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1.0  BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy megvásárolta a H2O típusú professzionális búvárórát. 
 
Az óra létfontosságú funkciókkal szolgál a búvárok számára.  
Ezek a következők:  
 

• Aktuális mélység 
• Maximális mélység  
• Vízhőmérséklet  
• Merülési állapot jelzése  
• Merülési idő 

  
Ezek az adatok tárolásra kerülnek és visszahívhatók akár egy későbbi időpontban 
is, mivel akár tíz merülés raktározására is lehetőséget ad a szerkezet. A Merülési 
módban (Dive Mode) rendelkezik egy automatikus háttérvilágítás funkcióval a 
búvárok kényelme érdekében, ami a csukló megmozdításával automatikusan 
bekapcsol.  
A merülési funkciókon kívül az óra 4 további módban is üzemel, melyek a 
következők: 

 
• Óra funkció /Normal Time Mode 
• Ébresztő (figyelmeztető) funkció / Alarm Mode  
• Időzítő funkció/ Timer Mode  
• Stopper funkció/ Chronograph Mode  
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1. 
EN 
Kérjük használatbavétel előtt, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót.  
 

Fontos, hogy NE használja a kezelő gombokat, a merülés alatt, mert a H2O 
olyan technikai tulajdonságokkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezelő 
gombok használatának mellőzését a merülés alatt. 

 
Kérjük, kerülje az óra ésszerűtlen és durva használatát.  
 
Ne használják a készüléket szélsőséges környezeti hatások közepette. 
 
A H2O karbantartását és javítását csak a megadott szakszerviz végezheti. 
 
Az elemcserére is ez a szabály vonatkozik, ellenkező esetben a garanciát 
nem tudják érvényesíteni. 
 
A H2O-t minden merülés után le kell mosni, akkor is, ha nem sós vízben 
történt. Majd törölje szárazra egy tiszta, puha rongy segítségével. A 
karcolások elkerülése végett, győződjön meg róla, hogy 
szennyeződésmentes anyagot használ. SOHA ne használjon maró hatású 
folyadékot vagy egyéb gyúlékony anyagot az óra tisztításánál!  

 
FIGYELMEZTETÉS! 

 
A búvárkodás egyike a legveszélyesebb sportoknak, ezért egy apró hiba is 
nagyon komoly sérülésekhez, vagy akár halálhoz is vezethet. Kérjük, hogy 
nagyon ügyeljen a biztonságra, és ne feledje, hogy a saját testi épségéért, Ön a 
felelős. 
Az óra egy segédeszköz képzett búvárok számára, de semmilyen 
körülmények között NEM helyettesíti a búvártanfolyam elvégzését!  
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2.0 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS ÉS ELEMCSERE 
 

 

2.1. ábra 
MŰKÖDÉSI LEÍRÁS 
Az óra 4 kezelőgombbal rendelkezik, melyek a következők: funkció választó 
[mode], világítás kapcsoló [light], start/stop [start/stop] és lap/reset 
[lap/reset]. Majdnem mindegyik funkció elérhető ezekkel a gombokkal, kivéve a 
merülési mód. 
Lásd 2.1. ábra 
 
 

ELEMCSERE 
Ha az elem lemerülőben van, cserélje ki egy újra. 
(CR2032). 
FIGYELEM:  
Ha az elemcsere nem hivatalos szakszervizben történik, meghibásodás esetén a 
garancia nem érvényesíthető. Minden esetben győződjön meg róla, hogy az O-
gyűrűt megfelelően helyezte vissza az elemcsere után, ugyanis a víz alatti 
nyomás hatására az O-gyűrű deformálódhat, ezért nem lehet az eredeti 
pozícióba visszahelyezni, ami az óra beázásához vezethet. 
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3.0 A H2O FUNKCIÓI 
 

ÜZEMMÓDOK 

 
 

3.1 ábra 
 

Funkciók 
Az óra 6 különböző funkcióval rendelkezik Óra /Normal Time Mode, Ébresztő 
(Alarm Mode), Stopper (Chronograph Mode), Időzítő (Timer Mode), Merülési 
Napló (Dive Record Recall Mode) és Merülési Mód (Dive Mode). 
Mindegyik üzemmód egy vagy több funkciót tartalmaz. 
 
A következő fejezetekben részletesen olvashat a funkciók működéséről.  
 
