przystanek NIE jest 
obowiązkowy, ale wysoko REKOMENDOWANY.  
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- Przystanek DECO – jest generowany 
progresywnie wraz z czasem, jaki 
pozostajesz poniżej czasu no deco. 
Przystanki DECO są OBOWIĄZKOWE.

.

-
 

Przystanki DEEP są generowane jak 
osiągniesz limit no deco. Możesz mieć 
zarówno jeden przystanek 2 minutowy 
lub dwa 1 minutowe. Przystanki DEEP 
NIE są OBOWIĄZKOWE. Przystanki 
głębokie widoczne są na lewo od czasu 
no deco lub jako pierwszy (najgłębszy) 
przystanek nurkowania dekompresyjnego. 
Możesz wyłączyć przystanki DEEP w menu 
SET DIVE/DEEP

 

 

 OSTRZEŻENIE

Podczas wszystkich nurkowań, wykonuj 
przystanek bezpieczeństwa pomiędzy 3 a 
6 metrem na 3 minuty, nawet, jeżeli nie jest 
wymagany przystanek dekompresyjny.

Po osiągnięciu optymalnej głębokości na 
odbycie przystanku głębokiego (+/- 1m 
wyświetlanej głębokości), czy przystanku 
bezpieczeństwa (pomiędzy 6 a 3m), 
wyświetlone zostanie odliczanie pozostałego 
czasu.

 

Dla przystanków DECO, jako, że czas trwania jest 
funkcją konkretnej głębokości wyświetlany jest 
wyłącznie czas w minutach. Podczas przystanków 
dekompresyjnych, mogą się pojawić następujące 
symbole:

: optymalna głębokość na przystanek 
dekompresyjny

: powyżej przystanku dekompresyjnego, 
natychmiast zwiększ głębokość!

Monitor nasycenia azotem widoczny jest w 
dolnej części wyświetlacza. Przedstawia 
nasycenie  azotem w tkankach człowieka. 
Wykres zrobiony jest z 6 segmentów, które są 
wypełniane podczas nurkowania. Im więcej 
widać czarnych segmentów, tym bliżej jesteś 
limitu bezdekompresyjnego. W momencie 
wejścia w obowiązkowe przystanki dekompresyjne,
wszystkie segmenty będą wypełnione na czarno.

Podczas interwału powierzchniowego, 
segmenty będą stopniowo znikały wraz z 
obliczaniem przez Smart wydalania azotu z tkanek.

Prędkość zanurzania/wynurzania: w 
przypadku stwierdzenia zmiany głębokości 
przekraczającej 80 cm, SMART przeliczy 
odpowiednią prędkość wynurzania lub 
zanurzania i wyświetli ją w lewej środkowej 
części wyświetlacza, zarówno w formie 
liczbowej jak i graficznych kropek, z których 
każda reprezentuje 2m/min.

3.4. PO NURKOWANIU

Po powrocie na powierzchnię, SMART po 
pierwsze przechodzi w tzw. tryb 
powierzchniowy. Ten tryb pozwala na 
wznowienie nurkowania po krótkim okresie. 
Ekran wskazuje 3 minutowe odliczanie.

Jeżeli zanurzysz się ponownie przed 
zakończeniem 3 minutowego czasu, 
nurkowanie zostanie wznowione, doliczając 
czas spędzony na powierzchni. Jeżeli nie 
zanurzysz się przed końcem odliczania, SMART 
uzna nurkowanie za zakończone, 
zarejestruje nurkowanie w logbooku, oraz
uruchomi tzw. tryb po nurkowaniu.

Ekran w tym trybie wyświetla następujące
informacje:
- Pozostały czas desaturacji (DESAT) jest 

kalkulowany przez model dekompresyjny 
w komputerze. Każde nurkowanie 
rozpoczęte z jeszcze pozostającym czasem 
desaturacji na komputerze jest uznawane, 
jako nurkowanie powtórzeniowe, co oznacza, 
że SMART do  obliczeń bierze istniejące już 
nasycenie azotem.

