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Y L EI SET VA R O I T U K S E T

• Älä käytä JJ-CCR rebreatheria ilman laitekohtaista koulutusta
• Nämä ohjeet eivät korvaa koulutusta laitteelle, eivätkä ole ohjeita suljetunkierronlaitteella sukeltamiseen
• Suljetunkierronlaitteeseen voi tulla toimintahäiriö milloin tahansa, aivan kuten
muihinkin laitteisiin. Joten on ensiarvoisen tärkeää, että sukeltaja kantaa mukanaan kokonaan itsenäistä bail out-varakaasupulloa jokaisella sukelluksella.
Varakaasua tulee aina varata mukaan riittävästi jotta sukellus voidaan keskeyttää
missä vaiheessa tahansa ja turvallisesti pintautua varakaasua hengittäen.

• Sinun tietosi ja käytännön sukellustaitosi ovat paras tapa välttyä
onnettomuuksilta.
• Laitteen muokkaaminen johtaa johtaa välittömään CE-hyväksynnän peruutukseen, eikä turvallisesta sukelluksesta ole enää takuuta. Tämä koskee myös huoltovälien noudattamatta jättämistä.
• Laitteen muokkaaminen johtaa takuun mitätöitymiseen. Mikäli tehtaalle lähetetään muokattu kone huoltoa tai korjausta varten, tehdas palauttaasuljetunkierronlaitteen takaisin alkuperäiseen kokoonpanoonsa. tähän työhön kuluva aika,
tarvikkeet ja varaosat laskutetaan asiakkaalta.
• Varaosien vaihdot, huollot ja korjaukset saa suorittaa vain, jos pystytään todentamaan, että tekijällä on työhön riittävä koulutus ja laitteet. Tämä koskee myös
varaosien toimitusta.
• On erittäin suositeltavaa, että käyttäjä lukee nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi.

• Jollet ole samaa mieltä näiden varoitusten kanssa, sinun ei tulisi sukeltaa JJ-CCR
Rebreatherilla.

2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

JJ- CCR ApS 2012

2

www.JJ-CCR.com

SISÄLLYS
1
Sisällysluettelo 										3
1.1
Korjaukset ja muutosten dokumentointi							
6
2
Johdanto											7
3
JJ-CCR yleistä											8
3.1
Ominaisuudet											8
3.2
Tekniset tiedot											9
4
JJ-CCR:n kokoaminen										10
4.1
Runko												10
4.2
Kahva												11
4.3
Jalusta												11
4.3.1
Jalustan kiinnittäminen laitteeseen							12
4.4
Alentaja ja letkut										13
4.5
Siipiliivi											14
4.6
Takakeuhkot (BMCL) 										14
4.7
Selkälevy ja hihnasto										15
4.7.1
Säädä hihnasto										16
4.8
Hapen manuaalinapin kiinnittäminen								17
4.9
ADV:n kiinnittäminen										17
4.10
Suodatuskanisteri (aksiaalinen)								18
4.11
Suodatuskanisteri (radial) 									19
4.12
Kansi 20 											20
4.13
Hengitysletku DSV (Dive Surface Valve)							22
5
Tärkeimmät osat										23
5.1
Kansi												23
5.1.1
Paristotila										23
5.1.2
Happianturit 										
24
5.1.3
Solenoidi 										
24
5.1.4
Hengitysletkut										24
5.2
Controlleri											25
5.3
HUD (Head Up Display)										25
5.3.1
HUD kalibrointi										
26
5.4
ADV (Automatic Diluent Valve) 								
27
5.5
Manuaali happiventtiili									27
5.6
Manuaali diluentventtiili (valinnainen)								27
5.7
DSV (Dive Surface Valve)									27
6
Controlleri											28
6.1
Yleistä 												28
6.2
Toiminnallisuus											29
6.3
Controllerin kytkeminen päälle								30
6.4
Vasen ja oikea painike										30
6.4.1
Vasen (MENU)										
30
6.4.2
Oikea (SELECT)										
31
6.4.3
Yleisesti painikkeista 									
32
6.5
Päänäyttö 											32
6.6
Valikkorakenne											34
6.7
Valikko 											35
6.8
Sammutus											35

2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

JJ- CCR ApS 2012

3

www.JJ-CCR.com

6.9

Kalibroi (02 anturin kalibrointi)								36
6.9.1
PP02 seuranta										37
6.9.2
Kalibroinnin tarkastaminen sukelluksen aikana						
37
6.10
”End Dive”											38
6.11
Setpointin vaihtaminen									38
6.12
Select Gas											38
6.13
Switch OC / CC (avoimen / suljetunkierron välillä)						
39
6.14
Dive Setup +											40
6.14.1 Low SP (matala setpoint)									
40
6.14.2 High SP (korkea setpoint)									
41
6.14.3 Define Gas										41
6.14.4 Dive Planner										43
6.14.5 Conserv. (Konservatismi)									
46
6.14.6 NDL Näyttö (GF99, CEIL, NDL tai @ +5 näyttö)						
47
6.14.7 Brightness (Kirkkaus)									
49
6.15
Dive Log+											49
6.15.1 Display Log										50
6.15.2 Upload Log										
50
6.15.3 Edit Log Number										51
6.16
Setpoint -> 0,19										51
6.17
System Setup+											52
6.17.1 Dive Setup (yleiskatsaus)									
52
6.17.2 Low Setpoint (Dive Setup)								
52
6.17.3 High Setpoint (Dive Setup)								
53
6.17.4 NDL Display (Dive Setup)									
53
6.17.5 Deco Setup (yleiskatsaus)									53
6.17.6 Conserv. (Deco Setup)									
54
6.17.7 Last Stop. (Deco Setup)									
54
6.17.8 Gas On/Off. (Deco Setup)								
55
6.17.9 OC Gases										56
6.17.10 CC Gases										57
17.06.11
O2 Setup (yleiskatsaus) 									59
17.06.12
Cal. FO2 (O2 Setup) 									59
17.06.13
solenoidi (O2 setup) 									60
17.06.14
Auto SP Switch 										60
17.06.15
Näytön asetukset (yleiskatsaus) 								61
17.06.16
Mittayksiköt (Näytön asetukset) 								61
06.17.17
Kirkkaus (Näytön asetukset) 								62
17.06.18
Korkeus (Näytön asetukset) 								62
06.17.19
Flip Screen (Näytön asetukset) 								62
06.17.20
System Setup (yleiskatsaus) 								63
06.17.21
Date (Järjestelmän asetukset) 								63
06.17.22
Time (Järjestelmän asetukset) 								63
06.17.23
Unlock (Järjestelmän asetukset) 								63
17.06.24
Load Upgrade (Järjestelmän asetukset)							64
06.17.25
Reset to Defaults (Järjestelmän asetukset) 							
64
17.06.26
Advanced Config (yleiskatsaus) 								64
17.06.27
Suolapitoisuus (Advanced Config 1) 							64
06.17.28
Otsikon väri (Advanced Config 1)								65
06.17.29
OC Show PPO2 (Advanced Config 1)							
65
06.17.30
End Dive Delay (Advanced Config 1) 							
65
06.17.31
Advanced Config 2 (yleiskatsaus) 								66
6.18 		Tilatiedot 										67
6.19 		Hälytys ja virheilmoitukset 								70
6.20 		Paristojen vaihtaminen 									75

2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

JJ- CCR ApS 2012

4

www.JJ-CCR.com

6.21
6.22
6.23
7

8

9
10
11

12
13

Firmware Update										76
Step-by-Step Firmware Update									77
Startup teksti											79
VPM-B /VPM-GFS decompression model							
80
7.1.1
Deco Model										80
7.1.2
Conserv. (VPM)										80
Tarkistuslista ennen sukellusta 								81
8.1
Valmistelut maalla									81
8.2
Vähän ennen sukellusta 									82
8.3
Juuri ennen veteen menoa								82
Sukellus											83
Sukelluksen jälkeen 										83
Puhdistus 											83
11.1
Nopea puhdistus 83
11.2
Täydellinen puhdistus 84
Varastointi 											84
Huolto												85
13.1
Yleinen huolto 										85
13.2
Maximi huoltoikä									85
13.3
Hyväksytyt hoitotuotteet 									85
13.4
Hoitovälit 										86
13.4.1 Ennen jokaista sukellusta 								86
13.4.2 Jokaisen sukelluksen jälkeen 								86
13.5
Huoltovälit 										86
13.5.1 12 kuukauden välein 									87
13.5.2 24 kuukauden välein 									87
13.5.3 Joka 60. kuukausi 									87

2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

JJ- CCR ApS 2012

5

www.JJ-CCR.com

1.1
Revisio
00
01
02
03
04

Muutosten kuvaukset
Muutokset
CE versio
- Aksiaalisen Soda Lime kanisterin (100m) testitiedot lisätty
- Joitakin pieniä korjauksia
- Firmware 42
- Joitakin pieniä korjauksia
- Asiakirjan rakenteen uudelleen suunnittelu
- Joitakin pieniä korjauksia
- Firmware 46
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2

Johdanto

Onnittelut JJ-CCR Rebreatherin omistajalle! Olemme varmoja, että koet monia unohtumattomia
sukelluksia laitteesi kanssa.
JJ-CCR suljetunkierronlaitteen kehitys alkoi jo vuonna 2006. Tänä aikana laite pystyi osoittamaan
poikkeuksellisen luotettavuuden yli 1500 sukellustunnilla
erilaisissa ympäristöissä ympäri maailmaa. Tuotekehitysfilosofia täyttää seuraavat kriteerit:

•		KISS periaatteen suora soveltaminen: ”Keep It Simple Stupid”
•		Rebreather on erittäin vankka, monipuolinen ja luotettava
•		Rebreather on hyvin yksinkertainen käyttää, ylläpitää ja huoltaa
•		Laitteessa käytetään helposti saatavilla olevia osia, jolloin sukelluspaikoilla
		korjaaminen on nopeaa ja yksinkertaista.
•		Eri kokoisten säiliöiden käyttö ilman, että tarvitaan erityisiä säätöjä laitteeseen
• 		Tarjotaan yksi täysin toimintakykyinen laite, eikä peruslaitetta monilla eri
		vaihtoehdoilla.
• 		Laitteet täytyy olla kahdennetut, jotta voidaan taata mahdollisimman korkea 		
		turvallisuuden taso. Esim erilliset patterit controllerille, HUDille ja solenoidille. 		
		Paristoja ei sallita hengityskierrossa. Ja koneen manuaalinen käyttö on oltava 		
mahdollista milloin tahansa, mikäli controlleriin tulee häiriö.
• 		Käytetään yksinkertaista ja ennenkaikkea luotettavaa elektroniikkaa. Ei käytä 		
		mitään high tech -temppuja ja vältetään tiukasti ”autopilotti efektiä”.
		Sukeltajalla on täysi kontrolli rebreatheriin, eikä päinvastoin.
•		Tieteelliset testitulokset tulee olla saatavilla, jotta laitteen suorituskyky voidaan 		
		tarkistaa.
• 		Etsitään jatkuvasti uusia tapoja kehittää laitetta.
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3

Yleiskatsaus JJ-CCRään

3.1

JJ-CCR toiminnallisuuden laajuus
• 		E rittäin luja alumiinirunko, johon on mahdollista sijoittaa jopa 4 kaasusäiliötä (2-12l)
		käyttäen tavallisia säiliöhihnoja.
• 		Itsetäytettävä Soda Lime kanisteri (aksiaali tai radiaali)
• 		Tukeva jalusta
• 		Integroitu kahva
• 		Taakse sijoitetut vastakeuhkot
• 		E riytetyt virtalähteet; yksi patteri controllerille, yksi HUDille (Head Up Display), kaksi
		rinnakkaista solenoidille. Mikään paristoista ei sijaitse hengityskierrossa.
• 		Integroitu ADV (Automatic Diluent Valve)
• 		D SV (Dive Surface Valve)
• 		Venttiili manuaaliseen hapen lisäykseen, josta voidaan syöttää myös muita
		ulkopuolisia kaasuja. Optiona myös diluent-puolelle.
•		Itsenäinen HUD (Head Up Display), joka näyttää reaaliaiakaisesti PPO2 kaikilta
		kolmelta sensorilta.
• 		L uotettava controlleri, jossa usean kaasun decompressio tietokone.
		(Perustuu Shearwater Predator tietokoneeseen)
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3.2

Tekniset tiedot

Mitat

70cm x 40cm x 26cm mukaan lukien kahva

Paino

34.2kg - Valmiina, sis 2 x 3 litran säiliöt
19,8 kg - Ilman säiliöitä ja Soda limeä

Soda Lime kanisteri

Patterit
Vastakeuhkojen tilavuus

Tyyppi: Axial (vakio)
Soda Lime: 2.3kg (Sofnolime 797)
Kesto: 120 min vakiosyvyys (40 m)
180 min sukellusprofiili (40 m)
150 min sukellusprofiili (100 m)
Tyyppi: Radial (valinnainen)
Soda Lime: 3.05kg (Sofnolime 797)
Kesto: 180 min sukellusprofiili (100m)
Sukellusprofiili: 40 min 40 m, 5 min 15 m, 9 min
(40 m) ja jäljellä oleva aika
Sukellusprofiili: 10 min 100 m, 2 min 40 m, 2 min
(100 m), 15 m, 9 m jäljellä oleva aika
Testiparametri: 40L/Min ilma, 1.6l/min CO2,
4°C:n lämpötila
2 x 3.6V litium (SAFT 14500). Yksi patteri controllerille, yksi HUDille.
2 x 6v lithium (Energizer CR-P2).
(Rinnakkaiskäyttö solenoidille)
8 litraa

Suurin käyttösyvyys

Max. 40 m ilma diluenttina
Max. 100 m trimix diluenttina
Varoitus:
Sukeltamiseen 100m syvemmälle liittyy lukuisia muita riskejä.

Kaasujen puhtausvaatimukset

Ilma:		
DIN EN 12021
Happi:
>99.5% (medicinal oxygen)
Helium: >99.996

Ilmanpaine välillä 800 - 1050mbar

800 – 1050mbar

1. vaihe happi

liitos: M26x2 - toisiopaine: 7,0-7,5 bar

1.vaihe Diluent

liitos: DIN 5/8 ”- toisiopaine: 9,0-10,0 bar

Hapen kontrollointi

Kaksi setpointtia (matala ja korkea). Voidaan vaihtaa
niin monta kertaa kuin halutaan, myös veden alla.

Hapen setpointin vaihtelu

0,4 -1,5 bar (matala ja korkea)

Happi varoitukset

Alhainen
0.4 bar
Korkea 1.6 bar

Happianturit

3 Galvaanista anturia (tyyppi: R17JJ-CCR)

Käyttölämpötilat

Sukelluksella:		
+4°C to +34°C
Lyhytaikainen (ilma):
-10°C to +50°C
Pitkäaikainen (varastointi) +5°C to +20°C
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4

JJ-CCR kokoaminen

Tässä luvussa käsitellään JJ-CCR Rebreatherin perus kokoonpano. Laite toimitetaan koottuna. Tämä luku
on tarkoitettu näyttämään, kuinka perus kokoonpano tapahtuu. Samalla se toimii ohjenuorana, kun
kokoat laitetta, jos joudut purkamaan sen jostain syystä (esim. kuljetuksen ajaksi).

4.1

Peruslaite

JJ-CCR peruslaite koostuu erittäin vahvasta
alumiinirungosta. Ohjainkiskot kuvassa pitävät
kaasusäiliöt oikeassa asennossa ja kiinnittävät
säiliöhihnat.

Etupuolella näet kaksi ruuvikiinnitintä, sekä putket vasemmalla ja oikealla puolella.

	
  

	
  

Seuraavassa kuvassa näkyy, miten ruuvit (lukko, ruuvi M8x30) lisätään ruuvipidikkeeseen. Ruuvipidikkeen aukot on asetettu siten, että laite ei pääse putoamaan, tahattoman ruuvin irtoamisen yhteydessä. Muovi osa ruuvissa muodostaa galvaanisen väliseinän alumiinisen perusyksikön ja teräsruuvin
väliin. Tämä estää korroosiota. Siipi,vastakeuhkot ja takalevy kiinnitetään ruuveilla myöhemmin.
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4.2

Kahva

	
  
Tässä kuvassa on kahva, joka ruuvataan peruslaitteen kahteen putkeen. Kahvan avulla JJ-CCR
on helppo nostaa kaikissa olosuhteissa. putkia
voidaan käyttää lisäksi trimmi-painosäiliöinä.
Tärkeää: Riippumatta siitä, käytetäänkö trimmipainoja putkissa tai ei, JJ CCR:n tasapaino ei
muutu! Kyse on vain sukeltajan tarvitsemasta
painomäärästä.

4.3

	
  

Putkissa on mahdollista käyttää kahta erilaista
painotyyppiä, lyijytankoja tai lyijyhauleja. Jos
käytät hauleja, lisää pala sientä putkien pohjalle,
tämä estää haulien putoamisen, mutta päästää
veden valumaan ulos.

Jalusta

Vankka jalusta on kiinnitetty peruslaitteen pohjalevyyn neljällä lukitusruuvilla. Jalusta estää JJ CCR:n
kaatumisen ja sitä voidaan käyttää säiliöiden, poijujen, reelien jne kiinnittämiseen.
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4.3.1 Attaching the stand to the base unIt

	
  

Kiinnitääksesi jalustan, asenna ensin pohjalevy
peruslaitteessen. Ennen asennusta varmista, että
tiivistepinnat ovat puhtaat. Tarkista huolellisesti
pohjalevyn O-renkaat ja rasvaa ne uudelleen,
mikäli tarpeen. Käytä rasvaa vain ohut kerros.
Pohjalevyn asettaminen pitäisi sujua vaivatta.
Seuraavassa vaiheessa jalustan neljä pulttia
kiinnitetään pohjalevyyn. Aseta tämän jälkeen
korotuspalikat pultteihin. Rungon nuoli ja
korotuspalikan lovi tulisivat olla linjassa.

	
  

	
  

Tärkeää: Älä kiristä neljää mutteria vielä! On
tärkeää varmistaa, että jalusta on kohdistettu
oikein. Kun nuoli rungossa on linjassa korotuspalikan loven kanssa on asento oikea. Tämän
jälkeen voit asentaa jalustan paikoilleen ja
kiristää lukkomutterit.
Seuraavassa kuvassa jalusta on oikein asennettu.

	
  

Tässä näet kaikki osat oikeassa järjestyksessä.
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4.4

Alentajat ja letkut

Seuraava kokoonpanovaihe koskee 1. vaiheita ja letkuja (matalapaine ja korkeapaine). JJ-CCRiin on
haluttu luoda selkeä ja yksinkertainen letkujen sijoittelu ja mahdollisimman vähäinen letkujen määrä.

	
  

	
  

1.Alentaja M26x2 kierteellä ja vihreä painemittari on hapelle. Matalapaineletkut kuljettavat happea
solenoidille ja hapen manuaalilisäysnapille.1.alentajassa on ylipaineventtiili, se laukeaa, jos toisiopaine nousee
10 bariin ja siten estää letkujen halkeamisen esim. jäätymistapauksissa. 1.alentaja DIN 5/8” kierteellä ja
musta painemittari käytetään diluentille. Diluent alentaja syöttää pientä jakotukkia jossa 3 lähtöä, tästä
jakotukista lähtevät kaksi letkua menevät ADVlle ja liivintäyttöletkulle. Diluentin ylipaineventtiili
laukeaa, jos välipaine nousee yli 15barin ja estää täten letkujen halkeamisen esim jäätymistilanteissa.

Kuvassa vasemmalla on esitetty letkujen sijoittelu.

Kuvassa oikealla on
esitetty 3-tie jakotukin
oikea sijoittelu.

	
  
JJ- CCR ApS 2012
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4.5

Liivi
Seuraava kokoonpanovaihe koskee siipiliiviä.
JJ-CCR Rebreather toimitetaan yhdellä liivillä,
joka on räätälöity tälle koneelle ja kehitetty
erityisesti sitä varten. Viereinen kuva näytää
letkujen oikean järjestyksen. Kaksi korkeapaineletkua tulee olla syötetty siiven alemman aukon
läpi. Kaikki diluent puolen letkut tulee kulkea
ylemmän aukon läpi, happipuolella vain hapen
manuaalilisäysnapille menevä letku kulkee
yläaukon läpi.
Painemittareiden paikka on hyvä useista eri
syistä. Ennen sukellusta tapahtuvien tarkastusten
aikana mittarit on helppo lukea, kun taas sukelluksen aikana ne ovat pois tieltä. Kun haluat
sukelluksen aikana tarkastaa paineen, se on erittäin helppoa, vedät vain mittarin eteenpäin.

