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Gratulujemy zakupu komputera nurkowego Leonardo, 
zaawansowanego i kompletnego urz&dzenia, które 
zapewni Pa"stwu najwy#sze bezpiecze"stwo, 
efektywno!' i niezawodno!' u#ytkowania. Prosimy o 
przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z komputerem 
Leonardo.

Specyfikacja techniczna 

•   Leonardo jest wyposa#ony w nowy algorytm RGBM 
Cressi, stworzony w oparciu o wiedz$ i do!wiadczenie 
Bruce'a Wienke na podstawie modelu Haldane, 
zintegrowany z algorytmem RGBM który pozwala na 
bezpieczne obliczanie czasu dekompresji dla 
wielodniowych nurkowa".
•  9 tkankowy model dekompresji z pó%okresami od 2,5 
do 480 minut.
•  Program DIVE: Pe%ne przetwarzanie danych  równie# 
podczas dekompresji (je#eli wyst$puje), dla ka#dego 
rodzaju nurkowania z  powietrzem lub mieszank& o 
zwi$kszonej zawarto!ci tlenu (Nitrox).
• Pe%ne ustawienie parametrów FO2 (procentowa 

zawarto!' tlenu) i PO2 (cz&stkowe ci!nienie tlenu):PO2 

mo#e by' ustawione pomi$dzy 1,2 bara a 1,6 bara, FO2 
pomi$dzy 21% a 50%.
• Nurkowanie z u#yciem Nitroxu mo#e by' 
przeprowadzone po nurkowaniu z powietrzem (nawet  
podczas desaturacji).
• Mo#liwo!' programów DECO (obliczenia dekompresji) 
lub GAGE  (g%$boko!ciomierz i timer).
• Funkcja Deep Stop ( g%$boki przystanek) mo#e by' 
w%&czona lub wy%&czona.
• Czytelny wy!wietlacz z Systemem PCD. 
• Zdejmowana os%ona zabezpieczaj&ca wy!wietlacz.
•  Wymiana baterii przez u#ytkownika.
• Planowanie: Przesuwanie krzywej bezpiecze"stwa.
• Jednostki miary ustawiane przez u#ytkownika, 

metryczne (metry / °C) lub anglosaskie (stopy / ° F).
• Alarmy akustyczne i wizualne.
• Wska(nik toksyczno!ci tlenowej CNS.
• Pod!wietlany ekran.
• Wbudowany kalendarz i zegar.
• Logbook - rejestr nurkowa" (70 godzin lub 60 
nurkowa") z profilami 
• Historia nurkowa".
• Pe%ny reset w przypadku wypo#yczenia innemu 
u#ytkownikowi.
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• Interfejs PC /Mac z symulatorem i profilem nurkowania 
(opcjonalnie).
ZALECENIA I !RODKI BEZPIECZE"STWA 
U#YTKOWANIA

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji 
urz&dzenia w wyniku post$pu technologicznego bez 
uprzedniego powiadomienia.
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! UWAGA!
prosz$ uwa%nie przeczyta& instrukcj$! 
Zapoznaj si$ ze wskazówkami jak 
pos'ugiwa& si$ urz(dzeniem, zanim 
zaczniesz go u%ywa&. Poznaj jego 
funkcjonalno)ci i ograniczenia. 
NIE nale%y u%ywa& urz(dzenia przed przeczytaniem 
niniejszej instrukcji w ca'o)ci!

! UWAGA! 
urz(dzenie zaprojektowane zosta'o jako 
pomocnicze, do stosowania podczas 
nurkowania - u%ywanie go nie zast$puje 
korzystania z tabel dekompresyjnych.

! OSTRZE#ENIE!
KOMPUTER NURKOWY W #ADNYM WYPADKU 
NIE MO#E CA*KOWICIE WYELIMINOWA+ 
RYZYKA CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ CZY 
BAROTRAUMY P*UC. URZ,DZENIE NIE MO#E 
NA BIE#,CO ANALIZOWA+ STANU 
FIZYCZNEGO NURKA, KTÓRY Z DNIA NA 
DZIE" MO#E SI- ZMIENIA+. ZALECA SI- 
WYKONANIE BADA" LEKARSKICH PRZED 
ROZPOCZ-CIEM NURKOWANIA ORAZ OCEN- 
W*ASNEJ KONDYCJI FIZYCZNEJ PRZED 
KA#DYM NURKOWANIEM.
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! OKOLICZNO!CI TAKIE JAK: NISKA 
TEMPERATURA WODY (MNIEJ NI# 10ºC), 
S*ABA KONDYCJA FIZYCZNA, WIELOKROTNE 
NURKOWANIA W  KOLEJNYCH DNIACH, 
ZNU#ENIE, SPO#YWANIE ALKOHOLU, 
ZA#YWANIE NARKOTYKÓW, LEKÓW CZY 
ODWODNIENIE ZWI-KSZAJ, RYZYKO 
CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ. NALE#Y 
UNIKA+ WSZYSTKICH WYMIENIONYCH 
WY#EJ  STANÓW ORAZ INNYCH MOG,CYCH 
ZAGRA#A+ #YCIU. KA#DY NUREK  JEST 
ODPOWIEDZIALNY ZA W*ASNE 
BEZPIECZE"STWO!

! UWAGA: urz&dzenie mo#e by' u#ywane jedynie 
przez przeszkolonych nurków. )aden komputer nie 
zast&pi w%a!ciwego szkolenia podwodnego. Nale#y  
pami$ta' o tym, #e tylko w%a!ciwe przygotowanie mo#e 
zapewni' bezpiecze"stwo podczas nurkowania.

!  UWAGA: Komputer Leonardo jest przeznaczony 
do nurkowania rekreacyjnego. Nie jest 
przeznaczony do  technicznego czy zawodowego 
nurkowania z d%ugim czasem zanurzenia i na 
wi$kszych g%$boko!ciach. Nurkowanie 
wykraczaj&ce poza parametry rekreacyjnego 
znacznie powi$ksza ryzyko choroby 
dekompresyjnej.

!  UWAGA: Przed rozpocz$ciem u#ytkowania 
urz&dzenia, nale#y sprawdzi' stan baterii i 
widoczno!' wy!wietlacza. 
NIE KORZYSTA+ Z KOMPUTERA, GDY: 
wskazania wy!wietlacza nie s& czytelne lub ich 
nie wida' wyra(nie, ani wówczas gdy bateria jest 
na wyczerpaniu.

!  UWAGA: Podczas nurkowania nale#y 
równolegle korzysta' z g%$boko!ciomierza, 
manometru, timera lub zegarka do  pomiaru czasu 
nurkowania i tabel dekompresyjnych. Przed 
rozpocz$ciem i podczas nurkowania sprawdzaj 
systematycznie ilo!' powietrza w butli korzystaj&c 
z manometru.
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!  OSTRZE#ENIE: NIE ODBYWAJ 
NURKOWA" GÓRSKICH (POW. 300 m 
n.p.m.) Z POMINI-CIEM USTAWIENIA 
ODPOWIEDNIEJ WYSOKO!CI NA 
URZ,DZENIU. 
PO USTAWIENIU WYSOKO!CI SPRAWD. 
NA WY!WIETLACZU JEJ POZIOM. NALE#Y 
PAMI-TA+, #E NURKOWANIE NA 
WYSOKO!CIACH WI-KSZYCH NI# 3000 
m /9842 stóp n.p.m.  NIESIE ZE SOB, 
ZNACZNIE ZWI-KSZONIE RYZYKO 
CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ.

! OSTRZE#ENIE: JE#ELI PO 
NURKOWANIACH PLANUJESZ LOT 
SAMOLOTEM, ZANIM WSI,DZIESZ DO 
SAMOLOTU, UPEWNIJ SI- #E Z 
WYSWIETLACZA KOMPUTERA ZNIKNE*A 
IKONA "NO FLY TIME" (NIE LATA+)!

! UWAGA: urz(dzenie przeznaczone jest 
do u%ytku osobistego. Informacje w nim 
zawarte i wy)wietlane odnosz( si$ 
wy'(cznie do indywidualnego 
u%ytkownika, który wykorzystuje je 
podczas nurkowania lub serii nurkowa/.

! OSTRZE#ENIE:  PRODUCENT NIE 
ZALECA STOSOWANIA TEGO KOMPUTERA 
DO NURKOWA" DEKOMPRESYJNYCH. 
JE!LI Z JAKIEGO! POWODU CZAS BEZ 
DEKOMPRESYJNEGO NURKOWANIA  
ZOSTANIE PRZEKROCZONY, KOMPUTER 
WY!WIETLI INFORMACJE DOTYCZ,CE 
DEKOMPRESJI I  PRZERW 
POWIERZCHNIOWYCH.
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! UWAGA: Nie nale#y nurkowa' z 
mieszankami nitroxowymi (Nitrox) bez 
uprzedniego sprawdzenia procentowej 
zawarto!ci tlenu (O2) w mieszance 
oddechowej (FO2). Po sprawdzeniu FO2 nale#y 
ustawi' w komputerze warto!'  mieszanki by 
móg% on przetwarza' obliczenia dekompresji. 
Nale#y pami$ta', #e komputer akceptuje 
warto!ci FO2 zaokr&glone do najbli#szej liczby 
ca%kowitej.

! UWAGA: Przed ka#dym rozpocz$ciem 
nurkowania nale#y obowi&zkowo sprawdzi' 
ustawienie parametrów na urz&dzeniu.

! OSTRZE#ENIE: Leonardo zapami$tuje 
ostatnie ustawienia zawarto!ci tlenu. Dla 
bezpiecze"stwa nurka wa#ne jest, aby 
sprawdzi' ten parametr przed ka#dym 
nurkowaniem.

! OSTRZE#ENIE: PRODUCENT ODRADZA 
NURKOWANIE Z U#YCIEM  NITROXU BEZ 
ODBYCIA ODPOWIEDNIEGO SZKOLENIA. 
NURKUJ,C Z NITROXEM NUREK NARA#A 
SI- NA
NIEBEZPIECZE"STWA INNE NI# W 
PRZYPADKU NURKOWANIA Z 
POWIETRZEM, W TYM NA POWA#NE 
USZKODZENIA CIA*A, A NAWET !MIER+. 