- Czas no-fly (NO-FLY TIME ): jest to czas, 
podczas którego, ekspozycja na 
zmniejszone ciśnienie w kabinie samolotu 
może wywołać chorobę dekompresyjną. 
SMART ostrzega jak to jest zalecane przez 
DAN, NOAA i inne agencje, standardową 
12 godzinną (bezdekompresyjne 
niepowtarzające się nurkowania) lub 24h 

przerwę (dekompresyjne lub/oraz powtarzalne).
- Jeżeli DESAT TIME jest dłuższy niż czas NOFLY,

 SMART automatycznie ustawi NO-FLY TIME 
na taki jak wynosi DESAT TIME;

- DEESAT TIME może być krótszy niż NO-FLY 
TIME co oznacza, że nie możesz lecieć pomimo 
desaturacji. Jest to wynikiem tego, że czas 
desaturacji obliczany jest na podstawie 
algorytmu opartego na danym profilu nurkowym, 
a czas no-fly jest odgórnie ustalony przez 
organizacje nurkowe. Jako, że prawdziwe efekty 
latania po nurkowaniu nigdy nie zostały w pełni
zbadane, to podejście pasuje do naszej filozofii.

 OSTRZEŻENIE

Latanie, podczas gdy SMART wyświetla 
może powodować poważne urazy lub śmierć.

 

- Czas powierzchniowy (SURF INT): jest 
wyświetlony w momencie zamknięcia 
nurkowania (3 minuty na powierzchni) na okres, 
w jakim pozostaje jeszcze czas desaturacji lub 
no-fly na komputerze.

- W przypadku błędu nurkowego, odpowiedni 
symbol zostanie wyświetlony (           ,     )

Dodatkowo wykres wskazuje przeliczone nasycenie 
azotem w tkankach człowieka. Możesz tego użyć 
by obliczyć postępy w wydalaniu azotu z organizmu. 
SMART kontynuuje obliczania związane z 
dekompresją (wydalanie azotu) tak długo, jak 
pozostaje czas desaturacji.

3.5. NURKOWANIE NA WIĘCEJ NIŻ 
JEDNYM GAZIE

 OSTRZEŻENIE

- Nurkowanie z więcej niż jednym gazem 
nurkowym, niesie za sobą większe ryzyko 
niż nurkowanie z jednym gazem, a błąd 
nurka może prowadzić do 
niebezpiecznych obrażeń lub śmierci.

- Podczas nurkowania z więcej niż jednym 
gazem, zawsze upewnij się, że oddychasz 
z butli, z której faktycznie chcesz 
oddychać. Oddychanie z mieszanki 
zawierającej dużą zawartość tlenu może 
cię błyskawicznie zabić.

- Oznaczaj wszystkie swoje automaty i 
butle, by mieć pewność, że każda 
mieszanka jest w odpowiadającej jej 
butli z odpowiednim regulatorem.

-
 

Przed każdym nurkowaniem i po zmianie 
butli, upewnij się każda butla jest 
przypisana do odpowiedniej mieszanki.

Smart pozwala na używanie do trzech gazów 
oddechowych podczas nurkowania (powietrze
oraz Nitrox). Trzy mieszanki są oznaczone, jako 
G1, G2 i muszą być umieszczone rosnąco, 
jeżeli chodzi o zawartość tlenu np.G1 – 
najmniejsza zawartość tlenu, G2 – najwyższa.

 OSTRZEŻENIE

Nie jest możliwe przełączenie na inny gaz, 
dla którego ciśnienie parcjalne dla tego 
gazu jest na danej głębokości większe niż 
ustalona maksymalna wartość.
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WAŻNE
MOD dla G2 jest głębokością zmiany dla 
odpowiedniego gazu. To jest to, czego 
SMART używa do kalkulacji, alarmów 
oraz sugerowanych punktów zmiany.

3.5.1. USTAWIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO GAZU
Charakterystyka gazów musi być wprowadzona 
do komputera przed nurkowaniem. Będzie to 
twoją odpowiedzialnością by ustawić SMARTa, 
który gaz będzie używany podczas różnych faz 
nurkowania.