 Váltás az egyes funkciók között 
Az üzemmódok közötti váltáshoz kérjük, nyomja meg a funkció választó [mode] 
gombot. Ezzel beléphet az óra, ébresztő óra, stopper, időzítő vagy merülési 
napló üzemmódokba .  
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Váltás Merülési Módra (DIVE MODE) 
Az órát nem lehet merülési módra kapcsolni a kezelő gombok segítségével. A 
Merülési Mód (Dive Mode) automatikusan megjelenik, ha a használó lemerül és 
eléri a 1,5 m (4,92 ft) mélységet. Ha a búvár felemelkedés közben eléri az 1,5 m-
es (4,92 ft) magasságot az óra automatikusan átkapcsol Normál Módra. Kérjük, 
lapozzon a 8.1 fejezethez, ha további részleteket szeretne megtudni a Merülési 
Mód (Dive Mode) funkcióról. 
  
4.0 ÓRA FUNKCIÓ (NORMAL TIME MODE) 
 
 Óra funkció kijelzése 
Az óra funkcióra váltáshoz (Normal Time Mode), nyomja meg a funkció választó 
[mode] gombot a 3. fejezetben már ismertetett módon '3.0 Functional Mode 
Selection Sequence'.  Az Óra funkción belül (Normal Time Mode) további 2 
funkcióval rendelkezik, a dátum (ÉV) kijelzés és a Hőmérséklet kijelzése. A 2 
funkció közötti választáshoz nyomja meg a , [start/stop] gombot. 
 

Év Beállítása Funkció 
A dátum (nap és hónap) az első sorban, a hét napja és az év a 2. sorban, és a 
normál idő (óra, perc, másodperc) a 3. sorban jelenik meg a kijelzőn. 
 

Hőmérséklet Beállítása Funkció 
A dátum (nap és hónap) az első sorban, a hét napja és a hőmérséklet a 2. sorban, 
és a normál idő (óra, perc, másodperc) a 3. sorban jelenik meg a kijelzőn. 
 

FONTOS! 
Ha Ön a levegő hőmérsékletére kíváncsi, vegye le az órát 20-30 másodpercre, 
ami azt a célt szolgálja, hogy ne az Ön testhőmérséklete jelenjen meg a 
készüléken. 
 

JEGYEZZE MEG: 
A °C és a °F közötti választáshoz részletesebben olvashat a 8.5 Merülési Mód 
Beállítása fejezetben (Set the Dive Mode' Section) 
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4.1 AKTUÁLIS IDŐ MÓD (CURRENT TIME MODE) – NORMÁL IDŐ BEÁLLÍTÁSA 
 

 
4.1 ábra 

Óra Beállítása, Kijelző Beállítása, Elem Állapota 
Az óra beállításhoz nyomja meg a funkció választó [mode] gombot 2 mp-ig. 
Amikor a másodpercmutató villogni kezd, nyomja meg a START/STOP gombot a 
különböző paraméterek beállításához.  Nyomja meg a [lap/reset] gombot 
egyszer, hogy lenullázza a másodperc mutatót. Ha bármelyik adat (perc, óra, év, 
hónap és nap) villogni kezd, nyomja meg a [lap/reset] gombot, hogy a számláló 
egyesével ugorjon, vagy tartsa nyomva a gombot, a számláló gyorsabb 
mozgásához.  
 
Ha a '12' vagy '24' szám villog, nyomja meg a [lap/reset] gombot, hogy 
választhasson a 12 órás, vagy a 24 órás formátum között. A 12 órás formátum 
választása esetén délután egy P betű figyelmeztet a délutánra (lásd 4.1 kép) 
 
Ha az „LCD” kiírás jelenik meg a kijelzőn, nyomja meg a [lap/reset] gombot, 
hogy beállítsa az értékét 0-15ig. (15 a maximum) Ennek a funkciónak a megfelelő 
beállításával növelheti az elem élettartamát. 
 