! OSTRZE#ENIE: ZE WZGL-DÓW 
BEZPIECZE"STWA KOMPUTER MA 
USTAWIENIE FABRYCZNIE PO2 - 1,4  BARA, 
RÓWNIE# DLA NURKOWA" 
Z POWIETRZEM. JE!LI TRZEBA ZWI-KSZY+ 
MARGINES BEZPIECZE"STWA, MO#NA
PRZESTAWI+ PO2 NA NI#SZE
WARTO!CI, A# DO 1,2 BARA ZMNIEJSZAJ,C 
WARTO!+ CO 0,1BARA.
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! UWAGA: po nurkowaniu w trybie GAGE 
(g%$boko!ciomierz-timer), urz&dzenie nie 
wykona oblicze" saturacji i desaturacji w ci&gu 
nast$pnych 48h.

! UWAGA: nale#y unika' nurkowa" 
o profilach pi%y, odwróconych lub wielokrotnych, 
nast$puj&cych po sobie 
w kolejnych dniach. S& potencjalnie 
niebezpieczne i podnosz& ryzyko choroby 
dekompresyjnej!

! UWAGA: zgodnie z wspó%czesn& wiedz& nie 
mo#na nurkowa' wi$cej ni# dwa razy dziennie w 
ci&gu jednego tygodnia bez ryzyka choroby 
dekompresyjnej. Zatem dla zachowania w%asnego 
bezpiecze"stwa  nie nale#y nurkowa' wi$cej ni# 
dwa razy dziennie. Obligatoryjne s& co najmniej 
2h przerwy mi$dzy nurkowaniami. Nurkowanie 
powtórzeniowe powinno  by' p%ytsze 
i trwa' minimum 15 min.

! UWAGA: nale#y stosowa' najbardziej 
radykalny wspó%czynnik bezpiecze"stwa 
zawsze gdy mog& wyst&pi' czynniki 
zwi$kszaj&ce ryzyko choroby dekompresyjnej. 
Dzi$ki temu nurkowanie jest bezpieczniejsze.

! WSKAZÓWKA: podczas lotu nale#y 
przechowywa' urz&dzenie w kabinie 
ci!nieniowej.

! WSKAZÓWKA: producent przypomina, #e 
wszystkie nurkowania rekreacyjne musz& by' 
prowadzone w ramach okre!lonych limitów 
dekompresyjnych i na maksymalnej g%$boko!ci 
do 40 m (132 stóp), która jest limitem dla 
nurkowa" rekreacyjnych. 
Przekroczenie obowi&zuj&cych limitów znacznie 
zwi$ksza ryzyko choroby dekompresyjnej.



Wst$p

Komputer Leonardo jest wielofunkcyjnym urz&dzeniem 
przeznaczonym do nurkowania rekreacyjnego. Komputer 
podaje informacje na temat g%$boko!ci, czasu 
nurkowania, statusu dekompresji, szybko!ci wynurzania 
i czasu przerwy na powierzchni mi$dzy kolejnymi 
nurkowaniami. Zaawansowane oprogramowanie 
przetwarza dane o absorpcji i wydzielaniu azotu w 
sposób ci&g%y, bior&c pod uwag$ ilo!' ró#nych mieszanin, 
które mog& by' u#yte do nurkowania. Informacje te s& 
wy!wietlane na du#ym ekranie urz&dzenia, dzi$ki 
systemowi PCD (Priority Compartment Digit Display), 
umo#liwiaj&c %atwy i bezpo!redni "dialog" mi$dzy 
nurkiem a komputerem, zapewniaj&c jasny i czytelny 
obraz wszystkich niezb$dnych danych w ka#dej chwili 
i w ka#dych warunkach. Komputer jest wyposa#ony w 
zegar i kalendarz, pami$' nurkowa" (LOGBOOK), jak 
równie# symulator nurkowa". 
Model matematyczny urz&dzenia Leonardo mo#e 
dokonywa' oblicze" saturacji i desaturacji nurkowa" 
realizowanych zarówno z wykorzystaniem powietrza jak 
i z mieszaninami nitroxowymi, a wszystkie parametry 
tych nurkowa" mo#na ustawia': od maksymalnej 
dozwolonej warto!ci PO2 (pomi$dzy 1,2 bara a 1,6 
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bara), do odsetka zawarto!ci tlenu (FO2) pomi$dzy 21% 
a 50% O2. Dodatkowo, urz&dzenie mo#e by' ustawione 
przez u#ytkownika w dowolnym systemie pomiaru - 
metrycznym (pomiar w metrach i °C) lub anglosaskim 
(pomiar w stopach i °F).

Aby jak najlepiej wyja!ni' wszystkie funkcje komputera 
i ich znaczenie, instrukcja zosta%a podzielona na pi$' 
nast$puj&cych rozdzia%ów:

• 1 - Wst$p i !rodki bezpiecze"stwa
• 2 - Przed nurkowaniem
• 3 - Podczas nurkowania
• 4 - Na powierzchni po nurkowaniu
• 5 - Konserwacja i utrzymanie urz&dzenia
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STEROWANIE URZ,DZENIEM

DZIA*ANIE KOMPUTERA LEONARDO

Leonardo jest wyposa#ony w przyjazny dla u#ytkownika 
wy!wietlacz, który "eskortuje" nurka podczas ka#dej 
wykonywanej operacji.   Tryby na ekranie urz&dzenia 
mo#na zmienia' przez wielokrotne naci!ni$cie przycisku 
funkcyjnego, który jest kluczem do obs%ugi systemu. S& 
one wyra(nie pokazane na wy!wietlaczu 
alfanumerycznym. Ten sam przycisk umo#liwia dost$p 
do podmenu 
i w%&czenie pod!wietlenia (na powierzchni wody tylko w 
trybie PRE DIVE). 

Leonardo w%&cza si$ przez naci!ni$cie przycisku – po 
w%&czeniu urz&dzenia wy!wietla si$ ekran PRE DIVE.  
Ekran wy!wietla nast$puj&ce dane:
- Maksymalne ci!nienie cz&stkowe tlenu
- Rodzaj i sk%ad procentowy mieszanki u#ywanej do 
oddychania (Air rys. 1/Nitrox rys. 2)
- Maksymalna g%$boko!', któr& mo#na osi&gn&' zgodnie 
z uprzednio ustawionymi parametrami 
- Wspó%czynnik bezpiecze"stwa nurkowania  (SF/0/1/2)

- Wysoko!' nad poziomem morza (je!li zosta%a 
ustawiona)
- Funkcja GAGE (je!li zosta%a ustawiona)
- Poziom na%adowania baterii
- Aktualny czas

Ponowne naci!ni$cie przycisku funkcyjnego umo#liwia 
przegl&danie menu g%ównego z 9ma trybami ekranu rys. 
3:
1)  LOG-00: Jest to dziennik nurkowania - rejestr 

nurkowa", liczba obok "log" to numer kolejnego 
nurkowania.

2)  DIVE-S: Dive-set - s%u#y do ustawienia parametrów 
nurkowania. W tym trybie mo#liwe jest ustawienie 
dwóch z trzech funkcji nurkowania, tj. DIVE AIR i 
DIVE NITROX.

3) TIME-S: Time-set - s%u#y do ustawienia daty i 
godziny.

4) PLAN: S%u#y do planowania nurkowania.

5) GAGE: Jest to trzecia funkcja nurkowania. S%u#y jako 
timer i g%$boko!ciomierz.
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6) PCLINK: S%u#y do %&czenia si$ z komputerem 
osobistym.

7) HISTORY: Ten tryb wy!wietla histori$ nurkowa".

8) SYSTEM: W trybie SYSTEM mo#na ustawi' w 
komputerze jednostki miary i  przeprowadzi' RESET.

9) PRE DIVE: W tym trybie na dole ekranu wy!wietlana 
jest godzina (ikona zegara). Jest to g%ówny ekran 
komputera.

 
Aby przej!' do menu tych ekranów (z wyj&tkiem 
ekranów HISTORY i PC LINK) wci!nij 
i przytrzymaj przycisk funkcyjny. Wciskanie 
i zwalnianie przycisku umo#liwia przegl&danie danych 
z menu. Komputer automatycznie powraca do 
pierwszego ekranu menu. 
Wszystkie operacje dost$pne dla ka#dego trybu na 
wy!wietlaczu zostan& wyja!nione w dalszej cz$!ci 
niniejszej instrukcji.
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LOG - 

GAGE -
LOG - 23! ! GAGE
DIVE - S! ! PCLINK
TIME - S! ! HIST.
PLAN! !      SYSTEM

14

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

EKRAN PRE DIVE                                                        EKRAN PRE DIVE

MENU KOMPUTERA

NITROXAIR
POWIETRZE

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

(rys. 1) (rys. 2)

(rys. 3)
PO

D
*
W

IE
TL

PO
D
*
W

IE
TL

PRE DIVE PRE DIVE



2 - PRZED NURKOWANIEM

TRYB DIVE-SET: Ustawianie parametrów 
nurkowania

Po w%&czeniu komputera, ekran komputera jest w trybie 
PRE DIVE. Wy!wietl& si$ tu ustawienia dla nast$pnego 
nurkowania. Parametry mo#na zmienia' przez 
kilkakrotne wci!ni$cie przycisku funkcyjnego a# do 
pojawienia si$ trybu DIVE SET (DIVE-S), w którym 
mo#na ustawi' parametry nurkowania w zakresie:

Cz(stkowego ci)nienia tlenu (PO2)

Nitrox - procentowej zawarto)ci tlenu (FO2)

Wspó'czynnika bezpiecze/stwa (SF) 

Wysoko)ci n.p.m. (ALT.)