4.6

	
  

Taakse asennetut vastakeuhkot (BMCL)

Seuraavaksi kiinnitämme vastakeuhkot. Reiät
sallivat keuhkojen kiinnittämisen eri korkeuksille.

Keuhkojen tyhjennysventtiilin naru on
pujotettava liivissä olevan silmukan läpi.

HUOMIO: Älä koskaan yritä nostaa laitetta
ADVsta tai T-kappaleista Tämä voi aiheuttaa
vakavia vaurioita vastakeuhkoihin!

2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

	
  

JJ- CCR ApS 2012

14

	
  

www.JJ-CCR.com

4.7

Selkälevy ja hihnasto
Vastakeuhko tulee kiinnittää hihnastoon. Keuhkojen yläosassa on kaksi tarrahihnaa tätä varten.
Hihna asetetaan tarrojen sisään ja tarrat suljetaan. Ei saa sijoittaa yli olkatoppauksen!
Seuraavassa kuvassa näkyy vastakeuhkojen oikea
kiinnitys hihnastoon.

Counter lung

Aluslaatta ja siipimutterin on kiinnitetty selkälevyyn. Kiristä siipimutteria ajoittain.

Harness

Shoulder padding

	
  

Diluentpuolen matalapaineletku kiinnitetään
liivintäyttöletkuun. Työnnä letkut hihnastossa
olevan kiinnikkeen läpi, jolloin liivintäyttöletku
pysyy aina samalla paikalla ja on helppo löytää
sukelluksen aikana.

15
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4.7.1 Valjaiden sovittaminen
Hihnasto toimitetaan täysin koottuna selkälevyn kanssa. On kuitenkin tärkeää, että valjaat on säädetty
sukeltajan fyysisille mitoille. JJ-CCR Rebreatherin tulisi aina olla mahdollisimman korkealla sukeltajan
selässä, sekä istua niin tiiviisti selässä, kuin mahdollista.

•
		

JJ-CCR Rebreather toimitetaan säädettävällä hihnastolla. Tämä mahdollistaa helpon ja
yksinkertaisen säädön päälle puettaessaja myös kiristämisen vedessä, jos tarpeen.

•
Huonosti säädetyillä valjailla voi olla erittäin kielteinen vaikutus sukeltajaan sukelluksen
		aikana.

Seuraavat kuvat näyttävät sekä oikean, että väärän säädön. Oikealla puolella hihnasto on säädetty
väärin, jolloin kone roikkuu alhaalla sukeltajan selässä. Vasemmalla puolella säätö on oikea. kone on
oikeassa asennossa ylhäällä ja lähellä selkää.

OIKEIN

VÄÄRIN
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4.8

Hapenlisäysventtiilin kiinnittäminen
Liitä matalapaine happiletku (täyttöliitin) manuaali täyttöventtiiliin. On suositeltavaa, että pujotat molemmat happiletkut D-renkaan läpi, näin
hapenlisäysnappi pysyy aina samassa paikassa ja on helppo löytää sukelluksen aikana.

4.9

	
  

ADV:n liittäminen
Liitä 1.alentajasta lähtevä lyhin matalapaineletku ADV:een.
Älä koskaan käytä minkäänlaista työkalua tähän työhön! On täysin
riittävää, että kiristät sen tiukasti käsin.
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4.10 Soda lime kanisteri ( aksiaalinen )
JJ-CCR Rebreather standarditoimitus sisältää aksiaalisen sodalime kanisterin.
Radiaalikanisteri on saatavana optiona (kts.4.11).

	
  

	
  

	
  

1. Ota vedenkestävä pölysuodatin
ja aseta se sodalime kanisterin
pohjalle. Varmista, että pohja on
täysin peitossa ja ettei reunoilla
ole aukkoja.

	
  

2. Täytä kanisteri noin puoleenväliin kalkilla ja kopauttele kevyesti
kanisterin ympäriltä tasoittaaksesi
kalkin kanisterissa.

	
  

	
  

3. Täytä toinen puolikas kanisterista, kunnes kalkkion n4-5mm
kanisterin reunasta, koputtele jälleen tasaiseksi. Aseta sitten
toinen suodatin kalkin päälle.

TÄRKEÄÄ: Kertaalleen käytettyä suodatusmateriaalia ei saa pakata uudelleen
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4. Aseta jousipainelevy suodattimen päälle ja kiristä käsitiukkuuteen. Koputtele nyt ympäri
kanisterin ulkoreunaa, asettaaksesi
kalkin tasaisesti kanisteriin. Kiristä
ruuvia välillä, on tärkeää, että se
pysyy tiukkana.
HUOMIO: Älä kiristä mutteria liikaa, koska se voi vahingoittaa kanisteria. Kalkkikanisteri on oikein
täytetty, kun siitä ei ravistaessa
kuulu liikkuvan kalkin ääntä.
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4.11 Soda Lime kanisteri ( radiaali )
Tässä osassa kerrotaan radiaalikanisterista, joka on saatavana optiona
JJ-CCRään.

• Radiaalikanisteri tulee täyttää erittäin huolellisesti ja on tärkeää
varmistaa, että se on kunnolla pakattu.
• Varaa vähintään 10min radiaalikanisterin täyttämiseen
varmistaaksesi huolellisuuden.

Vedenkestävä pölysuodatin sijaitsee sisäputken ympärillä. Tämä varmistaa,
ettei kalkkipölyä pääse hengitysilmaan. Vaihtaaksesi suodattimen kierrä
sisäputki irti, suodatin on kiinnitetty kolmella o-renkaalla.
Radiaalikanisteri täytetään vaiheittain. Kussakin vaiheessa tulisi lisätä 5-7cm kalkkia. Täyttöjen välissä
kalkki on tiivistettävä.Tämä on helpointa suorittaa taputtelemalla ympäri kanisterin mustaa osaa.
Täytä kanisteri n. 4-5mm reunasta ja tasaa pinta taputtelemalla mustan osan ympäri.

Älä koskaan taputtele kanisteria ritilän kohdalta, tämä saattaa vahingoittaa radiaalikanisteria!

TÄRKEÄÄ: Kertaalleen käytettyä kalkkia ei saa
käyttää uudelleen!

Aseta jousipainelevy kanistelin päälle ja kiristä käsitiukkuuteen. Taputtele vielä mustan osan ympäri. Kiristä ruuvia välillä. On mahdollista, että joudut lisäämään kalkkia. Kanisterin ja levyn tulee olla samassa
tasossa. Kalkkikanisteri on oikein täytetty, kun ravistaessa ei kuulu liikkuvan kalkin ääntä.
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4.12 Kansi ”Lid”
Kansi ja suodatuskanisteri ruuvataan toisiinsa neljänneskäännöksellä
ja tiivistetään o-renkaalla. Tarkasta o-rengas huolellisesti ennen
kiinnitystä!
Älä koskaan kiristä kalkkikapselia liikaa!

Ennenkuin liität kannen ja suodatuskanisteri alumiinirunkoon, tarkista kannen kaksi o-rengasta huolellisesti ja lisää rasvaa tarvittaessa. Rasvaa ei tule käyttää liikaa, vaan sivellä ohut kerros. Tämä on erittäin
tärkeää, sillä muutoin on mahdollista, että rebreather
vuotaa ja aiheuttaa vakavan vaaratilanteen käyttäjälle
ja vaurioita laitteelle.

Vuoto tällä alueella tullaan todennäköisesti huomaamaan positiivi- ja negatiivitestin aikana.

Kohdista kansi siten, että
nappi ja alumiinirungon
reikä asettuvat linjaan.

Paina nappi alas ja ala työntää kantta
ja kanisteria hitaasti alas.
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kun nappi tulee ulos rungossa olevasta reiästä.
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4.12 Kansi (jatkuu)

Pujota HUD ja Controlleri kahvan ali.

Ota molemmat hengitysletkut ja pujota kahvan
ali. Tämän jälkeen laitteen tulisi näyttää samalta,
kuin kuvassa.

Kiinnitä happiletku.
(kiristä vain käsitiukkuuteen!)

Liitä hengitysletkut T-kappaleeseen ja ADV:hen.
Hengitysletkuissa on erikätiset kierteet, uloshengityspuolella on vastakierteet ja sisäänhengityspuolella myötäkierteet. Tästä syystä hengitysletkuja ei voi
vahingossa laittaa ristiin.
HUOMIO: Älä koskaan yritä nostaa laittetta
käyttäen ADV-tai T-kappaletta! Tämä voi aiheuttaa
vakavia vaurioita vastakeuhkoihin!
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4.13 Hengitysletku DSV ( Dive Surface Valve )
Kiinnitä nyt hengitysletku T-kappaleisiin. Tarkista
ennen kiinnitystä, että yksisuuntaventtiilit toimivat.
DSV:ssä oleva nuoli osoittaa hengityskierron virtaussuunnan. Ei ole mahdollista kiinnittää hengitysletkua väärinpäin, sillä kierteet ovat vastakkaiset.

Ota HUD ja pujota se punaisten o-renkaiden läpi ja
lopuksi kiinnitä DSV:ssä olevaan telineeseen.

JJ - CCR Rebreather on nyt täysin kasattu.
Yksityiskohtaisempia tietoja yksittäisistä JJ CCR komponenteista löytyy kyseisistä luvuista.

VAROITUS: Laite ei ole vielä sukellusvalmis! Ennen sukellusta tulee aina suorittaa
tarkastukset luvun 8 mukaisesti.
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5

Tärkeimmät komponentit

Tämä luku sisältää kuvaukset JJ CCR:n joistakin pääkomponenteista, sekä muutamia keskeisiä huoltoja hoito-ohjeita.

5.1

Kansi
Kansi, jossa kolme happianturia, solenoidi, patterikotelo,
controllerin johto ja HUD sijaitsevat, ovat JJ CCR:n aivot.
Oikealla puolella on hapen matalapaineletkuliitäntä, joka
syöttää solenoidia. Piezo -painikeella vasemmalla puolella
kytketään HUD (Head Up Display) päälle ja pois, sekä
kalibroidaan se.
”JJ-CCR.COM”-kaiverruksen alla on patterikotelo.
TÄRKEÄÄ :Kantta tulee aina käsitellä erittäin huolellisesti.

5.1.1 Patterikotelo
Avataksesi patterikotelon sinun tulee irroittaa kaikki 10
ruuvia kannen ympäriltä. JJ-CCR Rebreather kuluttaa hyvin
vähän virtaa. Ei voida määritellä, poistaisin.
JJ-CCR Rebreatherin suunnittelussa on pidetty tärkeänä
patterien sijoittamista hengityskierron ulkopuolelle ja patterikotelo on täysin tiivistetty. Näin vältetään täysin kosteudesta johtuvat haitat, sekä paine-erojen aiheuttamat haitat.
Vaikka hengityskierto täyttyisi vedellä, tällä ei myöskään ole
vaikutusta pattereiden toimintaan, koska kotelo on täysin
tiivistetty. Kaksi 2 x 6v lithium paristot ( CR - P2 ) käytetään
rinnakkain solenoidille. Paristot vaihdetaan aina yhtäaikaa.
Pattereiden jännitteet voidaan tarkistaa controllerin status
displaysta. Controller antaa ulkoisen patterin varoituksen
(external battery warning) jos jännite on liian alhainen.
3.6v litium paristo ( SAFT 14500 ) on HUDille. Tarkista, että
patteri on asennettu oikein pidikkeeseen. Paristopidike on
merkitty tavanomaisesti + ja – merkein. On suositeltavaa,
että Solenoidin molemmat patterit ja HUDin patteri
vaihdetaan kaikki samaan aikaan.
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5.1.2 Happianturit, ”cellit”
JJ-CCR Rebreather käyttää kolmea JJ-CCR happianturia . Anturit voidaan vaihtaa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja. TÄRKEÄÄ : Käytä vain anturityyppiä ” R17JJ-CCR ”!
Kolme celliä on numeroitu (1 , 2 ja 3). Nämä luvut löytyvät johtojen kiinnitysten vierestä, sekä kunkin happianturi yläpuolelta.

Johtojen reititys tulee olla oikein numeroiden mukaisesti, koska
järjestys (1,2,3) vastaa täysin järjestystä controllerissa ja HUDissa.

5.1.3 Solenoidi
JJ - CCR Rebreather käyttää erityistä solenoidia,
jolle on tunnusomaista erityisesti sen äärimmäisen
alhainen virrankulutus. Tämän solenoidin
viallinen toimintatila on aina kiinni-asento, mikä vähentää huomattavasti happimyrkytyksen riskiä.
• Solenoidin korjaus- tai huoltotyö on aina suoritettava valmistajalla, tai JJ-CCR Aps:in hyväkymässä
huoltoliikkeessä!

5.1.4 Hengitys letkut
Kaksi hengitysletkua on kiinnitettynä
kanteen. Keskellä kantta sijaitseva letku
tulee liittää ADV:hn ja reunalla sijaitseva letku T-kappaleeseen. Irroitettaessa
hengitysletkuja (kts myös 11.2) tulee
ensin poistaa hex-kuusiokoloruuvi aluslaattoineen.

Kahdella aukolla on erikokoiset halkaisijat, joten väärinpäin asentaminen on mahdotonta.
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5.2

Controlleri
JJ-CCR Rebreather toimitetaan Shearwaterin controllerilla, jossa
usean kaasun tunnistus (nitrox,trimix,heliox) ja monimuoto
( OC ja CC ) decompressiotietokone. Tietokoneen ohjain on
optimoitu
JJ-CCRlle ja sisältää ominaisuuksia ja toimintoja, jotka on
kehitetty erityisesti tälle laitteelle.
Controllerin yksityiskohtainen kuvaus löytyy luvusta 6.

5.3

HUD ( Head Up Display )

JJ-CCR Rebreather toimitetaan vakiona HUDilla ( Head Up Display).
HUD toimii täysin riippumattomana controllerista. Tämä tarkoittaa, että sillä on oma elektroniikkansa ja virtalähteensä. HUD
valvoo kaikkia kolmea happianturia ja näyttää reaaliaikaisen hapen osapaineen kolmella LED valolla. Jokainen LED ilmaisee arvon
yhdelle happianturille. Ensimmäinen LED osoittaa arvon anturille
1 ,Toinen merkkivalo osoittaa arvo anturille 2 ja kolmas LED ilmaisee arvon anturille 3. Antureiden järjestys on sama, kuin controllerissa. LEDit ovat kaksivärisiä (vihreä ja
punainen). Jos molemmat värit on aktivoitu samaan aikaan, ne muodostavat oranssin.
HUDin kytkin sijaitsee kannen päällä. Piezo-napin lyhyt painallus kytkee HUDin päälle ja uusi lyhyt painallus kytkee sen pois päältä. Varmista, että HUD on kytketty päälle, ennenkuin menet veteen. Jos unohdat,
pyydä pariasi kytkemään HUD päälle.

Jos merkkivalot vilkuttavat oranssina väriä 30
sekunttia päälle kytkemisestä, on patterijännite
liian alhainen. Vaihda tällöin patteri mahdollisimman pian.
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5.3.1 HUD kalibrointi
HUD :in kalibrointi tulisi tapahtua heti ohjaimen kalibroinnin jälkeen. On suositeltavaa
että HUD ja controlleri kalibroidaan aina samaan aikaan !
		1. Avaa happisäiliön venttiili
		2. Avaa suukappale ( = CC -tila)
		3. Kytke HUD
		4. Aloita kalibrointi controllerilla ( luku 6.9 )
		5. Heti kun controllerin kalibrointi on valmis, paina HUD-kytkintä kolmesti sekunnin aikana.
			 Tämä saattaa vaatia hieman harjoittelua , mutta se estää tahattomat kalibroinnit.
		6. Jos kalibrointi on onnistunut, kaikki kolme LEDiä loistavat kirkkaasti punaisella . Jos näin
			 ei ole, niin kalibrointi ei onnistunut.
		7. Kun kaikki kolme LEDiä ovat loistaneet punaisena, alkavat ne välkkyä oranssina yhden
			 kerran, lyhyin väliajoin. Tämä osoittaa, että hapen osapaine on 0,95 ja 1,05 välillä.
			 Varsinainen kalibrointiarvo on 0,98 . jos anturin kalibrointi epäonnistui, anturia vastaava
			 LED vilkkuu vihreän ja punaisen välillä.

5.3.2 HUD:n lukeminen
PPO2 reaaliaikainen tarkkailu kolmelta eri anturilta on erittäin yksinkertaista HUDin ansiosta.
Tämä korvaa toisen handsetin tarpeen PPO2 tarkkailussa. Vilkkuminen ja värikoodit ovat erittäin yksinkertaisia. Vilkkuva oranssi tarkoittaa PPO2 olevan1.0. Tarkemmin ottaen osapaine on 0.95 ja 1.05
välillä. Jokainen vihreä välähdys tarkoittaa kymmenyksen ylitystä 1.0:aan. Esimerkiksi kolme vihreää
välähdystä tarkoittaa PPO2 olevan 1.3 kyseisellä anturilla.
Jokainen punainen välähdys tarkoittaa kymmenyksen alitusta 1.0:aan. Esimerkiksi, jos LED välähtää
kolme kertaa punaista, tarkoittaa se, että hapen osapaine on 0,7 kyseisellä anturilla.
LED välähdys järjestys

••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Kuvaus
Jokainen LED välähtää kerran oranssia, jonka jälkeen lyhyt tauko.
Tämä osoittaa PPO2 olevan 1.0 kaikilla antureilla
Jokainen LED väläyttää kerran vihreää, jonka jälkeen lyhyt tauko.
Tämä osoittaaPPO2 olevan 1.1 kaikilla antureilla
Jokainen LED välähtää kolmesti vihreää, jonka jälkeen lyhyt tauko.
Tämä osoittaa PPO2 olevan 1.3 kaikilla antureilla
Jokainen LED välähtää kerran punaista, jonka jälkeen lyhyt tauko.
Tämä osoittaa PPO2 olevan 0.9 kaikilla antureilla.
Jokainen LED välähtää kolmesti punaista, jonka jälkeen lyhyt tauko.
Tämä osoittaa PPO2 olevan 0.7 kaikilla antureilla.

Jokainen tauko välähdyssarjan välissä on täsmälleen yhtä pitkä (n.5sek).
Jos PPO2 on kauempana, kuin 0.5 osapaineesta 1.0, LEDien valo kirkastuu. Kun PPO2 on 0.20 LEDeistä
tulee todella kirkkaita ja ne alkavat välkyttää jatkuvasti punaista. Tämä on HUDin varoitus erittäin alhaisesta PPO2sta!
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5.4

ADV (Automatic Diluent Valve)
JJ-CCR Rebreather toimitetaan ADV:lla. ADV toimii samalla tavalla kuin 2.vaihe ja lisää tarvittaessa diluenttia hengityskiertoon. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että kierrossa olisi alipaine.
On myös mahdollista käyttää ADV:ta manuaalisesti painamalla
membrane-kalvoa. ADV ei vaadi mitään säätöä.
Älä asenna inline sulkuventtiiliä missään olosuhteissa!

5.5

Manuaalilisäysventtiili hapelle

Hapen manuaalilisäysnappi syöttää happea hengityskiertoon.
Mitä kauemmin nappia painetaan, sitä enemmän happea siirtyy kiertoon. Kevyt painallus lisää pienen määrän happea, kun
taas napin voimakas painaminen lisää sitä runsaasti.
Tämä mahdollistaa erittäin tarkan halutun PPO2 hallinnan, kun
konetta käytetään manuaalisesti.
On mahdollista irroittaa happiletku ja kääntää venttiiliä
180-astetta, jolloin ulkopuolisen kaasun kytkeminen on
todella helppoa. Esimerkiksi happipullo on tyhjä ja sinulla on
bailout-kaasuissa happea tai muuta kaasua, jota haluat syöttää manuaalisesti hengityskiertoon.