Ha az „CELL” kiírás jelenik meg a kijelzőn, ellenőrizni tudja az elem állapotát, 
25,50,75, és 100% értékek kijelzése alapján. (100 a maximum)  
 
Befejezéshez és a beállítások rögzítéséhez nyomja meg a mód [mode] gombot.  
Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó. 
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EN 
5.0 ÉBRESZTŐ (Figyelmeztető) FUNKCIÓ (ALARM MODE) 
 
A H2O-nak 3 különböző ébresztési (figyelmeztető) módja van: AL-1, AL-2, AL-3, 
melyek egymástól függetlenül működnek. A következő leírás részletesen 
foglalkozik az AL-1 működésével, de ugyanez vonatkozik az AL-2 és AL-3 is. Az 
ébresztő funkció kiválasztásához nyomjuk meg a funkció választó [mode] 
gombot. 
Ennél a funkciónál a következőt fogja látni a kijelzőn: 
 

 
5.1 ábra 

 
 
Ébresztő funkciók közötti választás. 
Nyomja meg a [start/stop] gombot az ébresztő funkció kiválasztásához. 
 
Harangjáték (óránként) ki-be kapcsolása 
Nyomja meg 3x a [start/stop] gombot, amíg a következő felirat meg nem jelenik 
a képernyőn: CHI. Ezek után kiválaszthatja a BE/KI (ON/OFF) funkciót a 
[lap/reset] gomb megnyomásával. Bekapcsoláskor a képernyőn egy harang 
jelenik meg. 
 
EN 
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5.1 ALARM MÓD -  AL-1 BEÁLLÍTÁSA 
Ébresztő funkció beállítása 
 
A következő leírás részletesen foglalkozik az AL-1 beállításával, de ugyanez 
vonatkozik az AL-2 és AL-3 is. A beállításhoz nyomja meg és tartsa nyomva a 
funkció választó [mode] gombot 2 mp-ig AL-1 fog megjelenni a képernyőn. Ha 
a percmutató villogni kezd, nyomja meg a [start/stop] gombot, a perc vagy óra 
beállításához. Ha az óra vagy percmutató villogni kezd, nyomja meg a 
[lap/reset] gombot, hogy a számláló egyesével ugorjon, vagy tartsa nyomva a 
gombot, a számláló gyorsabb mozgásához. Befejezéshez és a beállítások 
rögzítéséhez nyomja meg a funkció választó [mode] gombot.  
Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó. 
 
Az ébresztő ki-be kapcsolása 
A BE/KI (ON/OFF) funkció kiválasztása a [lap/reset] gomb megnyomásával 
történik.  
Bekapcsoláskor az ébresztő jel lesz látható a képernyőn.  (lásd 5.1 kép) Az óra 
30 másodpercig hangjelzést ad ébresztéskor, amelyet bármelyik gomb 
megnyomásával leállíthatunk. 
EN 
6.0 STOPPER FUNKCIÓ 
 
A stopper funkció kiválasztásához nyomja meg a funkció választó [mode] 
gombot. A kijelző 1. sorában a 'Chron' felirat, a 2. sorban a ’0 H’ a számláló óra 
jelzést mutatja, a 3. sorban pedig számláló perc, másodperc és század 
másodperc értéke fog megjelenni  a kijelzőn. Ez az óra képes a részidők (köridők) 
mérésére is, miközben az alap idő tovább méri az aktuális időt. A stopperóra 
időkorlátai 23 óra 59 perc 59 másodperc és 99 századmásodperc. A stopper max. 
99 részidőt képes mérni. 
 
A Stopper lenullázása 
Egy teljesen új idő méréséhez a stoppert le kell nullázni, amely során a kijelzőn 
minden szám 0-ra vált. (lásd 6.1 ábra) 
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66 
 

6.1 ábra 
 
A Stopper lenullázásához nyomja meg és tartsa nyomva a [lap/reset] gombot 2 
mp-ig, míg az ’ERASE’ felirat megjelenik a kijelzőn. Amikor a felirat villogni kezd, 
nyomja meg egyszer a [mode] gombot a lenullázáshoz. 
FIGYELEM!: Amikor a stoppert lenullázzuk az összes részidő és idő törlődni 
fog az óra memóriájából. 
 
6.1  A STOPPER FUNKCIÓ – A STOPPER HASZNÁLATA 
 
Lenullázáshoz nyomja meg a [start/stop] gombot, így a számláló elindul, majd 
nyomja meg még 1x a [start/stop] gombot a számláló leállításához. Az eddig 
eltelt időt, (amelyben a stopper számol) fogja megjelenni a kijelzőn. Ismételje 
meg a fenti műveletsort, hogy megkapja az összes eddig eltelt időt, vagy 
nullázza le a stoppert a következő idő méréséhez.(6.0 kép) A stopper 
lenullázásáról bővebben a 6.0-ás fejezet Stopper lenullázása nevű fejezetben 
olvashat. 
 