By używać kilku gazów, będziesz musiał 
włączyć je, ustawić zawartość tlenu oraz 
ppO2max dla każdego z nich. Pamiętaj, że 
MOD dla G2 jest głębokością, na której SMART 
poinformuje o konieczności zmiany gazu 
(sprawdź sekcję 3.5.2 niżej). By włączyć G2 
naciśnij górny przycisk wyświetlacz pokaże 
G2 OFF. Naciśnij przycisk by zmienić OFF na 
ON, następnie naciśnij i przytrzymaj by 
zatwierdzić. To Cię przeniesie do ekranu, w 
którym ustawisz O2% i ppO2/MOD dla G2 w 
sposób analogiczny dla G1.

  

3.5.2. ZMIANA GAZÓW
SMART zawsze rozpoczyna nurkowanie z G1, 
który ma najmniejszą zawartość tlenu.
Podczas wynurzania gdy osiągniesz MOD 
powiązany z G2, SMART dźwiękowo 
zasygnalizuje oraz wyświetli na ekranie 
migającą zawartość tlenu G1 w prawej 
dolnej jego części.

Naciśnij górny przycisk podczas tego 
powiadomienia by rozpocząć zmianę gazów: 
procentowa zawartość tlenu G2 będzie migać 
obok G1, a w górnym prawym rogu 
przemiennie co 2 sekundy będzie wyświetlany 
MOD i MOD dla G2.

Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk by 
potwierdzić zmianę na G2, lub naciśnij dolny 
by anulować zmianę i pozostać z G1. W obu 
przypadkach ustawiona zawartość tlenu
będzie wyświetlona w prawym dolnym rogu 
ekranu, a w ciągu 20 sekund zaktualizowany 
będzie czas wynurzenia odzwierciedlający 
zmienioną zawartość tlenu w mieszance 
oddechowej.

WAŻNE
- SMART pozwala na zmianę, jeżeli 

głębokość jest mniejsza niż MOD 
odpowiadający dla danego ustawienia 
ppO2max. 

-
 

SMART nie pozwoli na zmianę gazu
jeżeli jesteś głębiej.

-
 

Migająca informacja o zawartości tlenu 
w G1 będzie widoczna przez 20 sekund. 
Możesz jednak zmienić gaz poprzez 
przytrzymanie górnego przycisku w 
każdym momencie i zmienić gaz, jeżeli 
twoja głębokość pozwala na jego 
aktywowanie.

3.5.3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

3.5.3.1. PONOWNE PRZEŁĄCZENIE NA GAZ 
Z MNIEJSZĄ ILOŚCIĄ TLENU
Mogą się pojawić sytuacje, w których będziesz 
musiał zmienić mieszankę na taką z mniejszą 
zawartością tlenu niż ta, którą obecnie 
oddychasz. To może się na przykład wydarzyć, 
jeżeli chcesz zejść niżej niż MOD dla obecnego 
gazu, lub jeżeli dana mieszanka np. G2 
skończyła się podczas dekompresji. 
By to zrobić naciśnij dolny przycisk aż wyświetli 
się zawartość tlenu w dolnym prawym rogu, 
następnie przytrzymaj górny przycisk by 
zmienić gaz. Od tego momentu procedura 
jest analogiczna jak w sekcji 3.5.2.

3.5.3.2. ZANURZENIE PONIŻEJ MOD PO
ZMIANIE GAZU 
Jeżeli po zmianie mieszanki z większą 
zawartością tlenu przypadkowo ponownie
zejdziesz poniżej MOD dla tej mieszanki, 

alarm MOD zostanie włączony. Dokonaj 
ponownej zmiany gazu pasującej dla tej głębokości, 
lub wynurz się na głębokość powyżej MOD dla 
aktualnie używanej mieszanki.