5.6

Manuaalilisäysventtiili diluentille (lisävaruste)
Diluentin manuaalilisäysnappi on saatavana lisävarusteena JJ CCRään. Tämä nappi mahdollistaa diluentin lisäyksen manuaalisesti
hengityskiertoon. Mitä kauemmin nappia painetaan, sitä enemmän kaasua siirtyy kiertoon. Kevyt painallus lisää pienen määrän
kaasua, kun taas napin voimakas painaminen lisää sitä runsaasti.
On mahdollista irroittaa täyttöletku ja kääntää venttiiliä 180-astetta, jolloin ulkopuolisen kaasun kytkeminen on todella helppoa.

Huom: Ilman manuaalilisäysventtiiliä diluenttia syöttää kiertoon ADV, joko automaattisesti tai manuaalisesti kalvoa painamalla

5.7

DSV (Dive Surface Valve)
JJ - CCR Rebreather toimitetaan DSVllä. JJ - CCR DSV on erittäin kompakti ja neutraalin painoinen vedessä, sen liikkuminen on sujuvaa ja sen saa avattua ja suljettua yhdellä kädellä.
HUDin pidike on integroitu DSVn.
HUOMIO: Ennen kuin kytket DSVn hengitysletkuun, on aina
syytä tarkistaa, että molemmat yksisuuntaventtiilit toimivat oikein. Varmista myös, että DSVvoidaan avata ja sulkea helposti.
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6

Ohjain (controller)

JJ-CCR suljetunkierronlaite toimitetaan controllerilla johon voidaan ohjelmoida useita kaasuja (nitrox,
trimix, heliox) ja se sisältää dekompressiotietokoneen (OC ja CC) Controllerin firmware on erityisesti
suunniteltu JJ-CCR Rebreatherille ja sisältää mahdollisuuksia ja toimintoja, jotka tukevat juuri tätä
laitetta.

6.1

Yleiskatsaus

Controlleri on johdolla kiinni kannessa. Laajanäyttöinen, korkearesoluutioinen OLED kokovärinäyttö näkyy päällimmäisenä. Oikealla ylhäällä pieni reikä näytössä on kirkkauden tunnistin, se mittaa ympäröivän
valon ja säätää automaattisesti näytön kirkkautta ympäristön valoisuuden mukaan. Yksi piezo -painike
sijaitsee vasemmalla ja yksi oikealla. Käyttäminen tapahtuu näillä painikkeilla. Controllerissa käytettävät Piezo-painikkeet ovat joustavia, pitkäikäisiä ja ehdottoman luotettavia. Ne eivät voi juuttua samalla
tavoin, kuin mekaaniset painikkeet. Niitä ei tarvitse puhdistaa toiminnan varmistamiseksi.
Paristokotelo sijaitsee oikealla puolella.Tämä on erittäin helppo avata kolikolla . patterin ( SAFT 14500+3,6 voltin litium) voi vaihtaa käyttäjä. Yksi patteri kestää noin 100sukellustuntia tai 12kk valmiustilassa. Oikealla sijaitsevat myös vesikontakti anturit, niiden ansiosta controller kytkeytyy automaattisesti
päälle vesikontaktissa. Alapuolella, kiinnityshihnojen alla sijaitsee paineanturi.
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6.2

Toiminnallisuus

• Korkea resoluutioinen värillinen OLED- näyttö ( 320 x 160 pikseliä)
• Ilma , Nitrox , trimix ja heliox valittavissa hengityskaasuksi
• BUHLMANN GF ( Gradient Factor )-algoritmi. .
• VPM - B ja VPM - B GFS algoritmi ( valinnainen )
• GF arvot ( matala ja korkea) ja VPM konservatismi käyttäjän säädettävissä.
• GF99 ja CEIL näyttötilat
• Käynnistyy automaattisesti paine- , syvyys- ja vesikontaktissa
• Suljettukierto CC ja avoinkierto OC
• Korkean ilmanalan sukellustila
• Jopa 5 erilaista suljetun- ja avoimenkierron kaasua ohjelmoitavissa.
• Kolmen happianturin reaaliaikainen PPO2näyttö ja ”äänestyslogiikka”
• O2 sensoreiden mV näyttö
• Automaattinen kalibrointi happiantureille
• Säädettävä happipitoisuus antureita kalibroidessa
• Kaasunvaihdot ja -säädöt mahdollisia sukelluksen aikana milloin tahansa
• Erittäin helppo vaihtaa suljetulta avoimellekierrolle (OC Bailout)
• Matala ja korkea setpoint voidaan määritellä 0,4 ja 1,5 välille
• Matala ja korkea setpoint voidaan muuttaa sukelluksen aikana milloin tahansa
• Automaattinen tai manuaalinen setpointin vaihto valittavissa
• Käytä metri- tai imperiaalijärjestelmää
• Sisäinen lokikirja
• Lataus PC:lle ja MAC:ille Bluetoothin kautta
• Näyttää nousunopeuden
• Näyttää patterijännitteen
• Näyttää päivämäärän ja kellonajan
• Näyttää veden lämpötilan
• CNS näyttö
• Varoittaa alhaisesta patterijännitteestä (sisäinen tai ulkoinen)
• Hälytys näytössä, jos PO2 liian alhainen tai korkea, tai decompressiopysähdys ohitetaan.
• Automaattinen kirkkauden säätö näytössä ympäröivän valon perusteella.
• Näyttöä voidaan kääntää 180 astetta.
• Hyvin yksinkertainen valikko-ohjaus ja mukautuvat valikot
• Patterin voi vaihtaa käyttäjä (3,6 voltin litium)
• Firmware-päivitys voidaan suorittaa käyttäjän toimesta (Bluetooth)
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6.3

Controllerin käynnistäminen

Käynnistääksesi controllerin paina molempia painikkeita samaan aikaan. Pian näyttöön ilmestyy JJ CCR
logo, jonka jälkeen controllerin päävalikko.

• Jotta controller pystyy tunnistamaan todellisen ilmanpaineen (tätä käytetään korkean ilmanalan säädöissä), tulisi laite kytkeä päälle jo ennen sukelllusta. Jos näin ei tehdä ja controller kytkeytyy automaattisesti päälle (vesi- tai painekontaktissa), ei laite pysty tunnistamaan korkeutta, tällöin controller olettaa
olevansa merenpinnan tasolla.
• Pinnalla säädin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 30 minuutin kuluttua.
• Ensimmäisten 2 sukelluksen jälkeisen minuutin aikana controller ylläpitää pintatilaa, eikä sitä voi kytkeä
pois päältä tänä aikana.

6.4

Vasen ja oikea painike

Kuten jo aiemmin kerrottu, controlleria hallitaan kahden Piezo-näppäimen avulla. Vaikka molemmilla
näppäimillä on erikoistehtävänsä, voidaan tehdä seuraava yhteenveto:

6.4.1 Vasen (MENU)
Vasemmalla (MENU) näppäimellä selataan
läpi controllerin valikoita, tai jos halutaan
vaihtaa arvoja, on vasenta näppäintä painamalla mahdollista siirtyä helposti setpointin vaihtoon ”Switch Setpoint” tai kaasun
vaihtoon ”Select gas”.

”Select Gas ”-valikossa ollessa voidaan nopeasti siirtyä seuraavaan kaasuun vasenta
näppäintä painamalla.
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6.4.2 Oikea (SELECT)
Oikeaa painiketta (SELECT) käytetään , valinnan vahvistamiseen. Tämä voi tarkoittaa esim arvon asettamista tai toiminnon suorittamista.

Esimerkiksi. Käyttäjä painaa oikeaa painiketta (SELECT) ”Switch Setpoint” valikossa, näin setpoint vaihtuu arvoon 1.3.

Tai, jos käyttäjä on ”Select Gas” -valikossa, niin oikean painikkeen painaminen valitsee kyseisen kaasun.

6.4.3 Yleiskatsaus painikkeiden toimintoihin
Seuraava taulukko näyttää painikkeiden eri tehtävät
Painike

Kuvaus
Ohjain on kytketty päälle.
Paina molempia painikkeita yhtäaikaa
Info: 30min kuluttua tietokone sammuu automaattisesti.
Päävalikossa oltaessa vasemman painikkeen painaminen (MENU) johtaa
menuun. Tämä tarkoittaa, että valikon ensimmäinen sivu tulee näkyviin.
Vasen ( MENU )
Lyhyt painallus johtaa toiselle sivulle. Muokkauskohdassa numero suurenee
tai siirrytään seuraavaan mahdolliseen vaihtoehtoon.
Lyhyt painallus kiinnittää arvon tai vahvistaa käskyn.
Päävalikossa oltaessa oikean painikkeen painaminen tuo esiin paljon informaatiota (kts kappale 6.18), oikean painikkeen uudelleen painaminen johtaa
toiseen informaatioruutuun.
Oikea (SELECT)
Virheilmoitukset voidaan kuitata tai hylätä painamalla oikeaa painiketta.
(katso kappale 6.19)
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6.5

Päänäyttö

Controllerissa on suuri näyttö, joka antaa sukeltajalle tarvittavat tiedot selkeässä ja ymmärrettävässä
muodossa.
Näyttö on jaettu 5 osaan. Kaksi osaa otsikoille ja kolme osaa
informaatiolle.

Esimerkkikuvan informaatio:
• Tämänhetkinen syvyys 39,7 metriä. (Jos syvyyden paikalla vilkkuu punainen ”0”, on paineanturi
viallinen ja vaatiia huoltoa.)
• Nousunopeus 6 metriä minuutissa . Näytössä enintään 6 nuolta, jokainen nuoli tarkoittaa
3m/minuutissa nousunopeutta.

3 metriä minuutissa

15 sekuntia

12 metriä minuutissa

30 sekuntia
6 metriä minuutissa

9 metriä minuutissa

45 sekuntia

15 metriä minuutissa

60 sekuntia

18 metriä minuutissa
koko lohko vilkkuu punaisena

” TIME ” -sanan alla liikkuva palkki
on sekuntilaskuri. Jokainen kirjain
sanasta ”TIME” vastaa n.15 sekuntia. Kokonaisuudessaan palkki on
60sekunnin mittainen.

• Patteri varoitus -Jos patteri on ok, tätä varoitusta ei näy.
Keltainen paristovaroitus tulee jos patterin jännite laskee alle 3.28V
30 sekunniksi. Paristot tulee vaihtaa mahdollisimman nopeasti .
Paristohälytys vilkkuu punaisena, jos jännite on alle 3.15V. Jos patterin jännite laskee alle 3.2V 30 sekunniksi, ylimääräinen ”LOW BATTERY INT ” virheilmoitus ilmestyy näyttöön . Tällöin patterin jännite on erittäin alhainen ja
akku on vaihdettava välittömästi!

• Seuraava dekompressiopysähdys on 24 metrissä 1 minuutti.
STOP TIME

24

1

STOP TIME

24

1

Seuraava dekompressiopysähdys on 24 metrissä
1 minuutti.
Jos sukeltaja nousee tämän syvyyden yläpuolelle,
Dekompressiopysähdys aika ja syvyys vilkkuvat punaisena.

STOP TIME
Deco
Clear

Decompressio on suoritettu jasukeltaja voi nousta pintaan.
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Huom: viimeinen etappipysähdys voidaan asettaa joko 6 tai 3 metriin.
Toisella rivillä näkyy reaaliaikaiset PPO2 arvot.

1.31

1.29

1.32

1.31

1.29

1.20

1.66

1.67

1.65

.21

.22

.21

Controller näyttää jatkuvasti senhetkisiä PPO2 arvoja kolmelta happianturilta. Keltaisena näkyvä lukema edustaa anturia, jota ei ole otettu mukaan
laskettaessa keskimääräistä hapen
osapainetta(voting logic). PPO2 arvot
0,4 alapuolella tai yli 1,6 näkyvät
punaisena .

• Seuraava rivi on tietoja ja otsikoita näytön alimmalta osiolta.
Eri valikoissa otsikot vaihtuvat näytettäessä erilaista informaatiota.
• Controller on suljetulla kierrolla.

CC

Controller on suljetulla kierrolla.

OC

Controller on avoimella kierrolla. Tämä tieto näkyy keltaisena, koska
controller on yleensä suljetulla kierrolla.

• Käytössä oleva kaasu on trimix 15/50 15% happea ja 50% heliumia
02/HE

CC 15/50
02/HE

CC 15/50

Käytössä oleva kaasu näkyy yleensä vihreänä.
Jos controlleriin on asetettu toinen kaasu kyseiseen tilaan (OC tai CC), jota yleensä tulisi
käyttää kyseisessä syvyydessä, näkyy aktiivinen kaasu näytössä keltaisena. Tämä tarkoittaa,
että tulisi joko vaihtaa parempaan kaasuun, tai poistaa ylimääräinen kaasu listalta.

• NDL on 0 minuuttia, koska on jo tarpeellista tehdä paineentasaus.

NDL

20

NDL on 20minuuttia. NDL ( No Decompression Limit, suoranousuaika)

NDL

Jos jäljellä oleva NDL aika on vähemmän, kuin 5minuuttia,
tämä näkyy keltaisella värillä.

5

• TTS (Time To Surface = Todellinen aika pintautumiseen) on 15 minuuttia
Painamalla oikeaa näppäintä (SELECT)
päävalikosta tulee näkyviin lisäinformaatiota. Tarkempi kuvaus luvussa 6.18
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6.6

Valikkorakenne

Controller on varustettu mukautuvalla valikko-ohjauksella. Tämä tarkoittaa sitä, että tarpeettomat valikot poistuvat valikoimasta tietyissä tiloissa. Controller myös tekee eron sukellustilaan ja vedenpinnan
yläpuoliseen tilaan, näin ”Turn off” ja Calibrate” eivät ole käytössä sukelluksen aikana.
Kun käyttäjä on valikossa, toimii controlleri edelleen taustalla. Tämä tarkoittaa esim sitä, että happiantureita luetaan jatkuvasti ja controller ylläpitää oletusarvoa (setpointtia). Samoin decompression laskeminen tapahtuu jatkuvasti. Kun käyttäjä on valikossa, muttei paina kumpaakaan painiketta vähään aikaan,
poistuu controller valikosta ja palautuu takaisin päänäyttöön. Asetukset, jotka tänä aikana on tehty,
ovat tallentuneet. Kaikki, mitä ei ole lopullisesti vahvistettu, ennen päänäyttöön palaamista, hylätään ja
alkuperäiset arvot säilyvät.
Seuraavassa kuvassa näkyy täydellinen controllerin valikkorakenne:

Turn off
Calibrate
End Dive
Switch .7 > 1.3
Select Gas

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

Set 5

Switch OC -> CC
Dive Setup+

Low SP

High SP

Define Gas

Dive Planner

Edit 1
Edit 2
Edit 3
Edit 4
Edit 5
Conserv.

Dive Log +

Display Log

NDL Display

Brightness

NDL

Low

CEIL

Med

GF99

High

@+5

Auto

Upload Log

Edit Log Number

Setpoint -> .19
System Setup +

Dive Setup

Deco Setup

Auto SP Switch

OC Gases

Display Setup
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Sukellustilassa valikkorakenne on suppeampi, koska vain ne valikkokohdat näytetään, mitä voidaan
säätää sukelluksen aikana. ” Sammuta ” , ” kalibrointi ” ja täydellinen ”System Setup” sis. kaikki alavalikot ovat myös piilossa sukellustilan aikana. Seuraavassa kuvassa näkyy täydellinen valikkorakenne
sukellustilassa:
End Dive
Switch .7 > 1.3
Select Gas

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

Set 5

Switch OC -> CC
Dive Setup+

Low SP

High SP

Define Gas

Dive Planner

Edit 1
Edit 2
Edit 3
Edit 4
Edit 5
Conserv.

6.7

NDL Display

Brightness

NDL

Low

CEIL

Med

GF99

High

@+5

Auto

Valikko esittely

Tässä luvussa kaikki ohjaimen valikon kohdat on lueteltu erikseen ja selitetty.

6.8

Sammutus
Controller kytketään pois päältä tästä kohdasta. ”Pois päältä” on oikeastaan väärä termi, pikemminkin controller laitetaan valmiustilaan, missä se
käyttää erittäin vähän virtaa. Taustalla kone esimerkiksi laskee edelleen
kudossaturaatiota (toistuvat sukellukset). Samoin kellonaika ja päivämäärä luonnollisesti päivittyvät. Käynnistääkseen controllerin käyttäjän tulee
painaa painikkeita molemmilta puolilta samanaikaisesti. Kun taustavalo
syttyy, painikkeet voi vapauttaa.

• Sukellustilassa tämä valikko EI näy
• 2 minuuttia sukelluksen jälkeen controller ylläpitää pinta-aikaa, eikä sitä voi kytkeä pois päältä tänä
aikana.
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6.9

Calibrate (O2 antureiden kalibrointi )
Happianturit kalibroidaan hapella tässä
valikon kohdassa.

• Korkeassa ilmanalassa sukellettaessa on tärkeää asettaa ”Altitude” ”Auto”-kohtaan
”Display setup”:issa. Vain näin todellinen ilmanpaine tulee otetuksi huomioon kalibroinnissa.
• PPO2 arvot alle 0,4 näkyvät punaisella . Jos antureiden millivoltit ovat hyväksyttävien ulkopuolella, ne
näkyvät keltaisella.Hyväksyttävä 1013mBar ja 98% O2 on 30mV ja 70mV alueella.
• Tärkeää :kalibrointikaasussa oltava 100 % happea ( katso system setup- vaihtoehto ” Kalibroi O2 ” )
• Maissa, joissa 100 % happea ei ole saatavilla, on on luonnollista käyttää vastaavaa happipitoisuutta
kalibrointipisteenä
• Controller ei neuvo kalibroinnin tekemisessä! Siksi on erittäin tärkeää
pysyä tarkasti järjestyksessä!
1. Avaa hapen venttiili ja tarkista säiliöpaine .
2. Avaa suukappale (= CC -tila)
3. Valitse valikosta ” Calibrate ” . Tarkista, että kalibrointi kaasun näytössä on 100 % happea
( = CAL @ FO2 = 1.00 ).
4. Kun painat oikeaa painiketta ( YES ) kalibrointi alkaa ( CALIBRATE ).
5. Solenoidi antaa nyt hapen virrata kiertoon, kunnes antureiden millivoltit tasaantuvat, eivätkä enää
muutu. Tämä voi ottaa aikaa. Ole kärsivällinen. Kalibroinnin aikana PPO2 ja MV joka anturilta ovat
nähtävissä.
6. Kalibrointi on suoritettu onnistuneesti , kun controller siirtyy jälleen päänäyttöön.
Jos O2 antureita ei ole kalibroitu tai millivoltit ovat sallitun alueen (
35-60 mV ), ulkopuolella ”FAIL” ilmestyy PPO2- lukeman tilalle. Tämä
tapahtuu automaattisesti jokaisen ohjelmistopäivityksen aikana, koska
kalibrointiarvot korvataan päivityksessä.

Kalibroinnissa otetaan huomioon myös senhetkinen korkeus merenpinnasta. Jos ympäristön paine on esim 885 mbar, 0,87 ATA ja kalibrointikaasu on 98 % happi, niin PPO2 0,85 näytetään kalibroinnin
jälkeen!
On mahdollista, että” FAIL ”näkyy kaikilla kolmella anturilla yhtäikaa.
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Tämä voi johtua siitä, että calibrointikaasu ”O2 setup” valikossa on muuttunut. Kun kalibrointikaasun
PPO2 muuttuu, mitätöityy nykyinen kalibrointi ja ”FAIL”ilmestyy näyttöön jokaisen anturin kohdalle.
Sama tapahtuu, jos kalibrointi suoritetaan virheellisesti ilmalla. PPO2 arvot näkyvät vain kerran onnistuneen kalibroinnin jälkeen.
• Sukellustilassa ”Calibrate” ei näy!
• Happianturit tulee kalibroida säännöllisesti. Mieluiten ennen jokaista sukellusta ja vähintään kerran
päivässä useiden sukellusten yhteydessä.