Deep Stop (g'$bokiego przystanku)
 

CZ,STKOWE CI!NIENIE TLENU (PO2) (rys. 4)

Leonardo ma fabrycznie ustawione parametry ci!nienia 
cz&stkowego tlenu (PO2) na domy!lnej warto!ci 1,4 bara 
zarówno dla nurkowa" z powietrzem, jak i dla nurkowa" 
nitroxowych, aby zapewni' maksymalne bezpiecze"stwo 
podczas ka#dego rodzaju nurkowania. Mo#na jednak 
zmieni' to ustawienie PO2 na warto!ci pomi$dzy 1,2 
bara a 1,6 bara (w%&cznie), zmieniaj&c warto!' co 0,1 
bara za ka#dym wci!ni$ciem  przycisku. Je!li konieczne 
jest zwi$kszenie marginesu bezpiecze"stwa w danym 
nurkowaniu, mo#na przestawi' PO2 na ni#sze warto!ci 
do minimum 1,2 bara.
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! UWAGA:  Je)li ekran wy)wietla ikon$ baterii z 
jedn( pe'n( kresk( - NIE WOLNO U#YWA+ 
komputera.  Je)li taki stan baterii wy)wietli si$ 
podczas nurkowania, nale%y natychmiast przerwa& 
nurkowanie i wróci& na powierzchni$. U%ytkownik 
mo%e samodzielnie wymieni& bateri$ (patrz 
wskazówki w odpowiednim rozdziale).



Wystarczy nacisn&' przycisk i przej!' do trybu DIVE SET 
(rys.5), a nast$pnie wcisn&' i przytrzyma' przycisk, aby 
uaktywni' ten tryb. Wska(nik ci!nienia cz&stkowego 
tlenu (PO2) zacznie miga'. Wówczas nale#y ponownie 
wcisn&' i przytrzyma' przycisk. Na wy!wietlaczu pojawi 
si$ tylko pod!wietlony element, który b$dzie miga'. 
Zmienisz go naciskaj&c ponownie przycisk. Po 
osi&gni$ciu #&danego ustawienia (warto!ci pomi$dzy 1,2 
bara a 1,6 bara, które mo#na zmienia' co 0,1 bara) 
nale#y odczeka' kilka sekund. Komputer automatycznie 
zmieni ustawienia wydaj&c sygna% d(wi$kowy, 
a nast$pnie powróci do g%ównego ekranu.
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! UWAGA:  Komputer zachowuje ustawienia PO2, 
dopóki nie zostan& r$cznie zmienione.

! WSKAZÓWKA: przy zmianie maksymalnej 
warto!ci PO2 i ustawienia procentowej 
zawarto!ci tlenu FO2 w mieszance oddechowej, 
komputer wska#e maksymaln& g%$boko!', jaka 
mo#e by' osi&gni$ta dla ustawionych warto!ci.

UWAGA: warto!' PO2 jest ustawiona przez 
producenta na domy!lnej warto!ci 1,4 bara, 
zarówno dla nurkowa" z powietrzem, jak 
i nurkowa" nitroxowych.  Takie najbardziej 
konserwatywne warto!ci rekomendowane s& dla 
nurkowa" rekreacyjnych i zapewniaj& 
bezpiecze"stwo nurka. Mo#na jednak wybra' 
inn& warto!' PO2 jak wskazano w rozdziale 
dotycz&cym nurkowa" nitroxowych. Ustawiona 
warto!' zostanie zapisana w komputerze do 
momentu a# u#ytkownik sam j& zresetuje.



NITROX - PROCENTOWA ZAWARTO!+ TLENU (FO2) 
(rys. 5)

W ramach tej funkcji mo#na ustawi'  typ nurkowania: 
z powietrzem (program DIVE AIR), z 21% zawarto!ci& 
tlenu lub z tlenem wzbogaconym (program DIVE 
NITROX).
Aby ustawi' #&dan& zawarto!' tlenu w mieszance 
nitroxowej, naci!nij przycisk, który skieruje ci$ do trybu 
DIVE SET. 
Wci!nij i przytrzymaj przycisk, aby wej!' do tego trybu. 
Wska(nik PO2 zacznie miga'. Ponownie wci!nij przycisk. 
Wskazanie procentowej zawarto!ci tlenu (FO2) zacznie 
miga'. Ponownie wci!nij i przytrzymaj przycisk. Na 
wy!wietlaczu pojawi si$ tylko pod!wietlony element, 
który b$dzie miga'. Zmienisz go naciskaj&c ponownie 
przycisk. Po osi&gni$ciu #&danego ustawienia (warto!ci 
pomi$dzy 21% a 50%, które mo#na zmienia' 
przeskakuj&c co 1% zawarto!ci O2) nale#y odczeka' 
kilka sekund. Komputer automatycznie zmieni 
ustawienia wydaj&c sygna% d(wi$kowy. Nast$pnie 
automatycznie powróci do g%ównego ekranu.
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! WSKAZÓWKA: Komputer Leonardo jest 
fabrycznie ustawiony na program DIVE AIR 
z mieszank& Nitrox o warto!ci FO2 ustawion& na 
poziomie 21%.



USTAWIANIE CZ,STKOWEGO CI!NIENIA TLENU - PO2
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Wówczas komputer automatycznie wraca do poprzedniego menu!

(rys. 4)
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(rys. 5)
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Mo#na zmieni' ustawienia mieszanki nitroxowej tak#e 
podczas przerwy w nurkowaniu - kiedy nurek przebywa 
na powierzchni (z desaturacj& w toku), ale dopiero 
po 2 minutach od rozpocz$cia przerwy.

Jest to bardzo wa#na funkcjonalno!', zw%aszcza dla 
nurków, którzy cz$sto wykonuj& seri$ nast$puj&cych po 
sobie nurkowa" (na przyk%ad dla instruktorów). 
Umo#liwia ona wymian$ czyjej! mieszanki po danym 
nurkowaniu na np. mieszank$ z powietrzem bez 
konieczno!ci oczekiwania na pe%n& desaturacj$.
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! WSKAZÓWKA: przy zmianie ustawienia PO2, 
komputer wskazuje maksymaln& g%$boko!', jaka  
mo#e by' osi&gni$ta przy u#yciu danej mieszanki dla 
danego ustawienia.

! UWAGA: Ustawienie procentowej zawarto!ci tlenu 
w postaci parametru FO2 jest przechowywane w 
pami$ci komputera, dopóki nie zostanie zmienione 
przez u#ytkownika.

! OSTRZE#ENIE: Leonardo zapami$tuje ostatnie 
ustawienia zawarto!ci tlenu. Dla bezpiecze"stwa nurka 
wa#ne  jest, aby sprawdzi' ten parametr przed 
ka#dym nurkowaniem.

! OSTRZE#ENIE: Je!li po nurkowaniu nitroxowym 
nurkujesz ponownie  - bardzo istotne dla zachowania 
bezpiecze"stwa jest sprawdzenie rodzaju mieszanki do 
oddychania zawartej w butli i ustawienie warto!ci FO2 
w  komputerze zgodnie z parametrami tej mieszanki.

! OSTRZE#ENIE: Nie nurkuj z butlami 
zawieraj&cymi mieszank$ Nitrox, je!li wcze!niej 
osobi!cie nie sprawdzi%e! parametrów zawarto!ci 
procentowej tlenu w tej mieszance.



WSPÓ*CZYNNIK BEZPIECZE"STWA NURKOWANIA 
(SF) (rys. 6)

Wspó%czynnik bezpiecze"stwa (Safety Factor) to 
dodatkowy parametr, który ma zapewni' bezpiecze"stwo 
nurkowania, bazuj&cy na indywidualnych cechach nurka, 
które mog& zwi$ksza' ryzyko choroby dekompresyjnej. 
Nurek mo#e ustawi' go na jednej z trzech warto!ci: 
SF0/SF1/SF2. Ustawienie fabryczne SF0 oznacza, #e 
funkcja ta jest wy%&czona.

DEEP STOP – G*-BOKI PRZYSTANEK (rys. 7)

Istniej& ró#ne metody nauki nurkowania i ró#ne teorie w 
zakresie dekompresji. Ka#da z nich zosta%a opracowana 
zgodnie z uznanymi poj$ciami naukowymi, testami 
laboratoryjnymi i praktycznymi. Niektóre z nich zalecaj& 
i wymagaj& zastosowanie trybu DEEP STOP podczas 
poszczególnych nurkowa", inne za! nie rozwa#aj& nawet 
tego profilu dekompresji. Leonardo jest ustawiony 
fabrycznie na tryb DEEP STOP. Je!li chcesz go wy%&czy', 
wystarczy wciska' przycisk funkcyjny a# na ekranie 
pojawi si$ tryb DIVE SET. Aby wej!' do tego trybu 
wystarczy wcisn&' i przytrzyma' przycisk do momentu 
gdy napis DEEP STOP zacznie miga'. Nast$pnie  nale#y  
przytrzyma' przycisk a# wy!wietli si$ napis DEEPST ON. 
Po ponownym wci!ni$ciu przycisku wy!wietli si$ napis 
OFF, a ikona ze strza%k& znajduj&ca si$ w prawym 
dolnym rogu ekranu zniknie. Oznacza to, #e tryb DEEP 
STOP zosta% wy%&czony. Komputer automatycznie 
powróci do g%ównego  menu.
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! UWAGA: Ustaw wy#szy wspó%czynnik bezpiecze"stwa 
(SF1/SF2), gdy wiesz, #e nurkujesz w warunkach, które 
mog& zwi$ksza' ryzyko choroby dekompresyjnej. Tym 
samym zostanie ustawiony krótszy czas nurkowania bez 
dekompresyjnego i bardziej konserwatywne parametry 
nurkowania, co zapewni wi$ksze bezpiecze"stwo.



ALTITUDE - WYSOKO!+, NURKOWANIE GÓRSKIE 
(rys. 8)

Nurkuj&c w miejscach, które znajduj& si$ na pewnych 
wysoko!ciach nad poziomem morza (nurkowanie w 
górach), nale#y ustawi' odpowiedni& wysoko!' w 
komputerze. Wejd( do menu DIVE-S i znajd( parametr 
wysoko!ci ALT. 0. Na ekranie obok napisu Alt. zacznie 
miga' cyfra. Wci!nij i przytrzymaj przycisk funkcyjny – 
wówczas ekran wy!wietli kolejno odpowiednie poziomy 
wysoko!ci:

ALT. 0 (brak oznacze") - do 700 m n.p.m. 
ALT.1 (1 góra) - od 700 do 1500 m n.p.m. 
ALT.2 (2 góry) - od 1500 do 2400 m n.p.m. 
ALT.3 (3 góry) - d 2400 do 3700 m n.p.m.