3.6. TRYB BOTTOM TIMER

Jeżeli SMART jest ustawiony w tryb bottom timer, 
będzie monitorował wyłącznie głębokość, czas i 
temperaturę, nie będzie wykonywał obliczeń 
dekompresyjnych. Maksymalny czas nurkowania 
w tym trybie wynosi 999 minut. Możesz dokonać 
przełączenia w tryb bottom timer, wyłącznie po 
całkowitej desaturacji.  Wszystkie alarmy 
dźwiękowe i wizualne inne niż alarm o niskim 
stanie baterii zostają wyłączone.

 OSTRZEŻENIE

Nurkowania odbyte w trybie bottom timer 
są wykonywane na twoje własne ryzyko. Po 
nurkowaniu w trybie bottom timer, musisz 
odczekać 24 godziny przed nurkowaniem z
użyciem komputera dekompresyjnego.

Podczas nurkowania w trybie bottom timer, 
wyświetlana jest następująca informacja:

- aktualna głebokość
- maksymalna głębokość
- stoper
- czas nurkowania
- temperatura
- w przypadku wynurzenia: prędkość wynurzenia  

(w m/min lub ft/min). 
Naciśnij górny przycisk by przechodzić pomiędzy: 
maksymalną głębokością, średnią głębokością, 
maksymalną głębokością oraz czasem dnia zamiast 
czasu nurkowania (po 4 sekundach czas nurkowania 
pojawi się ponownie). Gdy widoczna jest średnia 
głębokość naciśnij i przytrzymaj górny przycisk by 
zresetować jej wartość.

W każdym innym trybie naciśnij i przytrzymaj górny 
przycisk by zresetować stoper.
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3.6.1. NARUSZENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 
WYWOŁANE TRYBEM BOTTOM TIMER
Następujące błędy mogą wystąpić podczas 
nurkowania na nitroxie lub powietrzu. 

- niekontrolowane wynurzenie. 
- pominięty przystanek deco.
W przypadku błędów, SMART założy 
restrykcje na tryby powietrze oraz Nitrox 
na 24 godziny, oraz będzie pracował wyłącznie 
w trybie bottom timer .

3.7. TRYB FREE DIVE

Smart posiada opcję free diving, dedykowaną 
dla nurków bezdechowych. W tym trybie 
rozróżniamy zanurzenie oraz sesję 
nurkowania. Zanurzenie to indywidualna 
wycieczka poniżej powierzchni wody. Sesja 
nurkowa to seria zanurzeń bez wychodzenia 
z trybu Free dive.

 OSTRZEŻENIE

Praktykowanie free diving naraża nurka na 
różne zagrożenia związane z nurkowaniem. 
Nurek musi zdawać sobie sprawę z tych 
zagrożeń oraz wiedzieć jak ich unikać.

 OSTRZEŻENIE

Nie praktykuj free diving w ciągu 24 godzin 
od nurkowania.

3.7.1. USTAWIENIA

Wejdź do trybu MODE i z tego poziomy 
wybierze FREE następnie przytrzymaj górny 
przycisk by zatwierdzić wybór. To 
automatycznie przekieruje do ekranu 
ustawień free divingu. Przytrzymaj dolny 
przycisk by wyjść jeżeli nie chcesz nic 
zmieniać. W innym przypadku przejdź przez 
ustawienia naciskając dowolny przycisk. 
By edytować ustawienia przytrzymaj górny 
przycisk, następnie dowolny by zmieniać 
parametry, a następnie przytrzymaj górny 
by zatwierdzić zmiany. Dostępne ustawienia to:

AL.beep 

Pozwala to na aktywacje lub dezaktywację 
wszystkich alarmów.

Dive time

Jeżeli włączony i czas zanurzenia osiągnie 
ustawiony limit, nastąpi alarm dźwiękowy, 
a czas nurkowania będzie migać na 
wyświetlaczu.

Surf int

Jeżeli aktywny i czas powierzchniowy osiągnie 
ustawiony limit, nastąpi alarm dźwiękowy, a 
czas będzie migać na wyświetlaczu.