Részidő (köridő) mérése. 
Nyomja meg a [lap/reset] gombot a részidő méréséhez, miközben a stopper 
számol. A rögzített részidő és annak a sorozatszáma lesz látható a kijelzőn 5 mp-
ig. Ha az értékek több mint 5 másodpercig láthatók a képernyőn, a stopper még 
számol. 
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Amikor újra a számláló lesz látható a kijelzőn, nyomja meg a [lap/reset] gombot, 
a következő részidő rögzítéséhez. 
EN 
A részidő (köridők) előhívása  
Ezt a funkciót csak akkor tudjuk használni, ha a stopper már nem számol, azaz a 
[start/stop] gombbal leállítottuk a számolást. Nyomjuk meg a [lap/reset] 
gombot, (miközben a stopper befejezte a számlálást), ekkor a rögzített részidő 
jelenik meg a kijelzőn. A következő részidő előhívásához, nyomjuk meg még 1x a 
[lap/reset] gombot. 
 
7.0 IDŐZÍTŐ (visszaszámláló) 

 
7.1 ábra 

Az időzítő funkció 
A H2O 3 időzítő móddal rendelkezik. (Timer 1, Timer 2 and Timer3). Mindegyik 
időzítő speciális számláló módot használ. Nyomja meg a funkció választó 
[mode] gombot a fenti 3 időzítő mód valamelyikének kiválasztásához. A kijelző 
1. sorában az időzítő fog megjelenni (TM-1), a kiválasztott időpont (óra), 
valamint a számláló módozatai (UP, SP, RP) a kijelző 2. sorában, a kiválasztott 
időpont perce és másodperce a kijelző 3. sorában jelenik meg. 
ENA  
Visszaszámlálási módozatok 
TM-1 (UP): Az időzítő a megadott időponttól számol vissza 0-ig, majd 0-tól kezdi 
a számolást míg le nem állítjuk.  
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TM-2 (SP): Az időzítő a megadott időponttól számol vissza 0-ig. 
TM-3 (RP): Az időzítő a megadott időponttól számol vissza 0-ig, majd ezt addig 
ismétli amíg le nem állítjuk. 
 
Az időzítés időpontja  
Az időzítés időpontja azaz időpont, amelyről az időzítő visszaszámol. Beállítása 1 
másodperctől 99 óra, 59 perc, 59 másodpercig lehetséges.  
 
7.1 IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ  
Számlálási módok és az időzítés időpontjának kiválasztása. 
Nyomja meg a funkció választó [mode] gombot, az időzítő funkció 
beállításához. 
Amikor az időzítőnél, az '1', '2' ill. '3' szám villogni kezd, nyomja meg a 
[start/stop] gombot a különböző beállítási módok közötti választáshoz, vagy 
nyomja meg a [lap/reset] gombot, hogy válasszon a '1' (TM- 1), '2' (TM- 2) vagy 
'3' (TM- 3) módok között.   
A 7.0 fejezetben láthatja a különbséget az időzítő és a számláló használata 
között. Ha a másodperc, perc vagy óramutató villogni kezd, nyomja meg a 
[lap/reset] gombot ha egyesével szeretné beállítani, vagy tartsa lenyomva a 
gombot, a számláló gyorsabb mozgatásához. Kilépéshez nyomja meg és tartsa 
nyomva a [mode] gombot. 
Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó. 
 
7.2 SZÁMLÁLÓ FUNKCIÓ 
 
A számláló használata 
A következő fejezet a TM-1 számláló működését mutatja be, de ugyanígy 
működik a TM-2, TM-3 számláló is. Ha beállította az időpontot, amelyről a 
visszaszámlálás indul, nyomja meg a [start/stop] gombot az indításhoz, majd 
nyomja meg még 1x a leállításhoz. Újraindításhoz nyomja meg újra a 
[start/stop] gombot. Sípoló hangjelzést fog hallani a visszaszámlálás alatt. 
 
A számláló leállítása 
A számláló leállításához nyomja meg a [lap/reset] gombot. 
 