6.9.1 PPO2 seuranta
Dekompressiota laskiessa käytetään kolmen anturin keskimääräistä arvoa. Tätä prosessia kutsutaan
äänestyslogiikaksi. Todellista arvoa käytetään ”Status information” -valikossa (AvgPO2) Tämä pätee niin
kauan kun anturia ei ole kytketty pois päältä ts jätetty valitsematta. Valitsematta jätetty anturi näkyy
keltaisena ja alkaa vilkkua. Tässä tapauksessa keskimääräinen PPO2 on kahden jäljellä olevan anturin
keskimääräinen arvo ja näitä kahta anturia käytetään paineentasauksen laskemiseen.
PPO2 arvot alle 0,4 tai yli 1,6 näkyvät punaisella. Jos ohjain on kytketty OC:lle, se käyttää aktiivisen
kaasun sen hetkisen syvyyden PPO2 paineentasauksen laskemiseen.

6.9.2 Kalibroinnin tarkastaminen kesken sukelluksen
On hyvä tarkistaa happiantureiden toiminta silloin tällöin sukelluksen
aikana. Ensin huuhdellaan kierto diluentilla (diluenttihuuhtelu), sitten painaa ohjaimen oikeanpuolista painiketta kerran, jotta voit nähdä diluentin
oikean PPO2 kyseisessä syvyydessä. Jos kierto on kunnolla huuhdeltu
diluentilla, antureiden tulisi näyttää samaa PPO2 arvoa, kuin AvgPO2.
Mikäli arvot poikkeavat oikeasta PPO2, on syytä siirtyä välittömästi OC
bailouttiin.
Toinen testi, jolla voidaan todeta, toimivatko anturit oikein, on huuhdella kierto 6 metrissä puhtaalla
hapella (happihuuhtelu). PPO2 tulee olla huuhtelun jälkeen yli 1,5. Jos näin ei ole, tulee anturit vaihtaa.
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6.10 End Dive
”Advanced configuration menu” voit määrittää, kuinka kauan ohjain
pysyy päällä pintautumisen jälkeen. Jos pintautumisen jälkeen lähdet
toiselle sukellukselle ennen kuin tietokone on ehtii palata pintatilaan,
lasketaan uusi sukellus edellisen jatkoksi. Valitsemalla ”End the dive”
sukeltaja voi päättää sukelluksen ja seuraava laskeutuminen lasketaan
uudeksi sukellukseksi.
• ”End Dive” on valittavissa vain, kun ohjain on vielä sukellustilassa
ja sukeltaja pinnassa.

6.11 Switch Setpoint
Tätä valikkoa käyttämällä on mahdollista
vaihtaa ohjaimen setpoint. ”Dive Setup”
-valikossa (kappaleet 6.14.1 ja 6.14.2) on
mahdollista määritellä matala ja korkea
setpoint. Esimerkiksi voidaan valita matala
0.7 ja korkea 1.3 setpoint.

• Sukellustilassa ”Swich Setpoint” on ensimmäinen vaihtoehto valikossa, koska ”Turn Off” ja ”Calibrate” ovat piilossa sukelluksen aikana.

6.12 Select Gas
Tässä valikon kohdassa voidaan valita yksi
ennalta asetetuista kaasuista. Valittua
kaasua käytetään joko diluenttina suljetulla
kierrolla (CC) tai hengityskaasuna avoimella kierrolla (OC).

• Valittavissa olevat kaasut lajitellaan vahvemmasta laimeampaan happipitoisuuden perusteella! Mikäli
kahdella kaasulla on sama happipitoisuus, valitaan ensimmäiseksi laimeampi heliumpitoisuus.
• Kaasua vaihdettaessa sukeltaja ei saa kaasusuositusta. Sukeltajan on itse valittava haluamansa kaasu
kaasuvalikosta.
• Jos asetetuissa kaasuissa on valittavissa syvyyteen sopiva vaihtoehtoinen kaasu, muuttuu aktiivisen
kaasun väri päänäytössä keltaiseksi. Kaasun voi tällöin vaihtaa sopivampaan tai poistaa listalta, jollei sitä
käytetä.
Saadaksesi näkyviin ensimmäisen käytettävissä olevan kaasun, paina
”Select Gas” kohdassa oikeaa painiketta ”Select”. Painamalla vasenta
”Select gas”-painiketta useita kertoja, saat näkyviin kaikki käytettävissä
olevat kaasut vuorotellen. Kun kaikki valittavissa olevat kaasut on näytetty ilmestyy jälleen näkyviin ”Select Gas” -valikko ilman, että aktiivista
kaasua on vaihdettu.
Aktiivinen kaasu on merkitty ”A”-kirjaimella ennen numeroita.
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Kun haluttu kaasu näkyy, se voidaan valita painamalla oikeaa painiketta
( Choose ) . Tietokone palaa automaattisesti päänäyttöön ja nykyinen kaasu
näkyy nyt näytön alalaidassa.. JJ - CCR - ohjain mahdollistaa 5 eri kaasun
määrittelemisen OC ja CC tilassa. Kaasut voivat olla täysin erilaisia. Ja vain
aktiivisessa tilassa olevat kaasut näytetään. Tämä tarkoittaa sitä, että
enintään 5 kaasua näkyy ohjaimen ollessa OC tilassa ja vastaavasti
enintään 5 CC:lle asetettua kaasua tulee näkyviin. Näiden kahden luettelon
erottaminen mahdollistaa yksinkertaisen bailoutin. Sukeltaja, sukeltaa
JJ CCR:llä ja kantaa mukanaan useita avoimenkierron säiliöitä, joihin hän voi siirtyä rebreatherin häiriötapauksissa. CC tilassa hän määrittelee diluentit ja OC tilassa mukana kannettavat avoimenkierron
kaasut. Jos sukelluksen aikana rebreatheriin tulee ongelma ja sukeltaja siirtyy hengittämään avoimesta
kierrosta, hän yksinkertaisesti vaihtaa ohjaimen CC tilasta OC tilaan. Koska kaikki kaasut ovat etukäteen
määritelty ohjaimeen, paineentasaus ja TTS pystytään laskemaan kunnolla ja sukellus pystytään viemään
turvallisesti loppuun ilman enempiä muutoksia ohjaimeen.

6.13 Switch OC/CC ( Vaihda Avoimeen- / Suljettuunkiertoon )
Käyttämällä tätä valikkokohtaa on mahdollista vaihtaa suljetusta tilasta ( CC ) avoimeen ( OC ) . Aktiivinen tila näkyy ensin ja
nuoli osoittaa tilaa, mihin on mahdollista
vaihtaa. Ensimmäisessä kuvassa ohjain on
suljetussa tilassa ja sitä ollaan vaihtamassa
avoimeen tilaan.
Toisessa kuvassa ohjain on avoimessa tilassa ja sitä ollaan vaihtamassa suljettuun tilaan. Vaihtaaksesi
tilan sinun tulee painaa oikeaa painiketta. (SELECT) Tämän jälkeen ohjain kytkee automaattisesti päänäytön. Otsikko (CC tai OC) osoittaa, missä tilassa ohjain toimii.
• Avoimessa tilassa otsikko ( OC ) näkyy oranssina , koska ohjaimen tulisi yleensä olla CC - tilassa.
• Jos sukeltaja siirtyy avoimelle kierrolle, syvyyteen parhaiten soveltuva kaasu ilmestyy automaattisesti
näytölle ja otetaan huomioon paineentasauslaskennassa. Käyttäjä voi halutessaan milloin tahansa vaihtaa kaasun. Kaasun vaihto tapahtuu ”Select Gas”-valikosta.
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6.14 Dive Setup+
Tästä valikosta käyttäjä voi siirtyä useisiin alavalikoihin.

Dive Setup+

Low SP

High SP

Define Gas

Dive Planner

Edit 1
Edit 2
Edit 3
Edit 4
Edit 5
Conserv.

NDL Display

Brightness

NDL

Low

CEIL

Med

GF99

High

@+5

Auto

Painamalla oikeaa painiketta (Select) kerran pääsee ensimmäiseen alavalikkoon. Painamalla vasenta
painiketta useita kertoja saadaan esiin kaikki alavalikot yksi kerrallaan. Kun kaikki käytettävissä olevat
valikot on käyty läpi, tulee jälleen näkyviin ”Dive Setup+”

6.14.1

Low SP (matala setpoint)
Tässä valikon kohdassa voidaan määrittää matalan setpointin arvo. Asetettu setpoint on aina näkyvissä. Kuvassa on asetettuna ,7 (0.7) arvo.

• Sallitut setpointit ovat 0.4 ja 1.5 välillä.

Painamalla oikeaa painiketta ”Edit” on mahdollista määrittää matala setpoint. ”Edit Low SP ” tulee alaotsikkoon ja asetettu arvo tulee näkyviin
(kuvassa 0.4)
Painamalla vasenta painiketta ”Change” voidaan setpointia kasvattaa 0.1
portaittain. Tämä tarkoittaa, että painiketa tulee painaa niin useasti, että
haluttu arvo tulee näkyviin. Kun haluttu arvo näkyy, se voidaan tallentaa
painamalla oikeaa ”Save” painiketta.
Tämän jälkeen ”Low SP ” on jälleen näkyvissä otsikossa valittuna arvona.

Painamalla kerran vasenta painiketta ” Next” sukeltaja pystyy nyt näkemään seuraavan alavalikon.

2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

JJ- CCR ApS 2012

40

www.JJ-CCR.com

6.14.2

High SP (korkea setpoint)
Tässä valikon kohdassa voidaan määrittää korkean setpointin arvo. Asetettu setpoint on aina näkyvissä. Kuvassa on asetettuna 1.3 arvo.
• Sallitut setpointit ovat 0.4 ja 1.5 välillä.

Painamalla oikeaa painiketta ”Edit” on mahdollista määrittää korkea setpoint. ”Edit high SP ” tulee alaotsikkoon ja asetettu arvo tulee näkyviin
(kuvassa 0.4)
Painamalla vasenta painiketta ”Change” voidaan setpointia kasvattaa 0.1
portaittain. Tämä tarkoittaa, että painiketa tulee painaa niin useasti, että
haluttu arvo tulee näkyviin. Kun haluttu arvo näkyy, se voidaan tallentaa
painamalla oikeaa ”Save” painiketta.
Tämän jälkeen ”High SP ” on jälleen näkyvissä otsikossa valittuna arvona.

Painamalla kerran vasenta painiketta ” Next” sukeltaja pystyy nyt näkemään seuraavan alavalikon.

6.14.3

Define Gas
Tätä valikkoa voidaan käyttää määrittämään hengityskaasuja. Ohjain
mahdollistaa 5 eri kaasun asettamisen sekä OC etä CC puolelle. Asetettaessa avoimen kierron kaasuja, täytyy ohjain olla OC tilassa, samoin
asetettaessa suljetunkierron kaasuja, täytyy ohjain olla CC tilassa.
On mahdollista määritellä hapen ja heliumin prosenttiosuus joka kaasulle.

• ”A” kaasun edessä tarkoittaa aktiivista kaasua. Sitä ei voi poistaa, toisin sanoen 0% happea ja =%heliumia johtaa virheviestiin. Kuitenkin kaasu on muokattavissa milloin tahansa.
• Asetettuja kaasuja käytetään TTS (kokonaisaika pintautumiseen) laskennassa. Siksi on tärkeää määritellä listaan vain ne kaasut, jotka ovat todellisuudessa käytettävissä.
• Decompressio lasketaan oikein aktiivisilla kaasuilla
• Kaasut, joissa happi ja helium ovat 0% piilotetaan automaattisesti valikosta.
• Kaasuja voidaan säätää myös pinnan alla
Painamalla vasemman puoleista painiketta ”Next Gas ” näytetään seuraava kaasu.
Painamalla vasemman puoleista painiketta ”Next Gas ” näytetään seuraava kaasu. Kaasut on numeroitu 1-5 . Kaasujen järjestyksellä ei ole merkitystä. ”Select Gas ”-valikossa näytetään kaikki saatavilla olevat kaasut,
järjestettynä korkeimmasta happipitoisuudesta matalimpaan happipitoisuuteen. Mikäli kaasuilla on sama happipitoisuus, järjestetään ne seuraavaksi heliumpitoisuuden perusteella.
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Painamalla oikeaa painiketta ”Edit” on mahdollista
muokata kaasua. O2 pitoisuus asetetaan ensimmäisenä. Vain yksi numero vaihdetaan kerrallaan, ensin
tulevat kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella ”Change”. Kun numero
on tullut arvoon 9, seuraavana tulee 0. Painamalla
oikeanpuoleista painiketta ”Next” pääsee käyttäjä
muokkaamaan yksittäisiä numeroita.

Seuraavaksi asetetaan heliumin osuus kaasusta, vain
yhtä merkkiä luvusta vaihdetaan kerrallaan.ensin
tulevat kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella ”Change”. Kun numero
on tullut arvoon 9, seuraavana tulee 0. Painamalla
oikeanpuoleista painiketta ”Next” pääsee käyttäjä
muokkaamaan yksittäisiä numeroita.
Kun luku saavuttaa oikean helium pitoisuuden, voidaan asetus tallentaa oikeanpuoleisella painikkeella
”Save”.

Painamalla vasemmanpuoleista painiketta ”Next
Gas” siirrytään seuraavaan kaasuun.siirtyy Jos
kaasun edessä on kirjain ”A” on tämä aktiivinen
kaasu. Tätä kaasua on mahdollista muokata, mutta
ei poistaa. (0% O2 and 0% HE).
Kun kaikki 5 kaasua on
näytetty, palaa käyttäjä automaattisesti valikkoon ”Define Gas”
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6.14.4

Dive Planner
Dive Planner helpottaa laskettaessa profiilia yksinkertaiselle
sukellukselle. Käytettävissä on
kaksi eri tilaa:

Tila

Kuvaus

Surface mode

Pintatilassa voidaan suunnitella sukellus parametrien (syvyys, aika jne)
perusteella. Nykyinen CNS kertymä otetaan huomioon laskelmassa.

Dive mode

Sukellustilassa decompressioprofiili lasketaan nykytilanne huomioiden.

Laskettaessa decompressioprofiilia otetaan huomioon asetetut kaasut ja matalat sekä korkeat gradient
factorit. Lisäksi profiilissa huomioidaan ollaanko CC vai OC tilassa. Dive Planner on suunniteltu yksinkertaisten sukellusten suunnitteluun eikä se tue monitasoisia sukelluksia. Lisäksi seuraavat asiat otetaan
huomioon:
• Nousu- ja laskeutumisnopeus on 10m minuutissa.
• OC-tilassa kaasun vaihto tulee tehdä, kun seuraavan kaasun PPO2 on 1.61.
• CC -tilassa kaasun vaihto tulee tehdä, kun seuraavan kaasun PPO2 on 1.05.
• Viimeinen decompressiopysähdys on 3metrissä.
• CC -tilassa PPO2 pysyy vakiona koko sukelluksen.
• Kaasunkulutus ( RMV ) on sama sukelluksen ja decompression aikana.
• Dive Planner ei ota kantaa sukelluksen turvallisuuteen, kuten kohonneeseen CNS arvoon,
narkoosiin, kaasunkulutuksen oikeellisuuteen, tai ICD:n (Isobaric counterdiffusion)
mahdollisuuteen.
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Seuraavissa kuvissa Dive Planner-on pinta-tilassa.

Ensimmäinen kuva näyttää Dive Plannerin OC-tilassa ja toinen kuva CC-tilassa. CC-tilassa on lisäksi mahdollista asettaa PO2. Aseta ensin syvyys.Numerot vaihtuvat yksi kerrallaan. Ensin tulevat sadat, painamalla vasemman puoleista
painiketta ”Change” näytössä olevaa numeroa kasvatetaan
yhdellä. Kun numero saavuttaa 9 se palautuu takaisin 0.
Painamalla oikeanpuolimmaista painiketta (Next) siirrytään
seuraavaan numeroon. Vastaavat minimi-ja maksimiarvot
näkyvät näytössä.

Haluttu pohja-aika minuutteina asetetaan samalla tavalla.

Tämän jälkeen asetetaan kaasunkulutus (RMV) litroina.
CC-tilassa on lisäksi mahdollista määritellä PPO2.
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Kun kaikki parametrit on määritelty , Dive Planner näyttää Gradient
Factorit ja CNS kertymän. On myös mahdollista käyttää Dive Planner
laskettaessa uusinta sukelluksia koska nykyinen CNS kertymä huomioidaan. Painamalla vasemmanpuoleista painiketta ”Quit” käyttäjä poistuu
sukelluksen suunnittelusta, mutta painamalla oikeanpuoleista painiketta
” Plan Dive ” ohjain laskee tuloksen.

Näyttö

Kuvaus

Stp

Osoittaa pysähdyksen syvyyden metreissä.

Tme

Osoittaa pysähdyksen ajan minuuteissa.

Run

Osoittaa sukellusajan.

Gas

Osoittaa hengitettävän kaasun.
Dive Planner ottaa huomioon kaikki syötetyt kaasut.

Qty

Näyttää kaasun määrän litroissa, tämä tieto näytetään OC tilassa tai BO suunnitelmassa. CC tilassa
tätä ei näytetä.

Bot

Pohja-aika

Asc

Nousuaika

Mikäli tilaa ei ole riittävästi koko suunnitelman näyttämiseen yhdellä
näytöllä, seuraavalle sivulle pääsee painamalla oikeanpuolista painiketta
”Next”.
Kun täydellinen decompressiosuunnitelma on näytetty, painamalla
oikeanpuolista painiketta ” Next” saadaan yhteenveto kaikkien kaasujen
kuluksesta.

Viimeisenä näytöllä esitetään yhteenveto.
Näyttö

Kuvaus

Run

Sukelluksen kokonaisaika
minuuteissa.

Deco

Dekompression kokonaisaika
minuuteissa.

CNS

CNS kokonaiskertymä
prosentteina.

CC-tilassa yhteenvetonäkymässä oikeanpuoleisella painikkeella ”Plan BO” käynnistetään Bailout suunnitelman laskeminen. Bailout suunnitelma toteutetaan OC-tilassa ja huomioidaa kaikki syötetyt kaasut.
BO suunnitelma alkaa käyttäjän asettaman pohja-ajan päätteeksi. Esim. Pohja-aika on asetettu 25minuuttiin, tiettyyn syvyyteen, Bo Plan laskee decompression avoimelle kierrolle 25minuutista eteenpäin.
Koska Dive Planner on sijoitettuna sukellusvalikkoon, on se myös käytettävissä veden alla. Asetuksia ei
ole mahdollista muokata sukellustilassa. Decompressioprofiili lasketaan kuitenkin aina nykyiseen tilanteeseen. Mikäli tarpeen, voidaan yksityskohtainen dekompressiosuunnitelma näyttää päänäytön samassa kohdassa missä näytetään TTS, dekompressiopysähdys ja jäljellä oleva aika. Kuten aiemmin esitetty
näyttää tämä kaikki dekompressiopysähdykset, kaasunvaihdot ja OC-tilassa jopa kaasun kulutuksen.
CC-tilassa kaasunkulutusta ei sisällytetä listaan. Tämän vuoksi ei ole mahdollista näyttää OC Bailout
suunnitelmaa. OC BO suunnitelma olettaa, että ollaan sukellustilassa. Tämän vuoksi on mahdollista tarkastaa OC bailoutin decompressioprofiili milloin tahansa.
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6.14.5

Conserv. ( Konservatismi )
Tätä valikkoa käyttämällä on mahdollista muokata dekompression konservatiivisuutta perustuen Gradient Factoreihin
(matala ja korkea). Kaksi eri tilaa on
käytettävissä täällä:

Tila

Kuvaus

Surface mode

Pintatilassa käyttäjä pystyy asettamaan molempia (matala ja korkea)
Gradient Factoreita.

Dive mode

Dive Mode Sukellustilassa käyttäjä pystyy asettamaan ainoastaa korkeaa gradienttia.

• Näillä asetuksilla voi olla merkittävä vaikutus ohjaimen dekompressiolaskentaan!
• Jos sukeltaja ei tiedä näiden asetusten vaikutusta ei niitä tule muokata turvallisuussyistä.
• Ymmärtääkseen näiden asetusten vaikutuksen sukeltajan tulee olla tietoinen Gradien
Factoreiden, M-arvojen, interttikaasujen paineiden, jne teoriasta!