Max

Jeżeli ustawiony, po osiągnięciu głębokości 
ustawionej nastąpi alarm dźwiękowy, a 
głębokość będzie migać na wyświetlaczu.

Int

To pozwala na ustawienie interwału 
głębokościowego, na którym zostanie 
uruchomiony krótki sygnał dźwiękowy. 
Na przykład można ustawić interwał 5m, 
by usłyszeć alarm po osiągnięciu głębokości 
5m, 10m, 15m itd.

3.7.2. UŻYWANIE SMARTa PODCZAS FREE DIVE

Ustaw SMART w tryb PRE DIVE, by zaczął 
odliczanie tuż po zanurzeniu poniżej 1.2m. 
SMART będzie pokazywać aktualną głębokość 
w górnym wierszu, czas nurkowania w 
minutach i sekundach w środkowej, a 
temperaturę w dolnej. Naciśnij dolny przycisk 
by na chwilę wyświetlić aktualny czas dnia po 
lewej stronie temperatury. Naciśnij i 
przytrzymaj dolny przycisk by włączyć 
podświetlenie.

3.7.2.1. CZAS POWIERZNIOWY POMIĘDZY 
ZANURZENIAMI
Przy wynurzeniu do głębokości 0.8m lub mniejszej 
SMART przełączy się w tryb powierzchniowy. 
Wyświetlacz pokaże maksymalną głębokość tego 
nurkowania w górnym wierszu, a czas nurkowania 
w minutach i sekundach w środkowej, a 
powierzchniowy w minutach i sekundach wraz z 
temperaturą w dolnej. Cyfra na prawo od głębokości 
jest to numer sekwencyjny zanurzenia w danej serii.

Przy naciśnięciu górnego przycisku wyświetlacz 
pokaże głębokość maksymalną sesji w górnej części
wyświetlacza, maksymalny czas nurkowania w 
środkowej oraz minimalną temperaturę sesji w dolnej.

Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk by wyjść z trybu 
free dive. Zrób tak na koniec sesji by wszystkie 
zanurzenia były zapisane razem (zobacz sekcję 
3.7.3 dotyczącą logbooku w trybie free dive). SMART 
automatycznie wyjdzie z trybu Free dive po 10 
minutach bez zanurzenia.

3.7.3. LOGBOOK W TRYBIE FREE DIVE

SMART oddziela standardowe nurkowania od tych 
bezdechowych, co oznacza, że jest oddzielna strona 
z podsumowaniem dla każdego z nich. Po wejściu 
do trybu logbook, obydwa zmieniają się ze sobą co 
4 sekundy. Podsumowanie free dive przedstawia 
maksymalną głębokość w górnym rzędzie, 
najdłuższe nurkowanie w środkowym, ilość sesji i 
minimalną temperaturę w dolnym.

Po naciśnięciu górnego przycisku, indywidualne 
logi będą pokazane w chronologicznej sekwencji. 
Nurkowania standardowe są opisane w sekcji 2.5 
Nurkowania bezdechowe pogrupowane są w 
sekcje, a dla każdej sesji są dwa ekrany 
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podsumowujące: pierwszy ukazuje czas 
startu sesji oraz datę i dodatkowo licznik 
sekwencji.

Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk by 
wejść na kolejną stronę podsumowania, 
która ukazuje maksymalną głębokość 
oraz ilość zanurzeń w sesji w górnym 
rzędzie, czas startu sesji oraz numer 
sekwencyjny w środkowym, najdłuższy 
czas oraz minimalną temperaturę w dolnym.

Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk by 
wejść w sesję i zobaczyć maksymalną 
głębokość licznik sekwencyjny zanurzenia 
na górze, czas nurkowania na środku, 
czas powierzchniowy, a minimalną 
temperaturę na dolnym.

Naciśnij dowolny przycisk by zobaczyć detale 
kolejnego zanurzenia w tej samej sesji lub 
przytrzymaj dolny przycisk by wyjść z sesji 
w logu.