Figyelmeztető hangjelzés 



 

13 

2 rövid sípoló hang jelzi, amikor a számláló az utolsó, 15 perchez, 50mp-hez 
illetve 10mp-hez ért. 
1-1 rövid sípoló hang jelzi, az utolsó 9 másodpercet. 
3 rövid sípoló hang jelzi, ha a számláló a 0-hoz ért. 
EN 
8.0 MERÜLÉSI FUNKCIÓ (DIVE MODE) 

Merülési idő

Tengeri/édesvízi
merülés

Max. mélység

Víz hőmérséklet

Pillanatnyi
mélység Merülési

mód

Mélység egysége

Ismételt merülés
jelzése

Merülési idő

Tengeri/édesvízi
merülés

Max. mélység

Víz hőmérséklet

Pillanatnyi
mélység Merülési

mód

Mélység egysége

Ismételt merülés
jelzése

 
8.1 ábra 

A merülési funkcióval kapcsolatos elővigyázatosságok. 
Soha ne használja a kezelőgombokat merülés közben, mert beázáshoz 
vezethet! 
Mindig ellenőrizze az elem állapotát merülés előtt és cserélje (cseréltesse) ki ha 
szükséges. 
A 2.0 fejezetben részletes leírást talál az elemcsere végrehajtásához. Nedvesség 
hatására a vízérzékelő szenzor automatikusan bekapcsolja a Merülési Módot. A 
vízérzékelő szenzor szárazra törlésével a fenti eset elkerülhető. A szenzor 
szennyeződése is a merülési mód nem kívánt elindításához vezethet, ezért 
minden merülés előtt tisztítsuk meg egy puha, tiszta ruhával. 
Lásd: 8.1 ábra 
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EN 
Merülési Mód (Dive Mode) 
A H2O a megbízható merülés érzékelő rendszerének köszönhetően csak akkor  
aktiválódik, ha a merülés valóban elkezdődött. Az óra szerkezetében 
elhelyezkedő szenzor érzékeli, hogy a H2O valóban teljesen elmerült a vízben 
(1,5 mélyen). Ekkor a Normál Óra Módot a Merülési Mód automatikusan felváltja 
és kijelzőn megjelennek az aktuális merülési paraméterek. 
 

• Pillanatnyi mélység 
• Vízhőmérséklet 
• Maximális merülési mélység 
• Merülést jelző ikon 
• Merülési idő 

 
Lásd: 8.1 ábra 
EN 
8.1 MERÜLÉSI FUNKCIÓK (DIVE MODE) – MERÜLÉST JELZŐ IKON, HÁTTÉR 
VILÁGITÁS ÉS MERÜLÉSI HELY VÁLASZTÁS 
 
Merülést jelző ikon 
Az óra 3 különböző merülési helyzetről informál: 
Gyors lemerülés, gyors felemelkedés és lebegés. Ezek a következőképpen 
jelennek meg a kijelzőn: 
1. Lemerülés során: ha a búvár eléri, vagy meghaladja a 10 métert/perces 
merülési sebességet, az ikon villogni kezd. 
2. Felemelkedés során: ha a búvár eléri, vagy meghaladja a 6 méter/perces 
emelkedési sebességet, az ikon villogni kezd. 
3. Lebegés közben: Ha a búvár lebeg az ikon villogni kezd. 
 
Sós- és édesvízi merülés 
Az óra mind sós-, mind édesvízi merüléshez alkalmas. Állítsa be a 'SEA' módot a 
tengeri, valamint a 'LAKE' módot az édesvízi merüléshez.  
A '8.5 fejezetben részletesen olvashat erről a témáról.  
 
Automatikus háttérvilágítás 
A merülési mód rendelkezik egy automatikus háttérvilágítás funkcióval. 
Ha a funkció (MO) bekapcsolt (ON státusz) állapotban van,  
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1. Fordítsa el a csuklóját és tartsa úgy 2mp-ig (ekkor automatikusan 
aktiválódik) 