Ka#da z tych ikon wskazuje, #e komputer automatycznie 
zmieni% swój model matematyczny w zale#no!ci od 
ustawionej wysoko!ci, skracaj&c czas zanurzenia wraz ze 
wzrostem wysoko!ci.
W przypadku nurkowania na wysoko!ci wy#szej ni# ta, 
na której nurek zwykle przebywa, cia%o do!wiadcza 
zmian zwi&zanych z nadmiernym nasyceniem azotem, 
które musi zosta' zrównowa#one w !rodowisku 
zewn$trznym. Nale#y mie' !wiadomo!', #e nasz 
organizm potrzebuje czasu na aklimatyzacj$ w 
warunkach ni#szego ci!nienia cz&stkowego tlenu w 

atmosferze. Zaleca si$ zatem odczeka' co najmniej 
12 godzin po przybyciu w góry zanim rozpocznie si$ 
nurkowanie.
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! UWAGA:  Nurkowanie na wysoko!ci wi$kszej ni# 
3000 m / 9842 stóp nad poziomem morza, wi&#e si$ ze 
zwi$kszonym ryzykiem wyst&pienia choroby 
dekompresyjnej.

! UWAGA: Leonardo nie obs%uguje automatycznie 
nurkowa" górskich. Dlatego nale#y prawid%owo ustawi' 
poziom wysoko!ci na urz&dzeniu i przestrzega' okresu 
aklimatyzacji przed nurkowaniem.
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Komputer Leonardo jest dost$pny w wersji 
z paskiem ( w czterech wariantach kolorystycznych ) 
oraz w konsoli dwuelementowej z manometrem.



USTAWIANIE WSPÓ*CZYNNIKA BEZPIECZE"STWA (SF)  
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(rys. 6)
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DEEP STOP ON/OFF (W*,CZANIE/WY*,CZANIE FUNKCJI G*-BOKIEGO PRZYSTANKU) 
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(rys. 7)



USTAWIANIE WYSOKO!CI 
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TRYB PLAN: Planowanie nurkowania (rys. 9)

Gdy jeste! na powierzchni, mo#esz w%&czy' funkcj$ 
PLAN, #eby sprawdzi' jaki jest mo#liwy czas nurkowania 
na ró#nych g%$boko!ciach w zale#no!ci od zastosowanej 
mieszanki oddechowej (Nitrox lub powietrze) bez 
konieczno!ci robienia przystanków dekompresyjnych 
(krzywa bezpiecze"stwa). Warto!ci podane s& zarówno 
dla pierwszej serii nurkowania jak i dla przerwy 
powierzchniowej mi$dzy dwoma lub wi$cej kolejnymi 
nurkowaniami; w tym przypadku Leonardo uwzgl$dnia 
ilo!' azotu pozosta%& po poprzednich nurkowaniach, 
zmniejszaj&c tym samym czasy na krzywej 
bezpiecze"stwa. Aby wej!' do trybu PLAN, po w%&czeniu 
komputera, wciskaj przycisk, a# wy!wietli si$ napis 
PLAN. Przytrzymuj&c przycisk wejdziesz do tej funkcji.  
Ekran wy!wietla krzyw& bezpiecze"stwa (bez czasów 
dekompresji) dla  ró#nych g%$boko!ci pomi$dzy 9 m a 48 
m. (30 - 57 stóp), z mo#liwo!ci&  r$cznego 
przestawiania co 9 m (10 stóp) poprzez naci!ni$cie 
przycisku. Odczekaj kilka sekund, aby powróci' do 
ekranu g%ównego.

TRYB GAGE: G'$boko)ciomierz i timer (rys. 10)

Komputer jest wyposa#ony w program o nazwie GAGE 
(g%$boko!ciomierz i timer), który mo#na stosowa' 
zarówno przy nurkowaniu na bezdechu jak i przy 
nurkowaniu technicznym. W tym przypadku komputer 
zapewnia tylko pomiar podstawowych parametrów 
nurkowania, tj. g%$boko!' oraz czas nurkowania. Nie 
wykonuje kalkulacji saturacji / desaturacji tkanek - 
musz& one zosta' zaprogramowane i obliczone za 
pomoc& odpowiedniego oprogramowania i/lub tabel. 
Producent przypomina, #e nurkowania rekreacyjne 
musz& by' przeprowadzane 
z zachowaniem zasad nurkowania bez dekompresyjnego, 
przy maksymalnej g%$boko!ci 40 m / 132 stóp, która jest 
limitem dla nurkowa" rekreacyjnych. Przekroczenie 
obowi&zuj&cych limitów znacznie zwi$ksza ryzyko 
choroby dekompresyjnej!

27

! WSKAZÓWKA: Funkcja PLAN zostanie wy%&czona, 
gdy komputer pokazuje b%&d [ERROR].



Aby uruchomi' program GAGE, wciskaj przycisk 
funkcyjny a# na ekranie pojawi si$ napis GAGE, a 
nast$pnie wci!nij i przytrzymaj przycisk do momentu a# 
zacznie miga' napis OFF. Ponowne naci!ni$cie przycisku 
przestawia OFF na ON, a po kilku sekundach komputer 
wydaje d(wi$k, który oznacza, #e funkcja jest aktywna. 
Tryb PLAN zosta% wy%&czony.
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! WSKAZÓWKA: Komputer Leonardo jest fabrycznie 
ustawiony na funkcj$ DIVE AIR.

! WSKAZÓWKA: Wska(nik g%$boko!ci dzia%a 
w zakresie od 0 do 130 metrów (0 - 393 stóp).



TRYB PLAN  
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TRYB GAGE
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(rys. 10)
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TRYB TIME SET Ustawianie daty i godziny (rys. 11)

Wci!nij przycisk funkcyjny, aby przej!' do trybu TIME 
SET. Wci!nij i przytrzymaj przycisk, aby wej!' do tego 
trybu i ustawi' dat$. Najpierw ustawiasz rok - cyfry 
oznaczaj&ce rok zaczynaj& miga', nast$pnie wci!nij 
przycisk ponownie, aby ustawi' miesi&c, a potem 
godzin$ w uk%adzie 12- lub 24-godzinnym. Przejd( do 
#&danego ustawienia i ponownie wci!nij i przytrzymaj 
przycisk. Na wy!wietlaczu pod!wietli si$ wybrany 
element, który b$dzie miga'. Zmienisz go naciskaj&c 
ponownie przycisk. Gdy osi&gniesz #&dane ustawienie, 
odczekaj kilka sekund. Komputer automatycznie zmieni 
ustawienia, wydaj&c sygna% d(wi$kowy. Nast$pnie 
automatycznie powróci do g%ównego ekranu.

TRYB SYSTEM Ustawianie jednostek miary (rys.12)

Komputer Leonardo mo#e dokonywa' oblicze" w 
systemie  metrycznym (g%$boko!' w metrach i 
temperatury w °C) lub anglosaskim (g%$boko!' w 
stopach i temperatury w °F). Aby zmieni' jednostk$ 
miary, wciskaj przycisk funkcyjny a# do wej!cia w tryb 
SYSTEM, nast$pnie wci!nij i przytrzymaj przycisk, aby 
wej!' w ten tryb. Wy!wietli si$ napis S.UNIT (SET UNIT)  
z parametrami °C/m. lub °F/ft. Wci!nij i przytrzymaj 
przycisk. Wska(niki miary pod!wietl& si$. Aby je 
zmieni', wci!nij przycisk funkcyjny i chwil$ odczekaj.  
Komputer zapisze ustawienia wydaj&c sygna% d(wi$kowy, 
a nast$pnie automatycznie powróci do g%ównego ekranu.
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! WSKAZÓWKA: Aby w%a!ciwie zapisa' informacje 
w dzienniku komputera (LOGBOOK), pami$taj, aby 
sprawdzi' poprawno!' ustawie" godziny i daty.



Reset urz(dzenia (rys. 13)

Aby zresetowa' urz&dzenie, wciskaj przycisk funkcyjny 
a# do pojawienia si$ na ekranie napisu SYSTEM, 
nast$pnie wci!nij i przytrzymaj przycisk aby wej!' w ten 
tryb. Wy!wietli si$ napis S.UNIT (SET UNIT) 
z parametrami °C/m. lub °F/ft. Wci!nij przycisk 
ponownie. Wy!wietli si$ napis S.RESET_NO (reset 
systemu_nie) . Wci!nij i przytrzymaj przycisk. Gdy 
pod!wietli si$ s%ówko NO (nie) – wci!nij przycisk.  
Wówczas wy!wietli si$ s%ówko YES (tak).  
Wci!nij i przytrzymaj przycisk. Na ekranie pojawi si$ 
napis SURE?_NO (jeste! pewien?_nie).  
Wci!nij przycisk. Teraz pojawi si$ napis YES (tak). 
Wci!nij i przytrzymaj przycisk. Poczekaj na sygna% 
d(wi$kowy. Na ekranie wy!wietl& si$ kropeczki i napis 
DONE! (gotowe!). Urz&dzenie zosta%o zresetowane. 
Po chwili komputer automatycznie powróci do g%ównego 
ekranu.Podczas resetowania urz&dzenia resetuj& si$ 
wszystkie obliczenia dotycz&ce aktualnej desaturacji.
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! OSTRZE#ENIE: Nie resetuj urz&dzenia je!li ma by' 
u#ywane do kolejnych nurkowa"!



TRYB TIME SET
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TRYB SYSTEM: USTAWIANIE JEDNOSTEK MIARY
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TRYB SYSTEM: RESET URZ,DZENIA 
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(rys. 13)



PODCZAS NURKOWANIA, FUNKCJE KOMPUTERA 
(rys. 14-15)

Komputer mo%na ustawi& na jednej z trzech 
dost$pnych funkcji:

1) DIVE AIR je)li nurkujesz z powietrzem i chcesz 
mie& obliczon( dekompresj$.

2) DIVE NITROX je)li nurkujesz z Nitroxem i 
chcesz mie& obliczon( dekompresj$.

3) GAGE je)li nie chcesz korzysta& z oblicze/ 
dekompresji.