• 4. JAK DBAĆ O SMART 

4.1. INFORMACJE TECHNICZNE

Wysokość operacyjna: 
- z dekompresją – od poziomu morza 

do około 3700m/12100ft
- bez dekompresji (głębokościomierz) – 

na każdej głębokości

Model dekompresyjny: RGBM Mares-Wienke 
(10 przedziałów)

Pomiar głębokości:
- Max wyświetlana głębokość: 150m/492ft
- Dokładność: 0.1m do 99.9m oraz 1m na

głębokościach poniżej 100m. Dokładność
w stopach zawsze wynosi 1ft

- Kompensacja pomiaru temperatury
pomiędzy -10 °C do +50 °C / 

- Dokładność od  0 do 80m/262ft: 1% ±0.2m/1ft

Pomiar temperatury:
- Zakres temperatury: -10 °C do +50 °C / 

- Skala: 1 °C / 1 °F
- Dokładność: ± 2 °C / ± 4 °F

Zegar: zegarek kwarowy, czas, data, czas 
nurkowania wyświetlany do 999 minut.

Zawartość tlenu: modyfikowana w przedziale 
  21% do 99%, ppO2max w przedziale od 1.2  
do 1.6bar
Logbook: pamięć 35 godzin profili nurkowych
z interwałem co 5 sekund.

Temperatura operacyjna: -10 °C do +50 °C / 

Temperatura przechowywania: -20°C do 70°C/
-4°F do 158°F
Wyświetlacz:

- Przekątna: 31mm / 1 ¼ inch
- Szkło mineralne

Zasilanie: 
- Wymienna bateria CR2430
- Żywotność baterii 800-1000 nurkowań w 

jednym roku, 200-300 przez dwa lata, 50 
w trzy lata. Jeżeli włączony jest tryb sleep 
pomiędzy nurkowaniami 300 nurkowań 
przez 6 lat. Faktyczne zużycie zależy od 
częstotliwości używania podświetlenia i 
temperatury wody.

4.2. KONSERWACJA

Dokładność głębokości, powinna być 
weryfikowana przez autoryzowanego dealera 
Maresa raz na dwa lata, poza tym SMART jest 
praktycznie bezobsługowy. Jedyne, o czym 
musisz pamiętać by po każdym nurkowaniu 
przemyć go delikatnie wodą (unikaj 
chemikaliów) oraz ładuj baterię, kiedy będzie 
to wymagane. By uniknąć potencjalnych 
problemów z komputerem SMART zastosuj 
poniższe kroki, które zapewnią lata 
bezproblemowego używania:

-

 

nie narażaj SMARTa na mocne wstrząsy;
- unikaj wystawiania SMARTa bezpośrednio

na promienie słoneczne;
-

 

nie przechowuj SMARTa w szczelnym poje- 
mniku, zapewnij swobodną wentylację.

WAŻNE
Jeżeli zauważysz ślady wilgoci na 
wewnętrznej stronie szkła mineralnego, 
zanieś SMARTa do autoryzowanego serwisu.

 
OSTRZEŻENIE

Szkło mineralne nie jest odporne na 
zarysowania wynikające z błędnego 
użytkowania.

 OSTRZEŻENIE

Nie kieruj sprężonego powietrza na 
SMARTa ponieważ może to uszkodzić jego 
czujniki.

4.2.1. WYMIANA BATERII W SMART
Wymiana baterii jest operacją delikatną oraz 
wymaga uwagi. Sugerujemy by w tym celu udać
się do autoryzowanego serwisu Maresa. 
Mares nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane wymianą 
baterii.

WAŻNE
Prawidłowo zutylizuj starą baterię. Mares 
przyjmuje zasadę szacunku dla środowiska i 
wzywa do używania odpowiednich pojemników 
na utylizację baterii.

 OSTRZEŻENIE

Podczas wymiany baterii należy wymienić 
o-ring. Kit (PN 44201158) zawiera wysokiej 
jakości baterię CR2430 oraz nowy o-ring. 
Wszystkie o-ringi komputerowe są 
sprawdzane oddzielnie. 