2. Fordítsa vissza az órát 
3. A háttérvilágítás bekapcsol, 5mp-ig fog működni. 

EN 
8.2 MERÜLÉSI MÓD(DIVE MODE) – MERÜLÉSNYILVÁNTARTÁS (A példa) 
Ha a búvár befejezte a merülést (d1), a következő merülési paraméterek kerülnek 
tárolásra (10 perccel a felszínre jövetel után)  
1. Merülési idő 
2. Maximálisan merülési mélység 
3. Az utoljára mért vízhőmérséklet  
4. A merülés dátuma és időpontja  
Az utolsó 10 merülés adatait tárolja el, melyek előhívhatóak. 
Lásd 9.0 fejezet. 
A H2O merülési naplójában az első helyen, az utolsó rögzített merülés lesz 
látható. 
EN 
8.3 MERÜLÉSI MÓD – MERÜLÉSNYILVÁNTARTÁS (B példa) 
Amikor a  búvár befejezte az első merülését (d1), majd 10 percen belül ismét 
lemerül (d2), akkor az óra az előző merülés folytatásának fogja tekinteni. Tehát a 
merülési idők összeadódnak. 
Lásd 9.0 fejezet. 
 
Merülésnyilvántartás több egymás utáni merülésnél (C példa) 
Amennyiben több merülést is végrehajtunk egymás után 10 percnél rövidebb 
felszíni idővel, akkor az előzőhöz hasonlóan az óra egyetlen merülésként menti 
el a merülési időket összeadva. 
Lásd 9.0 fejezet. 
 
8.4 MERÜLÉSI MÓD - DIVE RECORD FOR SUBSEQUENCE DIVE (CASE D E) 
Merülésnyilvántartás (D példa) 
Ha a merülések között több mint 10 perc, de kevesebb mint 24 óra telik el, a H2O 
minden egyes merülést külön merülésként fog szerepeltetni. Az utolsó merülés 
merülési idejétől kezd el számolni amelyet ’REP’ feliratú ikonnal jelenít meg a 
kijelzőn. 
A ’REP’ ikon figyelmezteti a búvárt, hogy az elmúlt 24 órában merülést hajtott 
végre, tehát nitrogén lehet a vérében. Az adott merülés paraméterei 
automatikusan tárolásra kerülnek.  
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Lásd 9.0 fejezet. 
 
Merülésnyilvántartás (E példa) 
Ha a búvár befejezte a merülést és 24 órán belül nem történik ismételt merülés, a 
következő már új merülésként kerül tárolásra.  
Lásd 8.2 fejezet. 
 

Világítás be/ki kapcsolás
ON/OFF

(mode) (start/stop)

Mélység egysége
(m/ft)

(lap/reset)
választáshoz

(lap/reset)
választáshoz

(start/stop)

(start/stop)

(lap/reset)
választáshoz

Hőmérséklet egysége
(°C/°F)

(lap/reset)
választáshozTengeri/édesvízi

merülés

Világítás be/ki kapcsolás
ON/OFF

(mode) (start/stop)

Mélység egysége
(m/ft)

(lap/reset)
választáshoz

(lap/reset)
választáshoz

(start/stop)

(start/stop)

(lap/reset)
választáshoz

Hőmérséklet egysége
(°C/°F)

(lap/reset)
választáshozTengeri/édesvízi

merülés
 

8.5.1 ábra 
8.5 MERÜLÉSI FUNKCIÓ (DIVE MODE) - BEÁLLÍTÁSA 
Nyomja meg a funkció választó [mode] gombot 2 mp-ig. 
Amikor a ’MO’ felirat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a [start/stop] gombot a 
beállítások közötti váltáshoz, vagy nyomja meg a [lap/reset] gombot, az 
automatikus háttérvilágítás bekapcsolásához.  
Lásd: 8.5.1 ábra 
Ha az 'm' (méter) vagy 'ft' (feet) villogni kezd, nyomja meg a [lap/reset] 
gombot a vízmélység mértékegységének kiválasztásához. Ha a °C' vagy a °F' 
villogni kezd, nyomja meg a [lap/reset] gombot a hőmérséklet 
mértékegységének kiválasztásához. Ha a 'SEA' (tengervíz) vagy 'LAKE' 
(édesvíz) felirat villogni kezd, nyomja meg a  [lap/reset] a sós- ill. édesvízi 
merülési mód kiválasztásához. 
Nyomja meg és tartsa nyomva a [mode] gombot a kilépéshez. 



 

17 

Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó. 
 
 
9.0 A MERÜLÉSNYILVÁNTARTÓ VISSZANÉZÉSE 
 
Nyomja meg a [mode] gombot a funkció kiválasztásához. 10 merülés 
paraméterei tárolhatók a szerkezetben. Ha már több mint egy merülés került 
tárolásra, nyomja meg a [lap/reset] gombot a lapozáshoz.  
 