NURKOWANIE BEZ DEKOMPRESYJNE

Funkcja DIVE AIR: Nurkowanie z u%yciem 
powietrza (rys. 14)

Komputer Leonardo automatycznie w%&cza program DIVE 
AIR przy g%$boko!ci przekraczaj&cej 1,2 m (3,93 stopy). 
Podczas nurkowania bez dekompresyjnego wy!wietlacz 
poka#e nast$puj&ce informacje:

1) Bie#&ca g%$boko!' (DEPTH m.)
2) Czas bez dekompresji (NO DECO min.)
3) Maksymalna osi&gni$ta g%$boko!'  (MAKS. m.)
4) Czas zrealizowanego  nurkowania (DIVE.T min.)
5) Wska(nik pr$dko!ci wynurzania
6) Wska(nik poziomu wysoko!ci (je!li zosta% ustawiony)
7) Aktualna temperatura wyra#ona w °C or °F.
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! WSKAZÓWKA: Komputer Leonardo jest fabrycznie 
ustawiony na program DIVE AIR z procentow& 
zawarto!ci& tlenu FO2 ustawion& na poziomie 21%, 
a PO2 na poziomie 1.4. 
Inne ni# 21% warto!ci FO2 aktywuj& program 
obliczeniowy DIVE NITROX.



Naciskaj&c przycisk funkcyjny podczas nurkowania 
mo#na uzyska' nast$puj&ce dodatkowe wa#ne 
informacje:

1) Ustawiona maksymalna warto!' PO2.
2) Zawarto!' procentowa tlenu w u#ywanej mieszance 
(powietrze, je!li FO2 = 21%).
3) Maksymalna g%$boko!', któr& mo#na osi&gn&' w 
zale#no!ci od uprzednio ustawionego maksymalnego 
poziomu PO2.
4) Wspó%czynnik bezpiecze"stwa - Safety Factor (SF).

FUNKCJA DIVE NITROX: Nurkowanie z u%yciem 
Nitroxu (rys. 15)

Komputer Leonardo zapami$tuje ustawienia procentowej 
zawarto!ci tlenu FO2 do momentu a# nurek przestawi je 
r$cznie na inne warto!ci. Nale#y pami$ta', #e:

Mieszaniny oddechowe mog( narazi& nurka na 
znacz(ce ryzyko, chyba %e s( mu one doskonale 
znane, przeanalizowane i zbadane. MIESZANKA, 
KTÓR, SI- ODDYCHA PODCZAS NURKOWANIA 
MUSI BY+ DOK*ADNIE TAKA SAMA JAK TA 
USTAWIONA NA KOMPUTERZE. W PRZECIWNYM 
WYPADKU INFORMACJE O DEKOMPRESJI I 
TOKSYCZNO!CI podawane przez komputer b$d( 

NIEWIARYGODNE I JAKO TAKIE B-D, ZAGRA#A+ 
#YCIU NURKA. Przed, po i podczas nurkowania 
nitroxowego obowi(zkowe jest sprawdzenie 
ustawienia zawarto)ci procentowej tlenu na 
komputerze, tak aby dok'adnie odpowiada'a tej 
faktycznie zawartej w butli.

PRZED NURKOWANIEM NITROXOWYM

Komputer Leonardo jest ustawiony na  program DIVE 
AIR, dopóki nurek nie przestawi go na tryb DIVE NITROX 
(rozdzia% DIVE-SET MODE: Ustawianie parametrów 
nurkowania). W tym przypadku na wy!wietlaczu pojawi 
si$ ikona NITROX (rys. 15), która b$dzie si$ wy!wietla' 
podczas nurkowania do momentu a# komputer zostanie 
przestawiony na inne parametry. Po w%&czeniu programu 
NITROX konieczne jest ustawienie w komputerze 
dok%adnego poziomu zawarto!ci procentowej tlenu (FO2) 
w butli, która zostanie u#yta w czasie nurkowania, po 
uprzednim drobiazgowym sprawdzeniu jej zawarto!ci. 
Wówczas komputer odpowiednio dostosuje swój 
algorytm oblicze" do nowych parametrów.
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! OSTRZE#ENIE: wykorzystanie komputera 
w przypadku nurkowania z mieszankami 
wzbogaconymi tlenem (Nitrox) jest dozwolone 
wy'(cznie w przypadku nurków, którzy przeszli 
pe'ny kurs szkoleniowy w zakresie stosowania 
takich mieszanek.



PODCZAS NURKOWANIA 
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NITROX

NITROX

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

PIIP!

AUTOMATYCZNY 
POWRÓT

PIIP!

AUTOMATYCZNY 
POWRÓT

(rys. 14)

(rys. 15)

PRE DIVE

PRE DIVE

POD*WIETL

POD*WIETL



NURKOWANIE Z MIESZANK, NITROX

Podczas nurkowania bez dekompresyjnego z Nitroxem 
komputer, oprócz wszystkich informacji zwi&zanych ze 
standardowym nurkowaniem z u#yciem powietrza, poda 
równie#: patrz rys. 16:

Wska(nik nurkowania NITROX.

Wykres przedstawiaj&cy poziom toksyczno!ci tlenowej 
CNS O2. Na drugim ekranie, po naci!ni$ciu przycisku 
funkcyjnego, wy!wietl& si$ takie same ustawienia jak w 
przypadku DIVE AIR ale, oczywi!cie, dotycz&ce 
mieszanki Nitrox.

WY*WIETLANIE TOKSYCZNO*CI TLENOWEJ CNS

Komputer Leonardo mo#e wy!wietli' wykres poziomu 
toksyczno!ci tlenowej dla centralnego uk%adu 
nerwowego. Poziom toksyczno!ci jest zwi&zany z 
ci!nieniem cz&stkowym tlenu i z czasem ekspozycji 
nurka na wysokie ci!nienie cz&stkowe tlenu (PO2). 
Rysunek 16 prezentuje 5-segmentowy pasek, który 
pokazuje rosn&c& ilo!' zgromadzonego tlenu. 
Pod!wietlenie  wszystkich segmentów oznacza, #e
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! OSTRZE#ENIE: Nie u%ywaj mieszanin 
nitroxowych bez uprzedniego, w'asnor$cznego 
sprawdzenia zawarto)ci procentowej tlenu.

! UWAGA: Sprawd0 ustawienie warto)ci FO2 
na komputerze zanim zaczniesz nurkowa&! 
Trzeba to zrobi& jeszcze na powierzchni 
przechodz(c do ekranu g'ównego PRE DIVE 
i ekranu DIVE SET, które wy)wietlaj( 
ustawione parametry.

! UWAGA: W tych samych warunkach 
nurkowych mieszanina nitroxowa 
umow%liwia d'u%sze czasy nurkowania bez 
dekompresji ni% powietrze. Zaleca si$ 
przestrzega& maksymalnej g'$boko)ci 
dozwolonej przy wybranej mieszance Nitrox.



zosta% osi&gni$ty poziom 100% maksymalnej 
dopuszczalnej tolerancji na CNS i  istnieje powa#ne 
niebezpiecze"stwo hiperoksji.

Dlatego tak wa#ne jest, aby monitorowa' poziom 
toksyczno!ci tlenowej. Wy!wietlanie na ekranie 
czytelnego wykresu ma zmniejszy' ryzyko zatrucia 
tlenem. 
Kiedy poziom tlenu osi&gnie warto!ci ostrzegawcze, 
bliskie  maksymalnej dopuszczalnej toksyczno!ci (co 
odpowiada 5 pod!wietlonym segmentom na 5 
mo#liwych), wykres zacznie miga', pojawi si$ napis 
NITROX i w%&czy si$ tymczasowy alarm d(wi$kowy, 
wy!wietlacz za! poka#e kiedy przekroczony zostanie 
dopuszczalny poziom toksyczno!ci tlenowej CNS. 
Je!li sytuacja nie ulegnie zmianie lub pogorszy si$ 
(utrzymuje si$ poziom 100% dopuszczalnej 
toksyczno!ci), segmenty i napis NITROX nadal migaj& a 
alarm d(wi$kowy nadal dzia%a do momentu a# cz&stkowe 
ci!nienie tlenu spadnie poni#ej 0,6 atmosfery. Wówczas 
wykres przestaje miga', ale aktywno!' alarmu zapisuje 
si$ w LOGBOOKu.
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! WSKAZÓWKA: Wynik obliczenia ekspozycji na 
tlen jest zaokr(glany do najbli%szej liczby 
ca'kowitej.

! OSTRZE#ENIE: nie stosuj 
wysokoutlenionych mieszanek podczas 
nurkowania lub dekompresji, bez uko/czenia 
odpowiedniego szkolenia. 
Podstawowa licencja Nitrox (nurek 
nitroksowy) pozwala jedynie na 
standardowe wykorzystanie  
wysokoutlenionych mieszanek (Ean 32 i Ean 
36, zwanych odpowiednio Nitrox 1 i Nitrox 2, 
do nurkowania bez dekompresyjnego.



WY!WIETLANIE TOKSYCZNO!CI CNS 
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PIIP - PIIP!

PIIP - PIIP!
PRE DIVE

(rys. 16)



ALARM PO2 (rys. 17)

Komputer mo#e stale monitorowa' inny istotny parametr 
tlenowy, tj. ci!nienie cz&stkowe tlenu (PO2). 
Toksyczno!' tlenowa mo#e by' wynikiem zarówno 
nadmiernej ekspozycji na tlen (toksyczno!' tlenowa CNS 
- patrz informacje w poprzednim rozdziale) oraz 
przekroczenia maksymalnej warto!ci PO2 ponad warto!' 
dozwolon& na danej g%$boko!ci  przy zastosowaniu danej 
mieszanki. Jak ju# wspomniano, warto!' graniczna PO2 
jest ustawiana przez nurka w zakresie od 1,2 do 1,6 
bara. Leonardo uznaje domy!lnie warto!' 1,6 bara za 
maksymalny limit cz&stkowego ci!nienia dopuszczalnego 
i, w zale#no!ci od u#ywanej mieszanki, automatycznie 
sygnalizuje maksymaln& g%$boko!', która mo#e zosta' 
dla danej warto!ci osi&gni$ta. Nale#y pami$ta', #e nawet 
przy nurkowaniu z u#yciem powietrza, mo#na dotrze' do 
granicy toksyczno!ci tlenu. Umiejscowienie tej granicy 
zale#y od ustawionej warto!ci PO2. Leonardo jest 
fabrycznie zaprogramowany na warto!' 1,4 bara, której 
odpowiada maksymalna g%$boko!' 66,1m (188 stóp), 
przy nurkowaniu z u#yciem powietrza.