Tämän asian tiimoilta löytyy useita artikkeleita internetistä, kuten artikkeli Eric C. Bakerin kirjoittama.
Mikäli on tarve muuttaa näitä asetuksia (muokkaustila) niin se tapahtuu oikeanpuolimmaista painiketta
painamalla (Edit).
Ensimmäisenä tulee matalan Gradient Factorin asetus (GF Lo) Vain yhtä numeroa
muutetaan kerrallaan. Ensiksi tulevat kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella ”Change”. Tämä
muuttaa numeroa yhden suuremmaksi. Kun
luku on tullut arvoon 9, seuraavana tulee
0. Siirtyminen kymmenistä yksittäisiin numeroihin tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella ”Next”.
Seuraavaksi vuorossa korkean gradent factor -asetuksen (GF Hi). Vain yhtä numeroa
muutetaan kerrallaan. Ensiksi tulevat kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella ”Change”. Tämä
muuttaa numeroa yhden suuremmaksi.
Kun luku on tullut arvoon 9, seuraavana
tulee 0. Siirtyminen kymmenistä yksittäisiin numeroihin tapahtuu oikeanpuoleisella
painikkeella ”Next”. Tämän jälkeen oikeanpuolimmaisella painikkeella ”save” tallennetaan asetukset. Muokkaustila suljetaan ja
käyttäjä siirtyy seuraavaan valikkoon.
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6.14.6

NDL Display (GF99, CEIL, NDL or @+5 display)

Tätä valikkoa käyttämällä on mahdollista valita kolme erilaista näkymää. (NDL, GF99, CEIL tai @ +5 näyttö). Näyttöasetusta on mahdollista muuttaa myös sukelluksen aikana.
Painamalla oikeanpuoleista painiketta
”Edit” käyttäjä pääsee muokkaamaan
valintaa (jälkimmäinen kuva). Painamalla
vasemmanpuoleista painiketta ”Change”
useita kertoja voidaan valita haluttu tila.
Kun haluttu tila on valittu, tallennetaan
asetus oikeanpuoleisella painikkeella
”Save”.
Valinta
NDL

Kuvaus
NDL (Suoranousuraja): Tämä näyttö on kuten aiemmin kuvattu. Ohjain näyttää
suoranousurajaa rajaa koko sukelluksen ajan. Jos jäljellä oleva NDL on alle 5 minuuttia tämä näytetään keltaisella.
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CEIL

Tämän asetuksen ollessa käytössä, NDL näytetään ensimmäisenä. Arvon tullessa nollaan, vaihtuu
tila GF99. Tämä tarkoittaa prosenttilukua verrattuna Buhlmanin 99/99 profiiliin. Laskenta perustuu ympäröi- vään paineeseen ja M-arvoon. Sukelluksella Gradient Factorin tuottamat pysähdykset
pyöristetään lähimpään kolmeen metriin. Esimerkiksi jos GF 40 antaa pysähdyksen 4.5 metriin,
tietokone pyöristää arvon ylös ja näyttää pysähdyksen 6 metrissä. Gradient Factor muodostaa rajat
nousulle, riittävästi nousua jotta dekompressiota tapahtuu, mutta ei liikaa jotta kudosten sisäinen
paine ei ylitä maksimiarvoja ja kuplia pääse muodostumaan.

@+5

Asetus " @ +5 " osoittaa uuden TTS jos sukeltaja pysyy tässä syvyydessä 5minuuttia pidempään.
Tämän asetuksen ollessa käytössä, NDL näytetään ensimmäisenä. Arvon tullessa nollaan, vaihtuu
tila GF99. Tämä tarkoittaa prosenttilukua Buhlmanin 99/99 profiilista. Laskenta perustuu ympäröivään paineeseen ja M-arvoon.
Todennäköisesti se tulee päätymään sen hetkiseen Gradient Factoriin, vaikkei se olekaan sama
asia, koska laskenta on suoritettu kokonaan toisin.
Nykyiset Gradient Factorin tuottamat pysähdykset pyöristetään lähimpään kolmeen metriin. GF 40
heijastaa pysähdyksen seuraavaan 4.5 metriin. Tietokone pyöristää arvon ylös ja näyttö pysähtyy
seuraavassa 6 metrissä. GF muodostaa linjan aloittaen dekompression alusta alkaen syvimmästä
pysähdyksestä, jatkaen koko matkan pintaan. Dekompressio perustuu tähän linjaan.
Kun noustaan BUHLMANN-mallilla decompressiosyvyys on saavutettu , jos seuraavan pysähdyksen
ympäröivä paine ei alita kudoksien painetasapainoa.
HUOM!!!!

GF99
GF99 arvoa voidaan käyttää eri tarkoituksiin, esim. agressiivisen nousun -joka vielä pysyy kohtuullisissa rajoissa. Jos sukeltaja menettää hengityskaasua ja on tarve nopealle nousulle, hän pystyy
nousemaan kunnes GF99 arvo ” 90 ” näkyy .
Jos näin tapahtuu, decompressiopysähdyksiä jää välistä ja kone antaa ”Missed Deco” varoituksen,
se täy- tyy kuitata.Sitten on odotettava, kunnes luku pienenee 80, jolloin voi nousta jälleen, kunnes arvo on 90. Tämä johtaa agressiivisempaan decompressio profiiliinja isompaa riskiin dekompressiotaudista, hätätilanteessa riski saattaa kuitenkin olla hyväksyttävä.
Toinen mahdollinen näytön käyttötarkoitus on suoritettaessa hidasta nousua, joka mahdollistaa
vedenalaisen maailman rauhallisen tarkkailun, pysyen samalla decompressiovaiheessa GF99 arvon
ollessa yli ” 0 ”.
Suurin muutos GF99 arvossa on nähtävissä viimeisen kolmen metrin matkalla. GF99 arvoa voidaan
myös käyttää mahdollisimman hitaaseen nousuun 3 metristä pintaan. Tämä on erityisen hyödyllinen erittäin pitkillä tai/ja syvillä sukelluksilla.

Ohjaimen valmistaja on antanut seuraavat huomiot :
” Kaikki tämä perustuu teoriaan Gradient Factoreista, joka voi tietyissä olosuhteissa täysin virheellinen.
Mittavia eroja mielipiteissä esiintyy tiedeyhteisöissä, mitä tulee ympäristöön ja decompressioteoriaan.
Kaikki täällä kuvatut tekniikat tulisi ymmärtää kokeellisiksi. Kuitenkin niistä voi olla hyötyä edistyneille
sukeltajille.”
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6.14.7

Brightness
Käyttämällä tätä valikon kohtaa on
mahdollista säädellä näytön kirkkautta.
Painamalla oikeanpuoleista painiketta
“Edit” voit vaihtaa valintaa. Valittavana
on neljä vaihtoehtoa:

Valinta

Kuvaus

Auto

Valoanturi mittaa ympäristön valoa ja asettaa automaattisesti näytön valoisuuden

Low

Jatkuva vähimmäisvaloisuus

Med

Jatkuva keskitason valoisuus

High

Jatkuva suurin valoisuus

• Mitä suurempi valoisuus sitä suurempi pariston kulutus. On suositeltavaa että “Auto” asetus
on käytössä.

6.15 Dive Log+
Käyttämällä tätä valikon
osiota pääsee useisiin alavalikoihin lokikirjassa.

Dive Log +

Display Log

Upload Log

Edit Log Number

Clear Log

Painamalla oikeanpuoleista painiketta (Select) kerran pääsee ensimmäiseen alavalikkoon. Painamalla
vasemmanpuoleista painiketta useita kertoja peräkkäin, pääsee selaamaan alavalikot lävitse yksi
kerrallaan. Kun kaikki alavalikot on käyty läpi, ilmestyy “Dive Log+” valikko takaisin näkyviin.
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6.15.1

Display Log

Tämän valikon kautta on mahdollista tarkastella ohjaimen sukellus lokikirjaa. Painamalla oikeanpuoleista
painiketta “Display” tulee näkyviin viimeisin tai nykyinen sukellus.

Sukellusprofiili on esitetty sinisellä ja dekompressioprofiili
on esitetty punaisella. Myös
seuraavat sukelluksen lisätiedot on näytetty:
*
*
*
*
*
*

6.15.2

suurin syvyys
numero
keskivysyys
kesto minuutteina
päivämäärä
aloitus- ja lopetusajankohta

Jokainen vasemman painikkeen “Next” painallus näyttää yhden aikaisemman
sukelluksen kunnes kaikki
sukellukset on näytetty. Tällöin näyttöön tulee teksti
“END OF DIVES”. Oikeanpuoleisella painikkeella
“Quit” pääsee takaisin
“Display Menu” valikkoon.
Ohjain tallentaa profiileja
noin 20 viimeiseltä sukellustunnilta.

Upload Log
Tämän valikon kautta on mahdollista siirtää ohjaimen täydellinen sukellusloki PC:lle Bluetoothin välityksellä. Viimeisin versio Shearwater Desktop Software -ohjelmistosta tulee olla asennettuna PC:lle. Tämä ohjelmisto on saatavilla ilmaiseksi valmistajan kotisivulta.
Painettaessa oikeanpuoleista painiketta “Upload” siirtyy ohjain valmiustilaan suorittaakseen tiedonsiirron.

Tiedonsiirto tulee aloittaa kolmen minuutin kuluessa bluetooth yhteyden avaamisesta. Kolmen minuutin jälkeen ohjaimen
Bluetooth liitäntä suljetaan virran säästämiseksi.

Heti kuin Shearwater Desktop Software aloittaa tiedonsiirron lokikirjasta, näytössä vaihtuu teksti “Wait PC” tekstiksi
“Sending”. Tiedonsiirto lokikirjasta PC:lle voi kestää useita
minuutteja.
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6.15.3

Edit Log Number
Tässä valikossa on mahdollista säätää ohjaimen sisäisiä sukellusnumeroita.
Toiminto on hyödyksi, jos on esimerkiksi poistettu lokikirjasta merkintöjä
ja halutaan jatkaa numerointia siitä, mihin poistettu merkintä on jäänyt.
Tai jos halutaan että numero on sama kuin sukeltajan todellisten sukellusten määrä.
Painettaessa oikeanpuoleista “Edit” painiketta on mahdollista asettaa numero sukellukselle.
Seuraava sukellus saa asetetun numeron
+1. Esimerkiksi logimerkinnälle on asetettu
numero 0035 näin ollen seuraavalle sukellukselle muodostuu numero 0036.

6.16 Setpoint -> .19
Tämä valikko on nähtävissä vain pintatilassa. Tämä mahdollistaa solenoidin sammuttamisen kun kone on veden pinnalla. Toiminto estää solenoidin olemasta jatkuvasti aktiivisena. Tämä toiminto on pääasiassa käytössä
kun ohjelmistopäivitys on menossa tai kun lokikirjaa ollaan siirtämässä
PC:lle.
Siirtyminen normaaliin ohjearvoon tapahtuu “Switch SP” valikon kautta.
Ohjain siirtyy automaattisesti “low setpoint” asetukselle kun kun .19 on
asetettu ja sukellus on aloitettu.
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6.17 System Setup+
Tässä osiossa pääsee useisiin alavalikoihin, joissa voi säätää ohjaimen perusasetuksia. Tämä valikko ja sen alavalikot eivät ole käytettävissä sukellustilassa. Näitä ohjaimen perusasetuksia voi säätää vain pinnalla.
Tietyt asetukset kuten “Low and High Setpoint” ja “NDL Display” löytyvät
myös “Dive Setup+” valikon kautta ja näin ollen ovat käytettävissä myös
sukelluksen aikana.

System Setup +

Dive Setup

Deco Setup

Auto SP Switch

OC Gases

Display Setup

CC Gases

System Setup

O2 Setup

Advanced Config.

Ohjaimen asetukset on ryhmitelty alavalikoihin niiden aihealueiden perusteella.
Kaikki asetukset (perusasetukset, kaasut, jne) voidaan näin ollen asettaa
helposti ja nopeasti ennen sukellusta. Tarvittaessa on myös mahdollista
tehdä korjauksia veden alla “dive menu” valikon kautta, kuten aiemmin
on kuvattu. Ei ole merkitystä säädetäänkö asetukset “dive menu” valikon
vai “system setup” alavalikon kautta, arvot ovat samat.
Esimerkiksi: sukeltaja asettaa “low setpoint” asetuksen “dive setup” valikon kautta avoksi 0.8 niin se näkyy myös “dive menu” valikossa samana.
Jos sukeltaja vaihtaa arvon takaisin 0.7 “dive menu” valikossa näkyy tämä
“dive setup” valikossa.

6.17.1

Dive Setup (overview)
Ensimmäinen alavalikko järjestelmäasetuksista on “Dive
setup”. Kolme ensimmäistä
vaihtoehtoa on yhtenevät
“Dive Setup+” valikossa.

6.17.2

Low Setpoint (Dive Setup)
Painettaessa oikeanpuoleista painiketta
“Edit” siirtyy käyttäjä asettamaan “low
setpoint” arvoa. Vasemmanpuoleisella
painikkeella “Change” voidaan asettaa
haluttu arvo seuraavaan arvoon 0.1 ylöspäin (mahdolliset arvot välillä 0.4 ja 1.5).
Oikeanpuoleisella painikkeella “Save” arvo
tallennetaan ja käyttäjä siirtyy seuraavaan
asetukseen. Tämänhetkinen säädettävä
asetus esitetään merkillä “ ”.
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6.17.3

High Setpoint (Dive Setup)
Painettaessa oikeanpuoleista painiketta
“Edit” siirtyy käyttäjä asettamaan “high
setpoint” arvoa. Vasemmanpuoleisella
painikkeella “Change” voidaan asettaa
haluttu arvo seuraavaan arvoon 0.1 ylöspäin (mahdolliset arvot välillä 0.4 ja 1.5).
Oikeanpuoleisella painikkeella “Save”
arvo tallennetaan ja käyttäjä siirtyy seuraavaan asetukseen. Tämänhetkinen säädettävä asetus esitetään merkillä ” ”.

6.17.4

NDL Display (Dive Setup)

Tämä on yhtenevä “Dive Setup+” valikon
kanssa:
• NDL
• CEIL
• GF 99
• @+5
(Katso tarkemmat lisätiedot kappaleesta
6.14.6)
Painettaessa oikeanpuoleista painiketta “Edit” siirtyy käyttäjä asettamaan “NDL Display” arvoa.
Vasemmanpuoleisella painikkeella “Change” voidaan vaihtaa seuraavaan arvoon kunnes haluttu arvo
näkyy. Oikeanpuoleisella painikkeella “Save” arvo tallennetaan ja käyttäjä siirtyy seuraavaan asetukseen.
Tämänhetkinen säädettävä asetus esitetään merkillä ” ”.

6.17.5

Deco Setup (overview)
Seuraava alavalikko järjestelmäasetuksista on “Deco Setup”. Tämän
valikon kautta on mahdollista säätää erilaisia asetuksia dekompressio
laskentaan.
• Tässä valikossa voit valita dekompression laskentamallin, ottaen
kuitenkin huomioon että vaihtoehtoiset VPM-B / VPM-B/GFS ovat
aktivoituna.
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6.17.6

Conserv. (Deco Setup)

Tässä valikossa on mahdollista asettaa konservatiivisuutta dekompressio
laskentaan pohjautuen gradient factoreihin (matala ja korkea).
• Näillä asetuksilla on suuri merkitys siihen kuinka ohjain laskee dekompressiota!
• Mikäli sukeltaja ei tiedä näiden asetusten vaikutusta, ei sukeltajan tule
koskea näihin asetuksiin turvallisuussyistä!
• Ymmärtääkseen näiden asetusten vaikutusten sukeltajan tulee olla tietoinen gradient factoreista, M-arvo, inertti kaasun paineesta, yms!
Tämän asian tiimoilta löytyy useita artikkeleita Internetistä, kuten artikkeli Eric C. Bakerin kirjoittamana.
Mikäli on tarve muuttaa näitä asetuksia (muokkaustila), niin se tapahtuu oikeanpuoleista painiketta
painamalla “Edit”.
Ensimmäisenä tulee matalan gradient factorin asetus (näytön alareunassa näkyy “GF
Lo”). Vain yhtä numeroa muutetaan kerrallaan. Ensiksi tulevat kymmenet. Vaihtaminen
tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella
“Change”. Tämä muuttaa numeron yhden
suuremmaksi. Kun numero on tullut arvoon
9 seuraavana tulee 0. Siirtyminen kymmenistä yksittäisiin numeroihin tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella “Next”. Kuten myös seuraavaan kohtaan siirtyminen tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella
“Next”.
Sitten vuorossa korkea gradient factor
asetus (näytön alareunassa näkyy “GF Hi”).
Vain yhtä numeroa muutetaan kerrallaan.
Ensin tulevat kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella
“Change”. Tämä muuttaa numeron yhden
suuremmaksi. Kun numero on tullut arvoon
9 seuraavana tulee 0. Siirtyminen kymmenistä yksittäisiin numeroihin tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella “Next”. Tämän jälkeen oikeanpuoleisella painikkeella “Save” tallennetaan asetukset ja siirrytään valikossa seuraavaan kohtaan. Tämänhetkinen säädettävä asetus esitetään merkillä ” ”.

6.17.7

Last Stop (Deco Setup)
Tässä valikossa on mahdollista asettaa viimeisen dekompressiopysähdyksen syvyys.
Tämä on mahdollista asettaa joko 3m tai 6m
arvoon.
Painamalla oikeanpuoleista painiketta
“Edit” pääsee muokkaustilaan. Tämän jälkeen asetuksen vaihtaminen tapahtuu käyttäen vasemmanpuoleista “Change” painiketta kunnes haluttu valinta näkyy näytöllä.
Seuraavaksi oikeanpuoleisella painikkeella
“Save” tallennetaan asetukset ja siirrytään
valikossa seuraavaan kohtaan. Tämänhetkinen säädettävä asetus esitetään merkillä” ”.
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6.17.8

Gas On/Off. (Deco Setup)
Tässä valikossa on mahdollista asettaa vaihtoehtoinen kaasunhallinta päälle tai pois.
Yleisesti kaikki asetetut kaasut (CC tai OC
tilassa) käytetään kokonaisaika pintautumiseen (TTS) laskelmassa. Siksi on tärkeää
määritellä vain ne kaasut kaasu listaan mitä
on todellisuudessa käytettävissä. Kaikki

muut mitä ei ole käytettävissä tulee asettaa arvoon 00/00. Tämä tarkoittaa 0% happea ja 0% heliumia.
Jos vaihtoehtoinen kaasunhallinta on asetettu päälle (On) voidaan yksittäiset kaasut ottaa käyttöön ja
käytöstä pois mikäli tarpeen.
Yksittäisten kaasujen kytkeminen päälle ja pois tapahtuu sukellusasetusten valikon kautta “Define Gas”
ja sieltä alavalikot “OC Gases” ja “CC Gases”. Mikäli vaihtoehtoinen kaasunhallinta on päällä muuttuu
näkymä kaasun määrityksessä.
Vasemmanpuoleisessa kuvassa on näkymä hengityskaasun asetuksesta kun vaihtoehtoinen kaasun hallinta on poissa päältä (Off). Oikeanpuoleinen kuva puolestaan näyttää saman tilanteen kun vaihtoehtoinen
kaasunhallinta on päällä (On).
Painamalla oikeanpuoleista painiketta
“Edit” käyttäjä pääsee muokkaustilaan.
Ensimmäisenä vaihtoehtona on aktivoida
tarvittavat kaasut. Kaasu joka ei ole aktivoitu näkyy harmaana. Kun kaasu aktivoidaan
näkyy happi ja helium sisältö normaalein
värein.
Kuten aikaisemmin mainittiin “System Setup” näkymästä muuttuu myös “OC Gases” ja “CC Gases”
näkymä. Vasemmalla kuva kun vaihtoehtoinen kaasunhallinta on poissa päältä (Off). Oikealla kuva kun
vaihtoehtoinen kaasunhallinta on päällä (On).

Kaikki kaasut mitä ei ole aktivoitu näkyvät
harmaana. Kun kaasu on aktiivisena (On) se
ei enää ole harmaana ja happea sekä heliumia voi muokata normaalisti.