Merülésnyilvántartás és a merülések dátumának kiolvasása 
Amikor a keresett értékek megjelennek a kijelzőn, nyomja meg a [start/stop] 
gombot a Merülésnyilvántartás ill. Merülés dátuma közötti választáshoz. 
 
Merülési Paraméterek  

1. sorban a merülés száma jelenik meg (pl.:REC-1) 
2. sorban a víz hőmérséklet 
3. sorban a maximális mélység 
4. sorban a merülési idő olvasható le a kijelzőről.  
 

FIGYELEM: Csak az utolsó mért hőmérsékleti érték kerül tárolásra a 
műszerben akkor is, ha a merülés alatt több vízhőmérséklet lett mérve.  
 
Merülési Idő 
A merülési idő kijelzése a következőképpen történik: 

1. sorban a merülési nap és hónap látható 
2. sorban a hét napja (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU) 
3. sorban az év (pl.:2007) 
4. sorban a merülés kezdési ideje (óra, perc, másodperc, pl.: 14:25’34”  
 

9.1 MERÜLÉSNYILVÁNTARTÁS VISSZANÉZÉSE 
 
A merülések egyenkénti törlése a merülésnyilvántartóból 
Válassza ki a törölni kívánt merülést, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a 
[lap/reset] gombot, amíg az ’ERASE’ (TÖRLÉS) felirat villogni nem kezd.  
Lásd: 9.0 fejezet 
Majd nyomja meg a [start/stop] gombot a törlés megerősítéséhez, vagy a 
[mode] gombot, ha mégsem kívánja törölni az adott merülést. 
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Az összes merülés törlése a merülésnyilvántartóból 
Válassza ki bármelyik merülést, majd nyomja meg és tartsa nyomva a [lap/reset] 
gombot, amíg az ’ERASE’ (TÖRLÉS) felirat villogni nem kezd.  Majd nyomja meg 
a [lap/reset] gombot ismét az összes merülés törlésének megerősítéséhez, vagy 
a [mode] gombot, ha mégsem kívánja törölni a merüléseket. 
 EN 
10.0 RÉSZLETES LEÍRÁSOK 
 
Óra funkció 
Óra, perc és másodperc 
Hónap, nap és a hét napja 
12 / 24 órás formátum (választható) 
Év – hőmérséklet  
 
Ébresztési (figyelmeztető) funkció 
3 különböző ébresztési mód 
30 mp-ig tartó csipogó hang 
Óránkénti figyelmeztető hangjelzés 
 
Stopper funkció 
Mért idő, részidők, század másodperces értékig 
Számláló határértéke: 23 óra, 59 perc, 59.99 mp. 
99 részidő tárolható el 
 
Időzítő mód 
3 visszaszámláló mód. 
Számlálás: másodpercenként 
Programozható határérték: 1 mp-től 99 óra, 59 perc, 59 mp-ig 
TM figyelmeztető jelzés: 

1. 2 sípoló hangjelzés az utolsó 15,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 percben 50, 40, 30, 20 
és 10mp-ben. 

2. 1 sípoló hangjelzés az utolsó 9,8,7,6,5,4,3,2,1mp-ben 
3. 3 sípoló hangjelzés, ha a számláló elérte a 0-t. 

 
Merülési Mód 
Mélység mérése: 0.1m-ként (0.5ft.) 
Mélységmérés: 0-100m-ig (0 to 328ft.) 
Hőmérséklet mérése : 1 °C-ként (2 °F) 
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Hőmérséklet mérési intervallum: -10 °C - 60 °C (14 °F to 140 °F) 
Merülési idő mérése: 1 mp-ként 
Merülési idő: 1 mp-től 199 perc, 59 mp-ig. 
10 Merülés nyilvántartása 
EN 
Háttérvilágítás 
EL háttérvilágítás: ON bekapcsolásához, nyomja meg a [light] gombot, majd 5 
mp-ig világít 
EL háttérvilágítás: ON automatikus bekapcsolásához, mozgassa a csuklóját majd, 
5mp-ig világít 
 
Vízálló 
Vízálló: 200m-ig 
E 
Hivatalos márkaszerviz Magyarországon: 

 
Diving Island Búvárközpont 
1044 Budapest 
Fiumei u.25. 
Tel:+36309774076 
divingisland@t-email.hu 
www.divingisland.hu 
 