Mo#na ustawi' komputer na innych warto!ciach PO2, 
maksymalnie do 1,6 bara. Aby ostrzec nurka o 
przekroczeniu PO2, po osi&gni$ciu limitu g%$boko!ci 
odpowiadaj&cej ustawionej warto!ci PO2 (od 1,2 do 1,6 
bara), w%&czy si$ alarm d(wi$kowy a ikona PO2 zacznie 
miga' wskazuj&c aktualnie osi&gni$t& g%$boko!'. W 
takiej sytuacji nale#y jak najszybciej powróci' do 
g%$boko!ci p%ytszej ni# g%$boko!' graniczna - wówczas 
alarm d(wi$kowy wy%&czy si$, a ikona PO2 i wska(nik 
aktualnej g%$boko!ci przestan& miga'.  Ikona PO2 
pozostanie jednak pod!wietlona w dalszej cz$!ci 
nurkowania, wy!wietli si$  w LOGBOOKu i na ekranie 
PRE DIVE.
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ALARM PROCENTOWEJ ZAWARTO!CI TLENU PO2
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PRE DIVE LOGBOOK (rys. 17)

WCI*NIJ



PR-DKO!+ WYNURZANIA (rys. 18)

Pr$dko!' wynurzania jest wy!wietlana za pomoc& 
wska(nika strza%ki na !rodku ekranu i dzia%a zgodnie 
z tabel& zaprezentowan& na rys. 18. Je!li podczas 
wynurzania na powierzchni$ maksymalna dopuszczalna 
pr$dko!' wynurzania zostanie przekroczona, na 
wy!wietlaczu pojawi& si$ trzy strza%ki pokazuj&c wzrost 
poziomu pr$dko!ci wynurzania. Dodatkowo w%&czy si$ 
alarm d(wi$kowy, zacznie miga' ikona SLOW [zwolnij] 
i wska(nik strza%ki. W tej sytuacji wynurzanie nale#y 
zwolni' do momentu a# ikona SLOW zniknie i ekran 
powróci do standardowego wy!wietlacza.

PRZYSTANEK BEZPIECZE"STWA - SAFETY STOP 
(rys. 19)

Leonardo jest tak zaprogramowany, aby automatycznie 
sygnalizowa' przystanek bezpiecze"stwa po ka#dym 
nurkowaniu na g%$boko!ci wi$kszej ni#  10 m (32 stóp), 

zgodnie z zaleceniami o!rodków szkoleniowych 
i najnowszych opracowa" na temat fizjologii nurkowania. 
3-minutowa przerwa powinna by' przeprowadzona na 
g%$boko!ci od 6 do 3 m (20-10 stóp).
Przystanek jest sygnalizowany na wy!wietlaczu ikon& 
STOP -  wy!wietlacz wyra(nie wskazuje czas trwania 
przerwy w minutach i g%$boko!' zanurzenia w metrach 
lub stopach. Przystanek bezpiecze"stwa nie jest 
obowi&zkowy, ale zdecydowanie wskazany, je!li, na 
przyk%ad, maksymalna pr$dko!' wynurzania zosta%a 
wielokrotnie przekroczona w nast$puj&cych po sobie 
nurkowaniach. Ze wzgl$dów bezpiecze"stwa producent 
zaleca stosowanie si$ do zasady przystanku 
bezpiecze"stwa.
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! OSTRZE#ENIE: Zbyt szybkie wynurzenie  
zwi$ksza ryzyko choroby dekompresyjnej. 
Producent zaleca wykonanie przystanku 
bezpiecze/stwa na g'$boko)ci 6 do 3 m (10-20 
stóp); taki przystanek b$dzie wspomagany przez 
komputer (patrz nast$pny rozdzia').



OSTRZE#ENIE O DEKOMPRESJI (rys.20)

Za ka#dym razem, gdy czas pokazany na wy!wietlaczu 
z ikon& NO DECO, zbli#a si$ do 3 minut, Leonardo 
ostrzega nurka. Cyfra pokazuj&ca liczb$ minut do 
przekroczenia czasu bezdekompresyjnego i ikona NO 
DECO migaj& i w%&cza si$ alarm d(wi$kowy. Oznacza to, 
#e nurek zbli#a si$ do przekroczenia lub przekroczy% limit 
bezdekompresyjny, nale#y przeprowadzi' dekompresj$. 

G*-BOKI PRZYSTANEK - DEEP STOP (rys.21)

Aby unikn&' pojawienia si$ mikro p$cherzyków podczas 
wynurzania, Leonardo mo#e zaproponowa' 1-2-
minutowy DEEP STOP - g%$boki przystanek (w przypadku 
nurkowania dekompresyjnego) - na zmiennej g%$boko!ci 
uzale#nionej od profilu nurkowania. Podczas nurkowania, 
je!li profil tego wymaga, na ekranie wy!wietla si$ napis 
DEEP STOP i w%&cza si$ sygna% d(wi$kowy. Nast$pnie 
wy!wietla si$ ikona STOP wraz z aktualn& g%$boko!ci& 
i czasem, który nale#y sp$dzi' na przystanku, 
w minutach.
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! WSKAZÓWKA: Podczas przystanku 
bezpiecze/stwa na ekranie komputera mo%na 
wy)wietli&  maksymaln( g'$boko)& wciskaj(c 
przycisk funkcyjny.

! OSTRZE#ENIE: Pod koniec przystanku 
bezpiecze/stwa wielu nurków stara si$ szybko 
wynurzy& na powierzchni$,  dodaj(c gwa'townie 
powietrze do kamizelki wyporno)ciowej. Jest to 
bardzo powa%ny b'(d, który mo%e wywo'a& 
chorob$ dekompresyjn(. Ostatnie metry pod 
powierzchni( s( najbardziej krytyczne, jako %e 
ró%nice procentowe ci)nienia na ostatnich 
metrach przed wynurzeniem s( znaczne. Ostatnia 
faza wynurzania powinna zatem trwa& co 
najmniej minut$.



Je!li nurek omija t$ faz$, ostrze#enia s& kasowane 
i komputer przelicza planowane wynurzanie bez tego 
przystanku.
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! WSKAZÓWKA: sprawd0 czy funkcja DEEP STOP 
jest aktywna (patrz: strona 22)

! WSKAZÓWKA: na ekranie mo%na wy)wietli& 
maksymaln( g'$boko)& wciskaj(c przycisk 
funkcyjny.
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PR-DKO!+ WYNURZANIA  

PRZYSTANEK BEZPIECZE"STWA - SAFETY STOP

GŁĘBOKOŚĆ BRAK 
SYGNAŁU

0.0 - 3,9 m/min 4 - 7 m/min 8 - 11,9 m/min 12 m/min

PIIP - PIIP!

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

POD*WIETL

(rys. 18)

(rys. 19)

WCI*NIJ



PIIP - PIIP! PIIP - PIIP! PIIP - PIIP!

48

OSTRZE#ENIE O DEKOMPRESJI

G*-BOKI PRZYSTANEK - DEEP STOP 

PIIP - PIIP! (rys. 20)

(rys. 21)

PIIP - PIIP!

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK POD*WIETL

WCI*NIJ



NURKOWANIE DEKOMPRESYJNE (rys. 22)

W przypadku przekroczenia  czasu nurkowania bez 
dekompresyjnego, Leonardo poda informacje 
o parametrach wynurzenia i zwi&zane z nimi informacje 
o dekompresji.
Gdy limity bez dekompresyjne zostan& naruszone, 
komputer wyda d(wi$k alarmu, a na wy!wietlaczu 
pojawi si$ obraz zmian tak jak na rys. 22, podaj&c 
nurkowi nast$puj&ce informacje:

1. Ikona STOP z napisem DECO wskazuj&ca, #e czas bez 
dekompresyjny zosta% przekroczony i #e nale#y 
zatrzyma' si$ na przerwy dekompresyjne. Strza%ka 
wskazuj&ca UP (do góry) miga.
2. G%$boko!' w pierwszej fazie dekompresji 
(najwi$ksza), podana w metrach (m) lub stopach (ft.). 
Mo#e ona wynosi' od 25 m (78 stóp, g%$boko!' 
maksymalna) do 3 m (10 stóp,g%$boko!' minimalna), 
a zmienia' j& mo#na co 3 m (10 stóp).
3. Czas trwania (w minutach) pierwszego przystanku 
dekompresyjnego (przy najwi$kszej g%$boko!ci).

4. Ikona TOTAL wskazuj&ca na ca%kowity czas 
wynurzania, czyli czas potrzebny do wynurzenia w fazie 
najwi$kszej g%$boko!ci z uwzgl$dnieniem pr$dko!ci 
wynurzania, PLUS czas zatrzymania na pierwszym 
przystanku na tej g%$boko!ci i na kolejnym przystanku 
(z uwzgl$dnieniem przystanku DEEP STOP, je!li b$dzie 
konieczny), PLUS czas przystanku bezpiecze"stwa, PLUS 
czas wymagany do osi&gni$cia powierzchni po 
uko"czeniu wszystkich etapów dekompresji.
5. Ikona DIVE. T wskazuj&ca ca%kowity czas trwania 
danego nurkowania.
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! OSTRZE#ENIE: Nie u%ywaj komputera do 
nurkowania poza limitami bez dekompresyjnymi! 
Producent odradza wykorzystanie urz(dzenia do 
nurkowa/ dekompresyjnych.

! WSKAZÓWKA:  na ekranie mo%na wy)wietli& 
maksymaln( g'$boko)& wciskaj(c przycisk 
funkcyjny.