• Aktiivisen kaasun happea ja heliumia ei ole mahdollista asettaa arvoon 00/00. Mikäli käyttäjä asettaa
kaasun tuohon arvoon ohjain automaattisesti asettaa kaasun “Off” arvoon.
• Nykyistä aktiivista kaasua ei voi asettaa “Off” asentoon. Kuitenkin on mahdollista säätää nykyisen
kaasun happi- ja heliumsisältöä.
• Kahta tai useampaa identtistä kaasua ei voi olla samassa tilassa (OC tai CC).
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6.17.9

OC Gases

Kolmas alavalikko järjestelmäasetuksista on “OC Gases”. Tässä valikossa on mahdollista asettaa kaikki
viisi avoimen kierron kaasua. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on vaihtoehtoinen kaasunhallinta pois päältä. Jokainen yksittäinen valinta ja asetus on yhtenevä samoihin mitä “Define Gas” valinnan takaa löytyy.
Poikkeuksena tässä näkymässä kaikki viisi kaasua näkyvät yhtäaikaisesti.
Järjestys missä kaasut valitaan, ei ole
oleellinen. “Select Gas” valikossa kaasut
näytetään järjestettynä korkeimmasta
happipitoisuudesta matalimpaan happipitoisuuteen.

• Mikäli kaasuilla on sama happipitoisuus järjestetään seuraavaksi heliumpitoisuuden perusteella. Vähiten heliumia sisältävä kaasu näytetään ensimmäisenä.
• Mikäli vaihtoehtoinen kaasunhallinta on kytkettynä päälle (katso kappale: 6.17.8), tällöin lisäkentässä
näkyy onko kaasu aktiivisena vai ei (on/off).
Painamalla oikeanpuoleista
painiketta “Edit” pääsee
muokkaustilaan.

Muokkaustilaan siirtyessä “ ” merkki tulee näkymään kohtaan 1. Painamalla vasemmanpuoleista painiketta “Next” siirtyy merkki seuraavan kaasun numeroon. Voit muokata kaasua
painamalla oikeanpuoleista painiketta “Edit”.

Hapen osuus kaasussa on ensimmäinen kohta. Vain yhtä numeroa muutetaan kerrallaan. Ensiksi tulevat
kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella “Change”. Tämä muuttaa numeron
yhden suuremmaksi. Kun numero on tullut arvoon 9 seuraavana tulee 0. Siirtyminen kymmenistä yksittäisiin numeroihin tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella “Next”. Myös seuraavaan kohtaan siirtyminen
tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella “Next”.

Seuraavana heliumin osuus kaasusta. Vain yhtä numeroa
muutetaan kerrallaan. Ensiksi tulevat kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella “Change”.
Tämä muuttaa numeron yhden suuremmaksi. Kun numero on
tullut arvoon 9 seuraavana tulee 0. Siirtyminen kymmenistä
yksittäisiin numeroihin tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella
“Next”.
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• Merkki “A” ennen kaasun numeroa kertoo aktiivisen kaasun. Tätä ei voi poistaa. Asettamalla hapen
0% ja heliumin 0% aiheuttaa virheen. Aktiivista kaasua on kuitenkin mahdollista muokata milloin tahansa.
• Asetettuja kaasuja käytetään kokonaisaika pintautumiseen (TTS) laskelmassa. On tärkeää että vain ne
kaasut mitä on käytettävissä todellisuudessa on asetettu aktiiviseksi (on).
• Jos kaasut mitä ei ole käytettävissä on määritelty tai asetettu aktiiviseksi on niillä ainoastaan alustava
vaikutus kokonaisaika pintautumiseen (TTS) laskelmassa. Dekompressio nykyisellä aktiivisella kaasulla
lasketaan kuitenkin oikein sukelluksen aikana.
• Kaikki kaasut missä happea 0% ja heliumia on 0% piilotetaan automaattisesti “Select Gas” valikosta
• Kaasuja voi myös muuttaa veden alla milloin tahansa.

6.17.10

CC Gases

Neljäs alavalikko järjestelmäasetuksista on “CC Gases”. Tässä valikossa on mahdollista asettaa kaikki viisi suljetun kierron kaasua. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on vaihtoehtoinen kaasunhallinta pois päältä.
Jokainen yksittäinen valinta ja asetus on yhtenevä samoihin mitä “Define Gas” valinnan takaa löytyy.
Poikkeuksena tässä näkymässä kaikki viisi kaasua näkyvät yhtäaikaisesti.
Järjestys missä kaasut valitaan ei ole oleellinen. “Select Gas” valikossa kaasut näytetään järjestettynä korkeimmasta happipitoisuudesta matalimpaan happipitoisuuteen.

• Mikäli kaasuilla on sama happipitoisuus, järjestetään seuraavaksi heliumpitoisuuden mukaan. Vähiten
heliumia sisältävä kaasu näytetään ensimmäisenä.
• Mikäli vaihtoehtoinen kaasunhallinta on kytkettynä päälle (katso kappale: 6.17.8) tällöin lisäkentässä
näkyy onko kaasu aktiivisena vai ei (on/off).
Painamalla oikeanpuoleista
painiketta “Edit” pääsee
muokkaustilaan.

Muokkaustilaan siirtyessä “ ” merkki tulee näkymään kohtaan 1. Painamalla
vasemmanpuoleista painiketta “Next” siirtyy merkki seuraavan kaasun numeroon. Voit muokata kaasua painamalla oikeanpuoleista painiketta “Edit”.

Hapen osuus kaasussa on ensimmäinen kohta. Vain yhtä numeroa muutetaan kerrallaan. Ensiksi tulevat kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella “Change”. Tämä muuttaa numeron yhden suuremmaksi. Kun numero on tullut arvoon 9 seuraavana tulee 0. Siirtyminen
kymmenistä yksittäisiin numeroihin tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella
“Next”. Myös seuraavaan kohtaan siirtyminen tapahtuu oikeanpuoleisella
painikkeella “Next”.
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Seuraavana heliumin osuus kaasusta. Vain yhtä numeroa muutetaan kerrallaan. Ensiksi tulevat kymmenet. Vaihtaminen tapahtuu vasemmanpuoleisella painikkeella “Change”. Tämä
muuttaa numeron yhden suuremmaksi. Kun numero on tullut arvoon 9 seuraavana tulee 0. Siirtyminen kymmenistä yksittäisiin numeroihin tapahtuu oikeanpuoleisella painikkeella
“Next”.

Kun yksittäinen numero on valittu kohdalle on mahdollista tallentaa asetus
oikeanpuoleisella painikkeella “Save”.
Tässä vaiheessa käyttäjä ohjautuu seuraavaan merkintään. Kullakin hetkellä
säädettävä kaasu ilmoitetaan “ ” merkillä.

• Merkki “A” ennen kaasun numeroa kertoo aktiivisen kaasun. Tätä ei voi poistaa. Asettamalla hapen
0% ja heliumin 0% aiheuttaa virheen. Aktiivista kaasua on kuitenkin mahdollista muokata milloin tahansa.
• Asettetuja kaasuja käytetään kokonaisaika pintautumiseen (TTS) laskelmassa. On tärkeää että vain ne
kaasut mitä on käytettävissä todellisuudessa on asetettu aktiiviseksi (on).
• Jos kaasut mitä ei ole käytettävissä on määritelty tai asetettu aktiiviseksi on niillä ainoastaan alustava
vaikutus kokonaisaika pintautumiseen (TTS) laskelmassa. Dekompressio nykyisellä aktiivisella kaasulla
lasketaan kuitenkin oikein sukelluksen aikana.
• Kaikki kaasut missä happea 0% ja heliumia on 0% piilotetaan automaattisesti “Select Gas” valikosta.
• Kaasuja voi myös muuttaa veden alla milloin tahansa.
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6.17.11

O2 Setup (overview)
Neljäs alavalikko järjestelmäasetuksista on “O2 Setup”.
Tässä valikossa on mahdollista muokata happeen liittyviä
asetuksia.

6.17.12

Cal. FO2 (O2 Setup)
Tässä valikossa on mahdollista
muuttaa kalibrointikaasua happiantureille.

Painamalla
oikeanpuoleista
painiketta
“Edit” pääsee muokkaustilaan. Tämän jälkeen on mahdollista vaihtaa ensimmäistä
numeroa painamalla vasemmanpuoleista
painiketta “Change”. Oikeanpuoleisella
painikkeella pääsee siirtymään seuraavaan
numeroon. Nyt on mahdollisuus vaihtaa
tätä painamalla vasemmanpuoleista painiketta “Change”. Painamalla oikeanpuoleista painiketta “Save” tallentuu nykyiset arvot ja käyttäjä siirtyy muokkaustilaan.
• Jos käytetään 100% happea FO2 tulee olla arvossa 1.00
kalibrointia varten.
• Kun FO2 on muutettu ja tallennettu, on happiantureiden
kalibrointiarvo mitätön ja “FAIL” teksti ilmestyy kaikkien
kolmen anturin lukemaksi. PPO2 arvo näytetään vasta uudelleen onnistuneen kalibroinnin jälkeen.

2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

JJ- CCR ApS 2012

59

www.JJ-CCR.com

6.17.13

Solenoid (O2 Setup)

Solenoidin käytön vastetta voidaan vaihtaa välillä hidas “SLOW” ja nopea “FAST”.
• Vaihtoehtoa “FAST” käytettäessä PPO2
voi pysyä paljon tarkemmin asetetussa
mutta solenoidi toimii useammin tarjotakseen pienen määrän happea. Tämä puolestaan syö akkua paljon nopeammin. Useista
sukeltajista myös jatkuva solenoidin päällä
olo saattaa olla häiritsevää.
Painamalla oikeanpuoleista painiketta “Edit” pääsee muokkaustilaan. Muokkaustilassa painamalla
vasemmanpuoleista painiketta “Change” voit vaihtaa “SLOW” ja “FAST” asetusten välillä. Painamalla
oikeanpuoleista painiketta talletetaan nykyiset asetukset.

6.17.14

Auto SP Switch
Tässä valikossa on mahdollista ottaa käyttöön ja pois käytöstä automaattinen osapaineen vaihto. Lisäksi on mahdollista asettaa syvyys missä vaihdetaan matalalta osapaineelta korkealle (esim laskeuduttaessa) ja käänteisesti korkealle osapaineelle (kun noustaan ylöspäin). Aina on kuitenkin
mahdollista vaihtaa manuaalisesti matalan ja korkean osapaineen välillä,
mikäli niin on tarpeen. Tämä tapahtuu valikon “Switch Setpoint” kautta (kappale: 6.10).

Seuraavat variaatiot voidaan määritellä: • vain matalalta korkealle osapaineelle asetus päällä • vain
korkealta matalalle osapaineelle asetus päällä • kummatkin automaattiset osapaineen asetukset päällä •
ei mitään automaattista osapaineen asetusta päällä
Painamalla
oikeanpuoleista
painiketta
“Edit” pääsee muokkaustilaan. Muokkaustilassa painamalla vasemmanpuoleista painiketta “Change” voit vaihtaa “Manual” ja
“Auto” asetusten välillä. Painamalla oikeanpuoleista painiketta talletetaan nykyiset
asetukset. Kun “Auto” asetus on päällä
seuraavat lisärivit ovat näkyvissä

Tässä käyttäjä asettaa syvyyden missä automaattisesti vaihdetaan matalasta osapaineesta korkeaan.
Painamalla oikeanpuoleista
painiketta “Edit” pääsee
muokkaustilaan.

Painamalla vasemmanpuoleista painiketta ensimmäinen numero vaihtuu (0-9). Painamalla oikeanpuoleista painiketta
“Next Digit” siirtyy käyttäjä seuraavaan numeroon. Kunnes
käyttäjä on viimeisessä numerossa voidaan asetukset tallentaa painamalla oikeanpuoleista painiketta “Save”. Hyväksyttävät arvot ovat 6-999 metriä.
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Vasemmanpuoleisessa kuvassa ohjain on määritelty siten, että vaihdetaan matalalta korkealle osapaineelle 15m syvyydessä. Nousussa ei tapahdu automaattista vaihtoa matalalta korkealle osapaineelle.
Ylöspäin tultaessa (noustessa) on mahdollista ohjaimeen määritellä vaihto korkealta
osapaineelta matalalle. Toiminta on identtinen kuin laskeutuessa. Hyväksyttävät arvot
ovat 2-999 metriä.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa ohjain on määritelty siten, että vaihdetaan
automaattisesti matalalta osapaineelta (0.7) korkealle osapaineelle (1.3)
17m syvyydessä. Noustessa automaattinen vaihto tapahtuu korkealta osapaineelta (1.3) matalalle osapaineelle (0.7) 10m syvyydessä.

6.17.15

Display Setup (overview)
Tässä valikossa on mahdollista muokata kaikkia näyttöön liittyviä asetuksia.

6.17.16

Units (Display Setup)

Tämän valikon kautta on mahdollista vaihtaa ohjaimen mittayksikköä välillä “meters” ja “feet”.
Asettaessa ohjaimen mittayksikön metreiksi tai jaloiksi vaikuttaa tämä lämpötilanäyttöön. Jos yksiköt on asetettu metreiksi
(meters) niin lämpötila on celsius -asteina,
kun puolestaan yksiköiden ollessa jalkoina
(feet) näkyy lämpötila Fahrenheit -asteina.
Aika ja päivämäärä näkymä eivät muutu.
Nämä ovat aina muotoa tunti/minuutti kuukausi/päivä/vuosi.
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6.17.17

Brightness (Display Setup)
Käyttämällä tätä valikon kohtaa on mahdollista säädellä näytön valoisuutta. Painamalla oikeanpuoleista painiketta “Edit”
voit vaihtaa valintaa. Valittavana on neljä
vaihtoehtoa:

Four different modes are available for selection:
Valinta

Kuvaus

Auto

Valoanturi mittaa ympäristön valoa ja asettaa automaattisesti näytön
valoisuuden

Low

Jatkuva vähimmäisvaloisuus

Med

Jatkuva keskitason valoisuus

High

Jatkuva suurin valoisuus

• Mitä suurempi valoisuus sitä suurempi pariston kulutus. On suositeltavaa että “Auto” asetus on
käytössä.

6.17.18

Altitude (Display Setup)

Tämän valikon kautta on mahdollista kytkeä päälle tai pois automaattinen korkeudensäätö. Mikäli tämä asetus on “Auto”,
on automaattinen korkeudensäätö (sukellus vuoristosta) mukana dekompressiossa
ja happiantureiden kalibroinnissa. Jos kaikki sukellukset tehdään merenpinnan
tasolta käyttäjä voi valita “SeaLvl”. Tämä tarkoittaa että ilman paineena käytetään 1013mBar joka kerralla.
• Mikäli sukellukset tehdään merenpinnan tasoa ylempänä tulee tämä asetus olla “Auto”. Vakio tehdasasetus on “SeaLvl”!
• Mikäli sukellukset tehdään merenpinnan tasoa ylempänä ohjain tulee laittaa päälle pinnalla! Mikäli ohjain kytkee vain itsensä päälle veden alla painesensorin toimesta, ei se tiedä oikeaa ilmanpainetta ja tässä
tapauksessa aina olettaa sen olevan 1013mBar. Tämä voi johtaa virheeseen dekompressio laskennassa.

6.17.19

Flip Screen (Display Setup)
Tämän valikon valinnan kautta on mahdollista kääntää ohjaimen näyttöä 180 astetta. On huomioitavaa että myös painikkeet kääntyvät 180
astetta.
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6.17.20

System Setup (overview)
Tämän alavalikon kautta on
mahdollista muokata useita
järjestelmäasetuksia.

6.17.21

Date (System Setup)
Tämän valikon valinnan kautta on
mahdollista asettaa päivämäärä.
Päivämäärää käytetään ohjaimen
lokikirjaan. Järjestys on päivä/kuukausi/vuosi.
• Päivämäärä ja kellonaika näytetään tilatiedoissa (kappale: 6.18)

6.17.22

Time (System Setup)
Tämän valikon valinnan kautta on mahdollista
asettaa kellonaika. Kellonaikaa käytetään ohjaimen lokikirjaan. Aika voidaan näyttää joko
AM/PM tai 24 tunnin muodossa.
• Päivämäärä ja kellonaika näytetään tilatiedoissa (kappale: 6.18)

6.17.23

Unlock (System Setup)
Tämän valikon valinnan kautta on mahdollista asettaa koodi millä aktivoidaan toiminnallisuuksia ohjaimeen.
• Tämä toiminnallisuus on tarkoitettu tuleville toiminnan laajennuksille. Tällä hetkellä ei ole tarjolla aktivoitavia laajennustoimintoja.

Painamalla oikeanpuoleista painiketta “Unlock” näyttöön tulee rivi
“0” merkkejä. Painamalla vasemmanpuoleista painiketta “Change”
voi vaihtaa kyseistä merkkiä. Mahdolliset numerot ovat 0-9 ja merkit A-F. Painamalla oikeanpuoleista painiketta siirrytään seuraavaan
merkkiin. Kun käyttäjä on viimeisessä merkissä, painamalla oikeanpuoleista painiketta tallennetaan koodi ja avataan toiminnallisuus.
Virheellistä avauskoodia ei
ohjain hyväksy ja se hylätään.
2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

JJ- CCR ApS 2012

63

www.JJ-CCR.com

6.17.24

Load Upgrade (System Setup)
Tämän valikon valinnan kautta on mahdollista päivittää ohjaimen laiteohjelmisto. PC tai Apple Mac bluetooth tuella tarvitaan tähän. Täsmällinen prosessi on kuvattu kappaleessa 6.21.
• Valmistajan tavalliseen laiteohjelmistoon on sisällytetty tiettyjä muutoksia koskien JJ-CCR:ää
• TÄRKEÄÄ: päivitys uuteen laiteohjelmistoon voidaan toteuttaa vain jos
olemme hyväksyneet sen JJ-CCR Rebreatherille.

6.17.25

Reset to Defaults (System Setup)
Tämä valinta nollaa kaikki ohjaimen asetukset takaisin tehdasasetuksille.
Nykyinen kudos saturaatio tieto poistetaan myös.
• Tämä vaihtoehto ei poista sukelluslokia eikä sukellusten numerointia

6.17.26

Advanced Config (overview)
Tämä alavalikko antaa mahdollisuuden muokata arvoja mitä ei tarvitse
usein vaihtaa. Tässä päävalikossa voit siirtyä syöttämään “Advanced configuration” arvoja tai nollata “Advanced Configuration” arvot takaisin
oletusasetuksiin.

6.17.27

Salinity (Advanced Config 1)
Suolaisuuspitoisuus asetus asettaa veden tiheyden kilogrammoina kuutiometriä kohden (kg/m3). Kuutiometri puhdasta vettä painaa 1000kg.
Näinollen tämä asetus määrittää liuenneen suolan määrän veteen.
Esimerkiksi arvo 1030kg/m3 tarkoittaa että suolaa on 30kg per 1000kg
vettä.

• Koska syvyysanturi näyttää mitattua painetta tämä vaikuttaa syvyys lukemaan. Huomioi että dekompressio profiilin laskentaan käytetään todellista mitattua painetta, ei mielivaltaista syvyyttä.
• On suositeltavaa käyttää oletusasetusta.
Valinta

Kuvaus
Makea vesi

1000kg/m

3

1020kg/m

EN13319 arvo, JJ-CCR ohjaimen oletus(väliltä makea ja suolainen)

3

1025kg/m - 1035kg/m
3

3

Suolainen vesi (vaihtuva riippuen sijainnista)
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6.17.28

Title Color (Advanced Config 1)

Elementtien väriä voidaan
vaihtaa, lisätä kontrastia tai
vaihtaa visuaalista ulkonäköä. Oletusväri on vihreä.

6.17.29

Käytettävissä olevat värit: sinivihreä, harmaa, sininen ja
vihreä.

OC Show PPO2 (Advanced Config 1)
Tällä asetuksella ei ole vaikutusta JJ-CCR ojaimessa.

6.17.30

End Dive Delay (Advanced Config 1)
Tämä vaihtoehto asettaa ajan sekunneissa kauanko odotetaan ennen kuin
nykyinen sukellus katsotaan päättyneeksi. Arvo voidaan asettaa välille 20
ja 600 sekuntia (10 minuuttia). Oletusarvo on 60 sekuntia. Koska ohjain
voi jäädä sukellus tilaan pidemmäksi aikaa, uusi “End Dive” valikko on
lisätty (kappale 6.10). Tämä on ensimmäinen valikko valinta kun ohjain on
sukellus tilassa ja sukeltaja on pinnalla..
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6.17.31

Advanced Config 2 (overview)
“Advanced Config” sivu 2 antaa mahdollisuuden muuttaa PPO2 rajoja.
VAROITUS: Älä muuta näitä asetuksia ellet ymmärrä niiden vaikutusta.
• “Low PPO2” tai “High PPO2” hälytys näytetään kun rajaa on rikottu yli
30 sekunttia.