Podążaj za poniższą instrukcją:

a) Wykręć śrubę centralną jak pokazano na 
obrazku, następnie usuń pasek. Konieczne 
jest usunięcie tylko jednego paska. 
Rekomendujemy ten bez zapięcia.

b) Wykręć dwie śruby przy symbolach kłódki.
One przytrzymują pokrywę baterii na  
miejscu.

UWAGA
Nie wykręcaj śrub oznaczonych symbolem      ! 

c) użyj małego płaskiego śrubokręta by podnieść 
pokrywkę na stronie, z której zdjęty został 
pasek.
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d) Zdejmij pokrywkę, a następnie o-ring.

e) Wyjmij baterię podważając ją małym 
śrubokrętem.

f) Wymień baterię na nową z opakowania. 
Bateria powinna kliknąć przy prawidłowym 
montażu. Pamiętaj by dobrze ustawić 
bieguny baterii, „+” musi być skierowany 
na zewnątrz.

CLICK

g) Ustaw nowy o-ring z opakowania, 
upewniając się że leży w kierunku 
zewnętrznej krawędzi.

h) Nałóż pokrywę i przyciśnij ją równomiernie. 
Upewnij się ze przy miejscach na śruby 
pokrywa dotyka obudowy zegarka.

WAŻNE
Nie należy smarować o-ringu! Smar 
powoduje skręcanie o-ringu przy zakładaniu 
pokrywki, a następnie zalanie zegarka.

i) Przytrzymuj przyciśniętą pokrywkę podczas 
ręcznego wkręcania śrub. Nie używaj 
nadmiaru siły. Idealny moment to 12 N cm/
17 oz-in.

j) Załóż pasek, który był zdemontowany w 
kroku a). Dla najlepszych rezultatów na 
śruby zastosuj Loctite 331. Dokręć ręcznie 
bez nadmiaru siły. Idealny moment to 25 N cm/
25 oz-in.

 OSTRZEŻENIE

Mares zastrzega sobie prawo do odmowy 
świadczenia usług serwisowych w ramach 
gwarancji, jeśli instrukcje konserwacyjne 
nie są przestrzegane. 

4.3. GWARANCJA

Produkty MARES objęte są gwarancją przez okres 
dwóch lat, podlegając następującym ograniczeniom 
i warunkom: 
Gwarancji nie można przenieść i udzielana jest 
wyłącznie pierwszemu nabywcy. 
Gwarantuje się, że produkty MARES wolne są od wad 
materiału i wykonania: wszelkie komponenty, które 
podczas poważnej inspekcji technicznej wykażą 
usterki, zostaną bezpłatnie wymienione. 
Mares S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkiego rodzaju wypadki, wynikające ze zużycia 
lub nieprawidłowego użytkowania produktów. 
Wszystkie produkty zwracane do naprawy 
gwarancyjnej, testów lub z każdego innego powodu 
muszą być dostarczana wyłącznie przez lokalnego 
dystrybutora Mares wraz z dowodem zakupu. 
Produkty wysyłane są na ryzyko wysyłającego.

4.4. WYŁĄCZCZENIA GWARANCYJNE

Uszkodzenia wykonane przez wodę w wyniku 
nieprawidłowego użytkowania (np. brudna uszczelka, 
przegródka baterii niepoprawnie domknięta, itd.). 
Pęknięcie lub zarysowanie obudowy, szkła bądź 
paska w konsekwencji uderzenia. 
Uszkodzenie wynikające z nadmiernego wystawienia 
na działanie wysokich lub niskich temperatur. 
Uszkodzenie związane z użyciem sprężonego 
powietrza by oczyścić komputer.

4.5. JAK ZNALEŹĆ NUMER SERYJNY 
URZĄDZENIA

By znaleźć numer seryjny, wejdź do menu INFO.

• 5. UTYLIZACJA

Urządzenie należy usunąć jako odpad elektroniczny. 
Nie wyrzucaj go wraz ze zwykłymi odpadami. 

W ramach preferencji można również zwrócić 
urządzenie do lokalnego dealera Mares.
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