 

Alarm pomini$cia fazy dekompresji (rys. 23)

Je!li nurek pomija faz$ dekompresji rozpoczynaj&c 
wynurzanie powy#ej g%$boko!ci podanej przez komputer, 
w%&czy si$ alarm d(wi$kowy, a strza%ka skierowana w dó% 
na ikonie dekompresji b$dzie miga' na wy!wietlaczu do 
momentu a# nurek zejdzie z powrotem do w%a!ciwej 
g%$boko!ci lub poni#ej. W przeciwnym wypadku, czyli 
gdy nurek zejdzie poni#ej zalecanej g%$boko!ci, strza%ka 
zacznie miga' nakazuj&c poruszanie si$ ku górze. 
Komputer daje  maksymalnie 2 minuty, aby skorygowa' 
t$ niebezpieczn& sytuacj$; przez ten czas alarm 

d(wi$kowy b$dzie stale w%&czony. W przypadku, gdy 
nurek nie schodzi do w%a!ciwej g%$boko!ci (po up%ywie 2 
minut) Leonardo uruchamia PROGRAM ERROR. Ikona 
STOP zaczyna miga', co oznacza, #e urz&dzenie b$dzie 
wy%&czone z u#ytku przez nast$pnych 48 godzin. 
B$d& wówczas dzia%a' jedynie dwie funkcje:
LOOGBOOK i HISTORY. Gdy na ekranie PRE DIVE migaj& 
ikona STOP, napis DECO i strza%ka skierowana w gór$, 
oznacza to, #e etap dekompresji zosta% pomini$ty 
podczas ostatniego nurkowania. LOG BOOK b$dzie 
przechowywa' to ostrze#enie, wskazuj&c, #e w 
okre!lonym dniu nurkowanie o danym numerze zosta%o 
przeprowadzone z pomini$ciem etapu dekompresji.
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! OSTRZE#ENIE: NIE WOLNO rozpoczyna& 
wynurzania znajduj(c si$ ponad g'$boko)ci( 
dekompresyjn(.  Nale%y zej)&  nieco g'$biej ni% 
wynosi limit g'$boko)ci dekompresyjnej, 
sprawdzi&, czy w butli jest wystarczaj(ca ilo)& 
gazu potrzebna do prawid'owej realizacji 
wszystkich wymaga/ dekompresyjnych. W 
trudnych warunkach morskich spe'nienie 
wymaga/ dekompresyjnych bez ich przekroczenia 
mo%e okaza& si$ trudne.  W tym przypadku 
producent zaleca ustawienie najp'ytszej  
g'$boko)ci na poziomie oko'o 6 m (20 stóp), mimo, 
i% dekompresja wymaga nieco wi$kszej 
g'$boko)ci. Leonardo automatycznie to przeliczy.

! OSTRZE#ENIE: W takiej sytuacji nie wolno 
nurkowa& w ci(gu nast$pnych 48 godzin. W 
przypadku, gdy czujesz jakiekolwiek objawy 
choroby dekompresyjnej, nale%y skontaktowa& si$ 
z DAN (Divers Alert Network) i lokalnym 
o)rodkiem  medycyny hiperbarycznej, podaj(c im 
wszystkie mo%liwe informacje dotycz(ce odbytego 
nurkowania.



FUNKCJA GAGE (g'$boko)ciomierz i timer) 
(rys. 24)

Komputer Leonardo wyposa#ony jest w trzeci program 
obliczeniowy do nurkowania (GAGE). Funkcja ta jest 
szczególnie przydatna do technicznych nurkowa", ale 
tak#e do nurkowa" na bezdechu. Gdy funkcja GAGE jest 
w%&czona, Leonardo nie wykonuje #adnych oblicze" 
saturacji czy desaturacji. Dzia%a wówczas tylko jako 
podstawowy instrument wskazuj&cy g%$boko!' i czas 
nurkowania , oraz inne niezb$dne parametry 
nurkowania. Nale#y wówczas stosowa' odpowiednie 
oprogramowanie dekompresyjne zgodnie z odpowiednimi 
tabelami nurkowymi. Producent przypomina, #e 
nurkowania rekreacyjne musz& by' przeprowadzane z 
zachowaniem zasad nurkowania bez dekompresyjnego, 
przy maksymalnej g%$boko!ci 40 m/132 stóp, która jest 
limitem dla nurkowania rekreacyjnego. Przekroczenie 
obowi&zuj&cych limitów znacznie zwi$ksza ryzyko 
choroby dekompresyjnej!
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OSTRZE#ENIE O DEKOMPRESJI  

52

NITROX

POWIETRZE

PIIP - PIIP!

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK POD*WIETL

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

POD*WIETL

(rys. 22)

PIIP - PIIP!

WCI*NIJ

WCI*NIJ



ALARM POMINI-CIA FAZY DEKOMPRESJI
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(rys. 23)PIIP - PIIP!

Nie osi&gni$to g%$boko!ci dekompresyjnej: 
nale#y zej!' na wi$ksz& g%$boko!'.

Przekroczono g%$boko!' dekompresyjn&: 
nale#y wznie!' si$ na mniejsz& g%$boko!'.

PRE DIVE LOG BOOK



Je!li funkcja GAGE jest w%&czona, komputer (pod 
warunkiem, #e nie zosta% on w%&czony za pomoc& 
przycisku funkcyjnego) automatycznie aktywuje si$ na 
g%$boko!ci poni#ej 1,2 m (4 stóp) wy!wietlaj&c na 
ekranie nast$puj&ce informacje:

1) bie#&ca g%$boko!', w metrach (m) lub stopach (ft.). 
Zasi$g operacyjny g%$boko!ciomierza wynosi 120 m 
(393 stóp)

2) czas nurkowania - na ikonie DIVE T podany przez 
timer w minutach i sekundach

3) maksymalna g%$boko!' osi&gni$ta podczas 
nurkowania, wy!wietlana w metrach (m) lub w 
stopach (ft.) - na ikonie MAX

4) wska(nik pr$dko!ci wynurzania (strza%ki)

5) ikona programu obliczeniowego GAGE

6) aktualna temperatura wyra#ona w °C lub °F

7)  stan baterii
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! UWAGA:  Komputer Leonardo jest przeznaczony  
wy'(cznie do nurkowania rekreacyjnego. Nie jest 
przeznaczony do u%ytku komercyjnego ani 
zawodowego nurkowania  z d'ugim czasem 
zanurzenia i na wi$kszych g'$boko)ciach. 
Nurkowanie wykraczaj(ce poza parametry 
nurkowania rekreacyjnego znacznie powi$ksza 
ryzyko choroby dekompresyjnej.

! OSTRZE#ENIE: Producent odradza nurkowanie z 
mieszankami gazowymi innymi ni% powietrze bez 
odbycia odpowiedniego szkolenia. Stosowanie 
"technicznych" mieszanek wielogazowych mo%e 
narazi& nurka na ró%nego rodzaju zagro%enia, inne ni% 
w przypadku nurkowania rekreacyjnego, w tym na 
powa%ne uszkodzenia cia'a, a w skrajnych 
przypadkach mo%e prowadzi& do )mierci.



U#YTKOWANIE KOMPUTERA W WARUNKACH 
S*ABEJ WIDOCZNO!CI (rys. 25)

Podczas nurkowania mogą panować trudne warunki 
oświetleniowe utrudniające odczyt danych z wyświetlacza. 
Można wówczas włączyć podświetlenie ekranu wciskając i 
przytrzymując przycisk funkcyjny. Ekran podświetli się na  kilka 
sekund, a następnie podświetlenie automatycznie się wyłączy.
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! UWAGA: Komputer nie wykona oblicze/ saturacji 
i desaturacji w ci(gu 48 godzin  od zako/czenia 
nurkowania wykonanego z funkcj( GAGE.

! OSTRZE#ENIE:  Reset urz(dzenia powoduje 
skasowanie pami$ci azotu. W takiej sytuacji 
urz(dzenie nie b$dzie mog'o obliczy& parametrów 
kolejnego nurkowania. Zanim skorzystasz z tej 
funkcji, odczekaj zatem co najmniej 48 godzin od 
ostatniego nurkowania.



FUNKCJA GAGE 
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(rys. 24)



POD!WIETLENIE PODCZAS NURKOWANIA
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POWIETRZE

NITROX

WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ  
PRZYCISK

WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ  
PRZYCISK

 PODŚWIETL

 PODŚWIETL

(rys. 25)



4 - NA POWIERZCHNI PO NURKOWANIU
WY!WIETLANIE I ZARZ,DZANIE DANYMI 

Rozdzia% ten dotyczy wszystkich funkcji przydatnych na 
powierzchni, w tym przetwarzania danych po 
nurkowaniu z u#yciem funkcji DIVE AIR, DIVE NITROX 
czy GAGE. Wciskaj&c  kilkakrotnie przycisk funkcyjny 
aktywujesz nast$puj&ce funkcje: LOGBOOK (rejestr 
nurkowa"), HISTORY (historia nurkowa") i PCLINK 
(transfer danych do PC przez interfejs).

PRZERWA NA POWIERZCHNI (rys. 26)

Po nurkowaniu z DIVE AIR lub DIVE NITROX na 
g%$boko!ci powy#ej 1,2m (4 stóp), wy!wietlacz podaje 
nast$puj&ce informacje:

1. Czas przerwy na powierzchni wody w godzinach i 
minutach (SURF.T).

2. Niezb$dny czas desaturacji (DESAT) przed 
rozpocz$ciem lotu (w godzinach i minutach).

3. Ikona NO FLY. Pojawienie si$ tej ikony oznacza, #e 
nale#y unika' lotów lub podró#y na wi$kszych 
wysoko!ciach ni# wysoko!' aktualna do momentu a# 
ikona zniknie.

4. Maksymalna g%$boko!' osi&gni$ta podczas ostatniego 
nurkowania.

5. D%ugo!' ostatniego nurkowania.

6. Alarmy (je!li dotyczy), które w%&czy%y si$ podczas 
nurkowania (dotycz&ce pr$dko!ci wynurzania, 
cz&stkowego ci!nienia tlenu).