PPO2 Limits

Kuvaus

OC Min. PPO2

PPO2 näyttö vilkkuu punaisena kun arvo on alittunut. Oletusarvo on 0.19.

OC Max. PPO2

PPO2 näyttö vilkkuu punaisena kun arvo on ylittynyt. Oletusarvo on 1.65.

OC Deco PPO2

Dekompressio ennuste (TTS ja NDL) olettaa että käytössä on kaasu minkä
PPO2 on vähemmän kuin tämä tai yhtä suuri. Myös ehdottaa kaasun vaihtoa ( kun nykyinen kaasu vilkkuu keltaisena ) kun seuraava kaasu saavuttaa tämän arvon. Jos muutat tätä arvoa sinun tulee ymmärtää sen vaikutus.
Esimerkiksi jos pienennät arvoa 1.50 niin happi (99/00) ei oleteta käytettäväksi 6m. Oletusarvo on 1.61.

CC Min PPO2

PPO2 näyttö vilkkuu punaisena kun arvo on alittunut. Oletusarvo on 0.40.

CC Max. PPO2

PPO2 näyttö vilkkuu punaisena kun arvo on ylittynyt. Oletusarvo on 1.60.
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6.18 Status information
Jos oikeanpuoleista painiketta on painettu päänäytössä ilmestyy näytön alareunaan seuraavanlainen tieto. “DilPO2” sekä “SP” tiedon näkyvyys riippuu siitä ollaanko CC (suljetunkierron tilassa) vai OC (avoimenkierron tilassa).
Status information
CC mode

OC mode

Kuvaus
DilPO2: Näyttää nykyisen hapen osapaineen (PPO2) diluentilla.
Mikäli tämä arvo on alempi kuin 0.19 tai korkeampi kuin 1.65
vilkkuu numero punaisena.
CNS: Näyttää nykyisen CNS saturaatio arvon prosentteina.
Kun arvo on 100% tai yli vilkkuu numero punaisena. CNS arvoa
lasketaan jatkuvasti, myös silloin kun ollaan pinnalla ja ohjain on
sammutettuna. Kun paristo vaihdetaan poistetaan CNS saturaatio
arvo.
SP: Näyttää nykyisen aktiivisen asetetun osapaineen. Osapaine .19
näytetään keltaisena ja kaikki muut vihreänä.
AvgPO2: Näyttää keskiarvon PO2 hengityskaasusta. Perusteet
laskennalle on keskiarvo mitatuista arvoista kaikilta antureilta mitä
ei ole poistettu laskennasta. Mikäli tämä arvo on alempi kuin 0.40
tai korkeampi kuin 1.60 vilkkuu numero punaisena.
CNS: Näyttää nykyisen CNS saturaatio arvon prosentteina. Kun
arvo on 100% tai yli vilkkuu numero punaisena. CNS arvoa lasketaan jatkuvasti, myös silloin kun ollaan pinnalla ja ohjain on
sammutettuna. Kun paristo vaihdetaan poistetaan CNS saturaatio
arvo.
AvgPO2:Näyttää keskiarvon PO2 hengityskaasusta. Mikäli tämä
arvo on alempi kuin 0.19 tai korkeampi kuin 1.65 vilkkuu numero
punaisena.
Näyttää kytkettyjen happiantureiden jännitteet millivoltteina.

CC and OC mode

Indicates the current millivolts of the connected O2 sensors.

CC and OC mode

MAX: Osoittaa maksimisyvyyden nykyisellä sukelluksella. Kun ei
olla sukellustilassa näytetään viimeisimmän sukelluksen maksimisyvyys.
AVG: Osoittaa keskisyvyyden nykyisellä sukelluksella. Kun ei olla
sukellustilassa näytetään viimeisimmän sukelluksen keskisyvyys.
AvgATM: Osoittaa keskisyvyyden nykyisellä sukelluksella absoluuttiisella paineella (1.0 ATM on yhtä kuin merenpinta).
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Status information

Kuvaus

CC and OC mode
TEMP: Näyttää nykyisen lämpötilan celsius asteina.
GF: Näyttää matalan ja korkean gradient factorin.
FiO2: Osoittaa hapen pitoisuuden hengityskaasussa. Tämä arvo on
riippumaton ympäristön paineesta.

CC and OC mode

GF99: Näyttää nykyisen M-arvon gradientin prosentteina. Jos ei ole
kaasu poistumassa näytetään “On Gas”
CEIL: Näyttää ylimmän kattosyvyyden metreinä.
@+5: Näyttää uuden TTS arvon jos sukeltaja pysyy vielä 5 minuuttia nykyisessä syvyydessä.
TTS: Näyttää nykyisen ajan pintautumiseen (TTS).

CC and OC mode

Ext V: Näyttää solenoidin pariston nykyisen jännitteen voltteina
sen ollessa kuormitettuna. Kun se ei ole kuormitettuna saattaa
jännite olla liian suuri antaen väärän kuvan pariston tilasta. Mikäli
“?” merkki näkyy näytössä tarkoittaa tämä että solenoidi ei ole
vielä toiminut ja näin ohjain ei voi näyttää mittausta. Mikäli jännite
paristossa on liian matala näytetään arvo punaisena.
Int V: Näyttää ohjaimen nykyisen jännitteen voltteina. Arvo näytetään keltaisena mikäli paristo on lähestulkoon tyhjä. Jos arvo
näytetään punaisena on pariston jännite kriittisen alhainen ja tulee
se vaihtaa välittömästi.
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Status information

Kuvaus

CC and OC mode

Surf: Näyttää pintapaineen millibaareina (mBar). Paine mitataan
kun ohjain kytketään päälle ja tallennetaan kun sammutetaan.
Mikäli automaattinen korkeudensäätö on pois päältä (altitude =
SeaLvl) tällöin 1013mBar näytetään. Tämä tarkoittaa että ohjain ei
ole sukellustilassa.
Now: Näyttää nykyisen ilmanpaineen millibaareina (mBar). Tämä
näytetään myös sukellustilassa.

CC and OC mode
Date: Näyttää kuluvan päivän (kk/pp/vvvv)
Time: Näyttää kuluvan ajan (tt/mm)

CC and OC mode

Surface Interval: Näyttää pintajan edellisestä sukelluksesta. Tätä
tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa uusintasukellusta.

CC and OC mode
Serial No: Näyttää ohjaimen sarjanumeron
Version: Näyttää laiteohjelman ja ohjelmistoversion.
Version ensimmäinen merkki identifioi mallin: 1 = PPO2 näyttö, 2
= tietokone, 3 = ohjain. Seuraavat neljä merkkiä kertovat tietyn
kokoonpanon. Kaksi viimeistä merkkiä kertovat asennetun laiteohjelmistoversion.
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6.19 Alarm and error messages
Kaikki ohjaimen varoitukset ja virheet tulee aina kuitata. Vain tällä tavalla ne poistuvat näytöstä.
Alarm and error messages

Kuvaus

Cell Warning

Jos mitattu happianturin näytearvo poikkeaa liian paljon keskiarvosta niin tämä poistetaan PPO2 keskiarvon laskennasta (tarvitaan
dekompressio laskentaan) ja se vilkkuu keltaisena.
Jos poikkeama on liian suuri kaikkien kolmen happianturin välillä
niin kaikki kolme anturia poistetaan laskennasta. Tällöin kaikki
arvot vilkkuu keltaisena ja ilmoitus “VOTING FAILED” näkyy vuorotellen.

Switch Gas

Jos nykyinen kaasu näkyy keltaisella on tämä ohjeistus tehdä
kaasunvaihto koska parempi kaasu (PPO2) on saatavilla kaasulistassa. Ohjain käyttää kaikkia määriteltyjä kaasuja TTS laskentaan.
On välttämätöntä vaihtaa välittömästi toiseen kaasuun tai poistaa
kaasu kaasulistasta koska muuten ei ole mahdollista laskea TTS
aikaa oikeellisesti.
Kaasuja voi vaihtaa ja lisätä veden alla milloin tahansa!

High PPO2

Korkean osapaineen ”HIGH PPO2” hälytys ilmestyy jos PPO2 arvo
ylitetään 1.60 arvon yli 10s ajan. Ensimmäinen varoitus on tarpeen
hyväksyä painamalla oikeanpuoleista painiketta. Jos samalla sukelluksella PPO2 arvo nousee uudelleen liian korkeaksi ei ole tarvetta
kuitata uudelleen (katso toinen kuva). PPO2 arvo ja “High PPO2”
hälytys vilkkuu punaisena.
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Alarm and error messages

Kuvaus

Low PPO2

Matalan osapaineen “LOW PPO2” hälytys ilmestyy jos PPO2 arvo
alittuu 0.40 arvon yli 10s ajan. Ensimmäinen varoitus on tarpeen
hyväksyä painamalla oikeanpuoleista painiketta. Jos samalla sukelluksella PPO2 arvo laskee uudelleen liian matalaksi ei ole tarvetta kuitata uudelleen (katso seuraava kuva). PPO2 arvo ja “LOW
PPO2” hälytys vilkkuu punaisena.
Toinen syy tälle hälytykselle on näytetty seuraavassa kuvassa.
Kahden verrattavan anturin arvoja ei ole saatavilla. Näin ollen
ohjaimen ei ole mahdollista määritellä mikä arvoista on oikea ja
todellinen PPO2 on näin ollen tuntematon. Tässä tapauksessa
PPO2 lasketaan kuten se olisi 0.00. Koska 0.00 on pienempi kuin
0.40 näytetään “LOW PPO2” hälytys.

Low Battery EXT

Tämä hälytys ilmestyy näyttöön jos kahden solenoidin käytössä
olevan pariston jännite on liian pieni. Solenoidi jatakaa toimimista
mutta molemmat paristot tulee vaihtaa ennen seuraavaa sukellusta.

Low Battery INT
Tämä hälytys ilmaisee että ohjaimen paristo on vaihdettava välittömästi. Tämä ilmestyy myös jos pariston jännite tippuu alle 3.2
voltin yli 30 sekuntin ajaksi. Myös pariston kuvake vilkkuu punaisena.
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Alarm and error messages

Description

Solenoid Alert

Jos tämä hälytys tulee näkyviin, on tarpeen toteuttaa aiheelliset
toimenpiteet välittömästi. Tämä osoittaa että solenoid on käytössä
ohjaimen näkökulmasta mutta PPO2 arvo ei muutu. Mahdollinen
syy on esimerkiksi se, että happi on loppunut säiliöstä. Ensimmäinen varoitus on tarpeen hyväksyä painamalla oikeanpuoleista
painiketta. Jos samalla sukelluksella tulee identtinen ongelma ei
ole tarvetta kuitata uudelleen (katso seuraava kuva). PPO2 arvot
ja “Solenoid Alert” hälytys vilkkuu punaisena.

Fast Ascent

“Fast Ascent” hälytys ilmestyy näyttöön jos sukeltaja nousee liian
nopeasti hyvin lyhyessä ajassa tai nousunopeus on yli minuutin
ajan yli 20m/min.

Missed Deco Stop

”Missed Deco Stop” hälytys ilmestyy näyttöön jos sukeltaja
ylittää minimisyvyyden yli minuutin ajan nykyiselle
dekompressio pysähdykselle.

Tissues Cleared
”Tissues Cleared” hälytys ilmestyy jos ohjaimesta on virrat
lähtenyt (esimerkiksi paristo loppunut, pariston vaihto) tai
laiteohjelmiston päivityksen jälkeen. Tämä viesti indikoi että
kaikki kudoslaskennat on poistettu. Näinollen olisi suotavaa
pitää väliä vähintään 24h ennen seuraavaa sukellusta.
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Alarm and error messages

Description

Watchdog Reset
Tämä hälytys ilmestyy jos ohjain ei kykene suorittamaan kaikkia
tehtäviä etukäteen asetetussa ajassa. Tämä voi olla väliaikainen
ongelma tapahtuu silloin tällöin (esim lyhytaikainen akun jännitteen katoaminen). Se voi olla kuitenkin myös laitteisto-ongelma.
Olosuhteet jossa “Watchdog Reset” tapahtuu olisi syytä kirjata ja
ilmoitettaa valmistajalle.

Upgrade Reset

Tämä viesti ilmestyy aina onnistuneen laiteohjelmiston päivityksen
jälkeen. Tämä indikoi että ohjain on käynnistetty uudella laiteohjelmistolla.

Needs Cal.

Tämä viesti ilmestyy laiteohjelmiston päivityksen jälkeen. ”Needs
Cal.” ja ”Fail, Fail, Fail” näkyvät vuorotellen. Tämä viesti kertoo
että happianturit on kalibroitava.

Brownout Reset

Tämä virheilmoitus näkyy, kun akku on täysin tyhjentynyt valmiustilassa. Ohjain ei voi toimia oikein edes valmiustilassa ja järjestelmän nollaus on toteutettu.
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Alarm and error messages

Description

Internal Hardware Failures

Seuraavat virheilmoitukset liittyvät laitteen sisäisiin vikoihin.
Ohjain yrittää eliminoida virheen mutta jotain odottamatonta on
tapahtunut mitä ei pitäisi esiintyä.
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6.20 Changing the batteries
3.6 voltin lithium AA paristo (SAFT 14500) on käytössä JJ-CCR ohjaimessa!
• 1.5 voltin AA alkaline paristoja, 1,5 voltin lithium AA paristoja tai 1.2 voltin ladattavia
paristoja EI tule käyttää ohjaimessa.
• Kun paristo vaihdetaan menetään kudoslaskennan tiedot.

Vaihtaaksesi pariston, tulee sinun ensin avata paristokotelo (kolikko on
hyvä apuväline tähän).

Sitten nosta varovasti paristopidike ulos kotelosta. Helpoiten tämä onnistuu käyttämällä paperiliitintä koukkuna.

Sitten poista vanha paristo ja laita uusi tilalle. On normaalia että ohjain
tässä vaiheessa käynnistyy itsestään! Paristopidike on johdollinen.
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Työnnä johto paristokoteloon ennen kuin asetat paristopidikkeen koteloon. Kohdista tasainen reuna
paristopidikkeestä kohti paristokantta ja työnnä paristopidike paristokoteloon.
• On tärkeää varmistaa että johdot eivät jää puristuksiin ja/tai vaurioidu.

Tarkista paristokannen o-rengas ennen sen paikalleenruuvaamista. O-rengas on oltava hyvässä kunnossa
ja kevyesti rasvattu. Paristokansi tulee kiristää käsi-kireyteen. Kolikko sopii hyvin tähän tarkoitukseen.

6.21 Firmware update
Ohjaimen laiteohjelmisto voidaan itseohjelmoida. Nykyinen asennettu
versio näkyy “Status Information” näkymän kautta (katso kappale 6.18).
Tässä esimerkissä laiteohjelmistoversio 37 on asennettuna ohjaimeen.
Tuorein versio laiteohjelmistosta löytyy sivuiltamme tai laiteohjaimen
valmistajan sivuilta. Tiedoston nimi kertoo versionumeron (esim tiedsoto
Predator_V46.eas on laiteohjelmisto versio 46).
• Tietyt muutokset JJ-CCR laiteohjelmiston versioon sisältyy normaaleihin laiteohjelmistoihin
ohjaimen valmistajalta.
• TÄRKEÄÄ: päivitys uuteen laiteohjelmistoversioon voidaan toteuttaa vain jos me olemme
hyväksyneet tämän JJ-CCR Rebreatherille.
Laiteohjelmistoversion päivitykseen on tarpeen varata noin 30 minuuttia. Ongelmien välttämiseksi
päivityksessä, ohjain toimii kahdella muistipankilla vikasietoisuuden takaamiseksi. Tämä estää ohjaimen muuttumasta käyttökelvottomaksi mikäli ongelmia ilmenee uuden ohjelmistoversion tiedonsiirrossa (esimerkiksi huono yhteys tai Windowsin kaatuminen). Uusi laiteohjelmisto ensin siirretään tietylle
muistialueelle, jossa sen salaus puretaan. Mikäli kaikki on hyvin, uusi laiteohjelmisto siirretään aktiiviseen muistiin ja vasta tällöin suoritetaan varsinainen päivitys. Tämä tarkoittaa että jos päivitys keskeytyy
milloin tahansa, mistä syystä tahansa, vanha laiteohjelmisto ja asetukset säilyvät.
• Jotta laiteohjelmisto voidaan päivittää, tarvitsee se tehdä tietokoneen Windows käyttöjärjestelmällä
(XP – Service Pack 2 or 3, VISTA or Windows 7) tai an Apple Mac (Intel Core Duo) kyttöjärjestelmällä OS
X 10.4.9 tai uudemmalla.
• Viimeisin versio “Shearwater Desktop” ohjelmistosta täytyy asentaa tietokoneelle.
• Windows systems: USB Bluetooth sovitin tulee kytkeä tietokoneeseen ja oikeelliset ajurit (Original
Windows Bluetooth tai WidComm driver) tulee asentaa Windowsiin.
• Apple Mac: Kaikissa Apple Maceissä on sisäinen Bluetooth liitäntä, jota voidaan käyttää laiteohjelmiston päivitykseen. Toimitettu USB Bluetooth sovitin ei ole yhteensopiva Apple järjestelmien kanssa ja sitä
ei tule käyttää.
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6.22 Step-by-step Firmware Update
HUOMIO: Lataa kaikki sukelluslogit ennen laiteohjelimiston päivitystä.
Seuraava kappale ohjeistaa askel askeleelta ohjeistuksen laiteohjelmiston päivityksestä. Kuvat näyttävät
päivityksen Windows järjestelmässä. Prosessi on yhtenevä Apple Mac järjestelmässä.
- Lataa viimeisin laiteohjelmisto ja tallenna tiedosto tietokoneelle (esim. Predator_V46.aes).
- Käynnistä Shearwater Desktop ohjelmisto
-“Dive Computer” valikosta valitse valinta “Update Firmware”.

Paina seuraavaksi “Select File...” ja valitse uusi tiedosto uudella laiteohjelmistolla (tiedostopääte AES) pop-up ikkunasta.

Kytke ohjain päälle. Estääksesi jatkuva solenoidin päällä olo aseta setpoint arvoon 0.19.
Valitse “System Setup+” valikko. Paina vasemmanpuoleista painiketta
(Menu) kunnes olet “System Setup” valikossa.

Mene kohtaan “Load Upgrade” ja paina oikeanpuoleista painiketta aloittaakseen valmiudet
tiedonsiirrolle.
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Ohjaimessa näkyvä tieto kertoo että Bluetooth liitäntä ohjaimessa on aktivoituna.
Kun liitäntä on aktivoitu ilmestyy näyttöön
”Wait PC” ja kolmen minuutin ajastus
alkaa. Näiden kolmen minuutin aikana on
tarpeen vahvistaa Bluetooth-yhteys. Jos
ajastus loppuu, ohjaimen Bluetooth liitäntä suljetaan. Paina seuraavaksi “Start”
kuvaketta. Shearwater Desktop ohjelmisto etsii ohjainta lähistöltä. Yhteyden muodostaminen voi kestää
muutaman sekunnin.
Kun Bluetooth yhteys on
muodostettu uusi laiteohjelmisto siirretään ohjaimelle.

Kun kaikki data on siirretty, Bluetooth-yhteys suljetaan automaattisesti ja ohjain
aloittaa uuden ohjelmistoversion purkamisen. Etenemispalkki kertoo purun
edistymisestä. Tämä vaihe saattaa kestää
jopa 30 minuuttia. Vasta kun ohjelmistoversion purku on päättynyt, on varsinainen firmware päivitetty ohjaimeen.
Ohjain käynnistää itsensä uudelleen kun
laiteohjelmisto on päivitetty.
Uudelleen käynnistämisen jälkeen ohjain
antaa hälytysviestin “Tissue Cleared”.
Tämän jälkeen ohjain näyttää “Upgrade
Rest” viestin. Kummatkin viestit tulee
hyväksyä painamalla oikeanpuoleista painiketta. Laiteohjelmiston päivitys on nyt
onnistuneesti suoritettu.
• Laiteohjelmiston päivityksen jälkeen on aina välttämätöntä tehdä kalibrointi happiantureille.
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6.23 Startup Text
Laiteohjelmiston versiosta v.46 lähtien on ollut mahdollista lisätä teksti aloitusnäyttöön. Shearwater
Desktop tietokone ohjelmistoa käytetään ohjelmoimaan tekstiä ohjaimeen Bluetoothin välityksellä.
Näytössä voidaan näyttää jopa 2 riviä ja 21 merkkiä per rivi. Teksti saattaa mennä logon päälle riippuen
tekstistä ja logosta.
Käyttäjän tekstiä lisätty aloitusruutuun

Käytä Shearwater Desktop sovellusta päivittääksesi tekstiä käynnistysruutuun
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7

VPM-B / VPM-GFS decompression model

Standardin Bühlmann GF dekompressiomallin lisäksi JJ-CCR ohjaimessa voi käyttää VPM-B
tai VPM-B/GF dekompressiomallia. Sinun tulee ostaa avauskoodi (unlock code) VPM-B algoritmille. Lisäksi tarvitset vähintään version 42 laiteohjelmistosta.
• VPM-B laskenta suoritetaan joka 5-10 sekuntti JJ-CCR ohjaimessa. Tämä tarkoittaa että JJ-CCR
ohjaimella on paras vastine työpöytäsovellukselle (kuten VPlanner) kun minimi pysähdys on
asetettu 10 sekuntiin.

7.1.1 Deco Model
Voit valita dekompressiomallin seuraavista kolmesta.
Model

Description

GF

Bühlmann GF

VPM-B

VPM-B

VPM-BG

VPM-B/GFS

Gradient Factor Surfacing (GFS) optio lisää konservatiivisuutta mataliin pysähdyksiin sukelluksille, joilla
on merkittäviä dekompressiovaatimuksia (tyypillisesti yli tunnin dekompressio). GFS laajennus automaattisesti valitsee dekompressiokaton konservatiivisemmaksi kuin VPM-B profiili ja Bühlmann ZHL-16C
profiili. Bühlmann profiilia varten yksi gradient factor on säädettävissä alueella 70% ja 99%.
• Valittu dekompressiomalli on käytössä
automaattisesti “Dive Planner” (kappale
6.14.4)
• “Status information” näyttö näyttää käytetyn dekompressiomallin, valitut gradient
factorit tai konservatiivisuuden.

7.1.2 Conserv. (VPM)
Voit valita kolmen dekompressiomallin välillä.
Model

Conservatism

VPM-B

Säädettävä konservatiivisuus on 0-5. Suurempi numero
tekee konservatiivisemman (pidempi dekompressio) profiilin.
Kaikkein aggressiivisin profiili on 0, eniten konservatiivisin n
+5. Oletusasetus on +3.

VPM-B/GFS

VPM-B/GFS antaa säätää konservatiivisuutta 0 ja +5 välillä.
Lisäksi voit säätää GFS arvoa. GFS arvossa korkeampi arvo
on vähemmän konservatiivisempi. Kaikkein aggressiivisin
asetus on 99% ja kaikkein konservatiivisin on 70%. Oletusasetus on 90%..

• On mahdollista vaihtaa konservatiivisuutta sukelluksen aikana “Dive Setup” valikosta (kappale 6.14.5).
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8

Tarkistuslista ennen sukellusta

Tämä kappale sisältää täydellisen tarkistuslistan JJ-CCR rebreatherille ennen sukellusta. On tärkeää, että
sukeltaja käy läpi tämän tarkistuslistan ennen jokaista sukellusta.
• Mikäli sukeltaja ei käy läpi tarkistuslistaa on mahdollista että veteen mentäessä tämä laite ei
ole sukelluskelpoinen, mikä voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä.

8.1

Valmistelut maalla

Step

Description

1

Minusta tuntuu terveelliseltä, hyvältä ja rauhalliselta? Jos ei, on parempi olla sukeltamatta.

2

Onko sofnolime kanisteri täytetty uudella sofnolimellä, jota ei ole aikaisemmin käytetty?
Kertaalleen käytettyä suodatusmateriaalia ei saa pakata uudelleen.

3

Kaasut diluentista ja hapesta on analysoitu. Katso myös että tarvittava painemäärä on riittävä
suunnitellulle sukellukselle.

4

Älä koskaan unohda kantaa riittävää Bailout määrää mukana sukelluksella. Kun lasket
tarvittavaa Bailout määrää, aina oleta pahin mahdollinen tilanne. Et voi koskaan kantaa liian
paljoa Bailout kaasua mukanasi.

5

Kiinnitä pullot (happi ja diluent) Rebreather laitteeseen

6

Aseta kansi sofnolime kanisterin kanssa alumiinirunkoon

7

Suorita positiivinen ja negatiivinen testi kannelle

8

Kytke kaikki letkut. Huomioi että O-renkaat ovat puhtaita. Tarkista aina että suukappaleen
yksisuuntaventtiilit toimivat.

9

Avaa kummatkin pulloventtiilit ja tarkista pullopaine.

10

Tarkista toisiopaine kummastakin paineenalentajasta. Diluent puolen paine tulee olla
9.0 - 10bar välillä. Hapen toisiopaine tulee olla 7.0 - 7.5bar. On kiellettyä sukeltaa
laitteella jos nämä arvot eivät ole oiken.

11

Tarkista että manuaalitäyttöventtiilit sekä ADV toimivat oikein.

12

Tarkista että tasapainotusliivin täyttöletku toimii oikein.

13

Tarkista että DSV (Dive surface valve) toimii oikein.

14

Suorita positiivitesti: Avaa suukappale ja puhalla kiertoon ilmaa kunnes keuhkojen tyhjennysventtiili
pihahtaa. Sulje suukappale ja odota muutama minuutti. Nyt avaa suukappale uudelleen. Mikäli järjestelmä edelleen sisältää ylipainetta kuulet että kaasu purkautuu avoimen suukappaleen kautta.

15

Testaa että keuhkon pikatyhjennysventtiili toimii oikein.

16

Suorita negatiivitesti: Sulje kummatkin pulloventtiilit. Avaa suukappale ja ime kierrosta kaikki
kaasu, merkkinä riittävästä alipaineesta ADV:n kalvo painuu alas. Sulje suukappale ja odota.
Mikäli ADV kalvon asento ei muutu on testi onnistunut. Kun avaat suukappaleen, voit kuulla
äänen kun ilmaa virtaa sisään.
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17

Avaa molempien pullojen venttiilit uudelleen.

18

Avaa suukappale (CC mode)

19

Laita HUD ja ohjain päälle.

20

Kalibroi happianturit ohjaimelle ja sitten HUD:lle.

21

Hengitä 2-3 minuuttia laitteesta tarkistaaksesi että sofnolime toimii oikein.

22

Sulje suukappale.

23

Sulje ohjain ja HUD.

24

Sulje kummankin pulloventtiilit.

8.2

Hetki ennen sukellusta

Step

Description

1

Avaa kummatkin pulloventtiilit ja tarkista pullopaineet.

2

Testaa manuaalinen täyttöventtiili ja ADV.

3

Tarkista siiven täyttöletku

4

Tarkista että DSV (Dive surface valve) toimii oikein.

5

Suorita postiivi ja negatiivi painetesti.

6

Laita HUD ja ohjain päälle.

7

Tarkista matalan ja korkean osapaineen asetukset ohjaimesta.

8

Avaa suukappale ja hengitä vähintään 2-3 minuuttia.

8.3

Vedessä veteenmenoa

Step

Description

1

Suorita kuplatesti ensimmäisen 6m aikana laskeutuessa. Älä laskeudu koskaan syvemmälle
tekemättä tarkistusta.

2

Tarkista ohjaimen näyttö ja HUD

3

Tarkista että varusteet on oikeilla paikoilla ja tarvikkeet on laitettu oikeisiin paikkoihin.
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9

Sukellus

Tärkein sääntö sukelluksella on: tiedä aina hengittämäsi kaasun PPO2! JJ-CCR:ssä tämän voit lukea joko
HUD:sta ja/tai ohjaimesta. Jotta varmistetaan, että molemmat laitteet toimivat oikein, tulee sukeltajan
säännöllisesti tarkistaa että molemmat laitteet näyttävät samoja arvoja.
Pienin hengitysvaste vedessä saavutetaan 20-30 asteen kulmalla. Tämä tarkoittaa että pään tulisi olla
hieman jalkoja ylempänä. Hengityksen tulisi olla syvää ja tasaista. Yleisesti ottaen tilavuus hengityskierrossa tulisi niin alhainen kuin mahdollista. Liian suurella tilavuudella on negatiivinen vaikutus hengitysvastukseen ja nosteeseen. Tilavuus hengityskierrossa on optimaalinen jos hengitys ei laukaise laukaise
ADV:tä.

10

Sukelluksen jälkeen

Tämä kappale sisältää yksityiskohtaisen lista asioista joita tulee tehdä JJ-CCR Rebreather laitteelle sukelluksen jälkeen. Suorita nämä toimenpiteet jokaisen sukelluksen jälkeen:
Step

Description

1

Älä koskaan sulje pulloventtiileitä ennen kuin olet otat laitteen pois selästä.

2

Sammuta ohjain ja kuivaa vesikontaktit.

3

Sammuta HUD.

4

Sulje pulloventtiilit.

5

Poista hengitysletku DSV:n kanssa

6

Poista sofnolime kanisteri pois alumiinikehikosta.

7

Irroita sofnolime kanisteri kannesta

8

Jätä kansi ja sofnolime kanisteri kuivaan

Stepit 5-8 ovat tarpeellisia vain jos sukeltaja aikoo tehdä useampia sukelluksia saman päivän aikana.

11

Puhdistus

Voit suorittaa “nopean” tai “täydellisen” puhdistuksen JJ-CCR Rebreather laitteelle. “Nopea” puhdistus
on tarkoitettu suoritettavaksi nopeasti esimerkiksi kahden sukelluksen välillä.

11.1 ”Nopea” Puhdistus
Seuraavat tehtävät tulee suorittaa “nopea” puhdistuksessa:
Step

Description

1

Irroita hengitysletku ja huuhtele osat vedellä. Vältä liiallista vedenpainetta ettei venttiili vahingoitu.

2

Lisää vettä keuhkoihin T-kappaleen kautta. HUOMIO: vain uloshengityspuolelle. Poista vesi keuhkon
pikatyhjennyksen kautta.

3

Poista kansi ja sofnolime kanisteri alumiinikehikosta.

4

Irroita sofnolime kanisteri kannesta

5

Jätä kansi ja sofnolime kanisteri kuivaan
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11.2

”Täydellinen” puhdistus

Täydellinen puhdistus tulee tehdä päivittäin varsinkin lämpimillä alueilla.
Step

Description

1

Poista kansi ja sofnolime kanisteri alumiinikehikosta.

2

Irroita sofnolime kanisteri kannesta

3

Jätä kansi ja sofnolime kanisteri kuivaan

4

Poista keuhkot hengitysletkujen kanssa

5

Suihkuta hieman desinfiointiainetta (esim. JJ-CCR Clean) T-kappaleeseen

6

Täytä vedellä keuhkot ja hengitysletkut ja odota muutama minuutti (desinfiointiaineen ohjeen mukaisesti)

7

Tyhjennä keuhkot ja hengitysletkut. Huuhdo vielä kerran puhtaalla vedellä. Yksinkertaisin tapa on
irroittaa hengitysletkut irti keuhkoista ja huuhtoa kummatkin erikseen.

8

Jätä kaikki kuivumaan yön yli. Keuhkot kuivuvat parhaiten kun ovat käännettynä 180 astetta siten
että T-kappaleet ovat alaspäin.

Kaksi lyhyttä letkua on liitettynä kanteen. Niitä ei tarvitse puhdistaa yhtä usein, vaan ne voidaan huoletta puhdistaa useamman viikon välein. On tärkeää, että kansi varastoidaan aina siten, että nämä kaksi
letkua voivat kuivua hyvin sukelluksen jälkeen.
Tarvittaessa uloshengityksen puoleinen letku voidaan huuhdella vedellä. Huuhdellaksesi letkun, pidä
kansi loivassa kulmassa siten, että läpimenevä vesi voi valua suoraan ulos. Älä koskaan huuhtele sisäänhengityksen puolta samalla tavalla, koska happianturit saattavat kastua. Suorittaessa täydellistä puhdistusta on mahdollista irroittaa molemmat letkut. Irroittaaksesi molemmat letkut, kierrä auki ruuvi kahden
letkun välissä sijaitsevasta aluslevystä (katso kappale 5.1.5).

12

Varastointi
Kun säilytät JJ-CCR Rebreather-laitetta on tärkeää valita
kuiva, varjoisa ja hyvin ilmastoitu tila. Vältä laitteen tarpeetonta altistamista UV-säteilylle. Kaikki osat hengityskierrossa on desinfioitava huolellisesti ennen varastointia
ja sofnolime kanisteri on tyhjennettävä. Säilytä laitetta
kasattuna estääksesi pienten eläinten/olioiden ja/tai muiden
hiukkasten pääsyn laitteeseen. Varmista että DSV venttiili
on suljettu. Kantta sofnolime kanisterin kanssa ei tule asettaa täysin kiinni aluumiinirunkoon. Seuraava kuva kertoo
oikean aseman.
Mikäli kansi on asetettu sofnolime kanisterin kanssa täysin kiinni ja pysyy tässä asennossa pidemmän aikaa niin
on mahdollista että tietyissä olosuhteissa tarvitaan suurta
voimaa tämän poistamiseksi.
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13

Huolto

13.1 Yleinen huolellisuus
Kuten kaikkia teknisiä laitteita, JJ-CCR Rebreather-laitetta tulee aina käsitellä huolellisesti. Yleiseen
huolellisuuteen kuuluu tarkkailla huoltovälejä säännöllisesti sekä laitteen yleisen kunnon seuraaminen.
Esimerkiksi O-renkaiden rasvaus.

13.2 Maksimi huoltoväli
Jos huoltovälejä noudatetaan, teoreettisesti silloin ei ole annettua maksimaalista käyttöikää. Käyttäjän
tulee olla tietoinen siitä, että kumi- ja muoviosat ikääntyvät ja tämä prosessi kiihtyy osien altistuessa
suoralle auringon valolle. Mikäli seuraavia osia ei ole vaihdettu normaalin huollon yhteydessä, ovat seuraavat enimmäiset käyttöiät voimassa:
Service life

Part(s)

10 vuotta

Kaikki kumiosat – Hengitysletkut, suukappaleet, O-renkaat, jne

10 vuotta

Keuhkot – ilman suojapusseja

10 vuotta

Diluent letkut – Korkea- ja matalapaine

5 vuotta

Happiletkut - Korkea- ja matalapaine

1 vuosi

Happianturit

Ratkaisevana tässä on laitteen valmistusvuosi. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Esimerkiksi ”Mfg
Date: 11/07” tarkoittaa vuotta 2011 ja kuukautta heinäkuu. Mikäli osia ei ole vaihdettu aikaisemmin
huollon yhteydessä tulee ne vaihtaa viimeistään kun edellä mainittu ikä saavutetaan. Poikkeuksena on
happianturit. Näissä käyttöikä on yksi vuosi tuotteeseen merkitystä päivämäärästä.

13.3 Hyväksytyt hoitotuotteet
The following care products can be used:
Care product

Description
Molykote 111: Tätä voidaan käyttää voiteluun kaikkialla hengityspiirissä.

Voitelu
Halocarbon 25-5S: Tätä voidaan käyttää voiteluun kaikkialla matalapaineissa.
Desinfiointi

JJ-CCR Clean tai Buddy Clean tuotteita voidaan käyttää desinfiointiin

Puhdistus

Yleiseen puhdistukseen(esimerkiksi käytetty suolaisessa vedessä) voidaan käyttää normaalia
vesijohtovettä.

2012 JJ-CCR ApS – CE Version 1.00 / Revision 04

JJ- CCR ApS 2012

85

www.JJ-CCR.com

13.4 Hoitoväli
Seuraavia laitteen hoitovälejä on noudatettava:

13.4.1

Ennen jokaista sukellusta

Kasattaessa laitetta on varmistettava ettei liitännöissä ole epäpuhtauksia.O-renkaat on voideltava mikäli
siihen on tarvetta. Älä kuitenkaan käytä liikaa rasvaa. On riittävää että O-renkaan pinnalla on hieno
kiilto. Tarkista laitteen oikea toiminta luvun 8 mukaisesti.
• Virheelliset ja/tai kuluneet osat on vaihdettava välittömästi.
• Mikäli laite ei sovi toimintaan tarkistuslistan (luku 8) mukaisesti, ei laitetta tule käyttää
missään tapauksessa.

13.4.2

Jokaisen sukelluksen jälkeen

Puhdista laite jokaisen sukelluksen jälkeen kappaleen 11 mukaisesti. Suoritetaan joko nopea tai täydellinen puhdistus riippuen tilanteesta. Mikäli laitetta on käytetty suolaisessa vedessä tulee laite ensin
huuhtoa makealla vedellä ennen laitteen purkamista.
• Täydellinen puhdistus tulisi suorittaa pian sukelluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 12 tuntia
sukelluksen jälkeen.

13.5 Huoltovälit
JJ-CCR Rebreatheriä on huollettava määriteltyjen huoltovälien mukaisesti.
• Käyttäjä saa itse vaihtaa seuraavat osat: O-renkaat hengityskiertoon, kanteen, pohjalevyyn ja
sulkuventtiiliin sekä happianturit ja ADV:n kalvon. Muiden osien osalta laite tulee palauttaa val
mistajalle tai se tulee toimittaa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Huollot ja korjaukset solenoidille, elektroniikalle ja paineenalentimille tulee suorittaa ainoas
taan valmistajalla tai valtuuutetussa huollossa.
• Korjauksiin tulee käyttää ainoastaan alkuperäisosia. Mikäli muita osia on käytetty, takuu rau
keaa ja vika voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.
• Yksittäiset huoltovälit perustuvat normaaliin käyttöön. Mikäli laitetta käytetään normaalia
enemmän, tulee huollot suorittaa useammin. On aina tarpeellista vaihtaa vialliset ja/tai kuluneet
osat välittömästi riippumatta huoltovälistä.
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13.5.1

Joka 12 kuukausi

Part or Assembly

Maintenance Task

Happianturit

Vaihda kaikki happianturit mikäli valmistuspäivä on vanhempi kuin 12kk

Diluentin ja hapen
paineenalennin

Tarkista sekä diluentin että hapen paineenalentimet.

Matalapaineletkut,
Korkeapaineletkut

Tarkista sekä matalapaineletkut että korkeapaineletkut

Hengityskierto

Vaihda kaikki O-renkaat mitä ovat T-kappaletta ja ADV:tä vasten. Tämä pätee sekä
DSV:n letkuihin että kahteen kanteen kiinnittyvään letkuun.

DSV (Dive Surface Valve)

Vaihda suljinventtiilit

13.5.2

Joka 24 kuukausi

Part or Assembly

Maintenance Task

Kansi

Vaihda O-renkaat (2kpl kannen tiivistettä ja sofnolime kanisterin tiiviste)

Pohjalevy

Vaihda kummatkin O-renkaat

Dilient- ja Happipullot

Tarkista silmämääräisesti pullot ja paineen pitävyys. Voi olla myös tarve maakohtaisesti tehdä tiettyjä tarkistuksia, esimerkiksi pullojen katsastus.

13.5.3

Joka 60 kuukausi (5 vuosi)

Part or Assembly

Maintenance Task

JJ-CCR Rebreather

Palauta laite valmistajalle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen yleistarkastusta varten.

TIEDÄ AINA HAPEN OSAPAINE
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TÄMÄ MANUAALI ON TUOTETTU JJ-CCR ApS
TOIMESTA.
OLEMME YLPEITÄ SAADESSAMME OLLA SINUN
REBREATHER LAITTEEN TOIMITTAJA.
TIIMIMME TUKEE SINUA, JOTTA VOIT YLITTÄÄ

•••

ODOTUKSESI.
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