7. Wska(nik poziomu wysoko!ci (je!li dotyczy).
8. Wska(nik DECO (je!li dotyczy).
9. Wska(nik NITROX i pasek toksyczno!ci O2, je!li w 

ostatnim nurkowaniu stosowano mieszank$ Nitrox.
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! UWAGA: Zgodnie ze wskazówkami organizacji 
nurkowych i medycyny hiperbarycznej, Leonardo 
zaleca odczeka& odpowiedni czas w zale%no)ci od 
rodzaju odbytego nurkowania, tj.: 12 godzin po 
pojedynczym nurkowaniu bez dekompresyjnym, 
24 godziny po nurkowaniu dekompresyjnym 
lub po nurkowaniach kilkukrotnych lub 
kilkudniowych, je%eli zosta'y prawid'owo 
wykonane, za) 48 godzin po nurkowaniu z 
wykorzystaniem funkcji GAGE lub je)li w ostatnim 
nurkowaniu pojawi'y si$ powa%ne b'$dy.



FUNKCJA PLAN - PLANOWANIE NURKOWANIA 
(rys. 27)

Funkcja PLAN uwzgl$dnia ilo!' azotu pozosta%ego 
w tkankach po odbytym nurkowaniu/nurkowaniach, 
zmieniaj&c odpowiednio czasy na krzywej na krótsze ni# 
czas wskazany przy pierwszym nurkowaniu.
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! WSKAZÓWKA: Je%eli rozpoczniesz kolejne 
nurkowanie po mniej ni% 2-minutowej przerwie 
powierzchniowej, Leonardo potraktuje to jako 
kontynuacj$ poprzedniego nurkowania; liczenie 
kolejnych nurkowa/ i  czasu nurkowania ruszy 
od miejsca, w którym si$ ostatnio zatrzyma'o. 
Nurkowania przeprowadzone po co najmniej 
2-minutowej przerwie na powierzchni zostanie 
potraktowane jako nowe nurkowanie. Komputer 
nie wykona %adnych oblicze/ saturacji 
i desaturacji w ci(gu 48 godzin (wskazanie 
dotycz(ce przerwy powierzchniowej SURF.T.) 
od zako/czenia nurkowania wykonanego z funkcj( 
GAGE.

! WSKAZÓWKA: Funkcja PLAN jest wy'(czona 
gdy u%ywana jest funkcja  GAGE  
(g'$boko)ciomierz/timer)  oraz gdy komputer 
pokazuje b'(d [ERROR]. Po desaturacji komputer 



FUNKCJA LOGBOOK - REJESTR NURKOWA" 
(rys.28 -29)

Komputer przechowuje dane ostatnich 60 nurkowa" lub 
70 godzin nurkowania z wykorzystaniem funkcji DIVE  
AIR, DIVE NITROX i GAGE. Dane s& zapisywane co 20 
sekund w LOGBOOKu (rejestrze nurkowa"), który mo#na 
aktywowa' na powierzchni wody przez kilkakrotne 
wci!ni$cie przycisku funkcyjnego, a#  wy!wietli si$ ikona 
LOG. Na ekranie wy!wietl& si$ dane na temat ostatniego 
odbytego nurkowania. Aby wy!wietli' dane z 
poprzednich nurkowa", wci!nij i przytrzymaj przycisk do 
momentu a# numer  nurkowania zacznie miga'. 
Nast$pnie ponownie wci!nij przycisk by wy!wietli' 
parametry #&danego nurkowania.  Aby wy!wietli' drugi 
ekran danego nurkowania, wci!nij i przytrzymaj 
przycisk. Dane b$d& si$ wy!wietla' przez 20 sekund, po 
up%ywie tego czasu komputer automatycznie powróci do 
g%ównego ekranu. Je!li chcesz przed%u#y' czas 
wy!wietlania danych - wci!nij przycisk funkcyjny. 

Funkcja LOGBOOK pozwala na wy!wietlenie na dwóch 
oddzielnych ekranach pe%nego zakresu informacji 
dotycz&cych wszystkich nurkowa", pocz&wszy od 
ostatniego odbytego nurkowania, w porz&dku 
chronologicznym. 

Ekran g%ówny wy!wietla nast$puj&ce informacje:
1. Data nurkowania (rok, miesi&c i dzie").
2. Numer kolejnego nurkowania: informacje z ostatniego 

nurkowania podawane s& jako pierwsze. Po odbyciu 

wi$cej ni# 60 nurkowa" najstarsze nurkowania 
ulegaj& skasowaniu.

3. Maksymalna g%$boko!' osi&gni$ta podczas 
nurkowania (MAX).

4. Ca%kowity czas nurkowania w minutach (DIVE.T).
5. Nurkowanie dekompresyjne (DECO).
6. Wska(nik wysoko!ci n.p.m..
7. Ikona NITROX pojawi si$ po nurkowaniu z mieszanin& 

nitroksow&.
8. Wska(nik toksyczno!ci tlenowej CNS O2 po 

zako"czeniu nurkowania z programem DIVE AIR  lub 
DIVE NITROX.

9. Wy!wietlacz poka#e wszystkie ikony alarmów, które 
prawdopodobnie w%&czy%y si$ podczas nurkowania, tj.: 
PO2 (alarm PO2), SLOW (zwolnij, alarm pr$dko!ci 
wynurzania) i tak dalej.

10.Aby wy!wietli' drugi ekran LOGBOOKa, wci!nij i 
przytrzymaj przycisk funkcyjny. Wy!wietl& si$ dane 
jak na rys. 28-29:

11. Czas rozpocz$cia nurkowania (liczony od momentu 
zej!cia na g%$boko!' poni#ej 1,2 m (4 stóp)) – przy 
aktywacji funkcji zwi&zanej z okre!lonym programem 
komputerowym (DIVE lub GAGE);

12.Mieszanka zastosowana do nurkowania z funkcj& 
DIVE AIR  lub DIVE NITROX: je!li nurkowa%e! z 
powietrzem, pojawi si$ napis AIR, je!li nurkowa%e! z  
mieszank& Nitrox, wy!wietlacz poka#e odpowiednio 
FO2 i NITROX.

13.Temperatura wody. 
14.Wspó%czynnik bezpiecze"stwa (SF 0-1-2).
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PRZERWA NA POWIERZCHNI 
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(rys.26 )
POWIETRZE

NITROX

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

POD*WIETL



PRZERWA NA POWIERZCHNI 
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(rys.27)

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

AUTOMATYCZY 
POWRÓT

PIIP!

PIERWSZY EKRAN DRUGI EKRAN DRUGI EKRAN

DRUGI EKRAN

WCI*NIJ WCI*NIJ WCI*NIJ

WCI*NIJ



FUNKCJA HISTORY - HISTORIA NURKOWANIA 
(rys. 30)

Komputer jest wyposa#ony w pami$' historii dla 
nurkowa" realizowanych w trybach DIVE AIR, DIVE 
NITROX i GAGE. Aby uzyska' dost$p do tej funkcji, 
wciskaj przycisk funkcyjny do momentu a# na 
wy!wietlaczu pojawi si$ ikona HISTORY. Program 
wy!wietli nast$puj&ce informacje:

1. Ca%kowity czas zrealizowanych nurkowa" w godzinach 
(DIVE T.- h.).

2. Maksymalna g%$boko!' osi&gni$ta podczas wszystkich 
nurkowa".

3. Ca%kowita liczba nurkowa" (DIVE TOTAL).

Funkcja ta mo#e przechowywa' do 999 nurkowa", 
potem licznik wyzeruje si$ i ponownie zacznie naliczanie 
od zera.
 

FUNKCJA DIVE PROFILE - PROFIL NURKOWANIA

Szczegó%owy profil nurkowa" mo#na przegl&da' za 
pomoc& oprogramowania interfejsu. Potrzebny jest do 
tego komputer (PC lub Notebook). Wy!wietlacz 
automatycznie poka#e wszelkie informacje dotycz&ce 
g%$boko!ci, czasu i dekompresji ostatniego nurkowania 
przechowywane w LOGBOOKu, umo#liwiaj&c tym samym 
przejrzenie profilu nurkowania w szczegó%ach. Dane 
zapisywane s& co 20 sekund.

Wy!wietlacz poka#e tak#e ikony wszystkich alarmów, 
które w%&czy%y si$ podczas nurkowania, tj.: PO2 (alarm 
PO2), SLOW (zwolnij, alarm pr$dko!ci wynurzania) i tak 
dalej.
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FUNKCJA PCLINK - PO*,CZENIE Z PC

Funkcj$ PC LINK uruchamia si$ za pomoc& przycisku PC 
- wówczas komputer Leonardo %&czy si$ z twoim  
komputerem osobistym za pomoc& interfejsu, który 
mo#na naby' jako wyposa#enie dodatkowe. Interfejs 
pozwala na pobieranie i drukowanie wszystkich 
dost$pnych danych z twojego urz&dzenia Leonardo, 
w tym profili nurkowych. Za jego pomoc& mo#na tak#e 
modyfikowa' dane korzystaj&c z funkcji symulatora 
nurkowania.
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 LOGBOOK
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POWIETRZE

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

(rys.28 )

po 20 sekundach

PIERWSZY EKRAN DRUGI EKRAN DRUGI EKRAN TRZECI EKRAN

po 20 sekundach

DRUGI EKRAN

AUTOMATYCZY 
POWRÓT 

po 20 sekundach

PIIP!

WCI*NIJ WCI*NIJ
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NITROX

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

 
WCI*NIJ
PRZYTRZYMAJ 
PRZYCISK

PIIP!

AUTOMATYCZY 
POWRÓT 

po 20 sekundachPIERWSZY EKRAN DRUGI EKRAN TRZECI EKRAN

PIERWSZY EKRAN

(rys.29 )

WCI*NIJ



HISTORY                                                                                     PC LINK
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WCI*NIJ WCI*NIJ



SYSTEM RESET - RESET URZ,DZENIA

Podczas resetowania urz&dzenia kasuj& si$ wszystkie 
obliczenia dotycz&ce aktualnej desaturacji. Dziennik 
nurkowania (LOGBOOK), profil i historia nurkowa" 
pozostaj& w pami$ci urz&dzenia nawet po jego 
zresetowaniu. Ustawienia powracaj& do fabrycznych. 
Funkcjonalno!' ta mo#e by' szczególnie przydatna w 
przypadku wypo#yczania komputera przez centra 
nurkowe.

5 - KONSERWACJA I UTRZYMANIE

Komputer Leonardo zosta% zaprojektowany do 
u#ytkowania w ekstremalnych warunkach, g%ównie pod 
wod&. Nale#y pami$ta', #e jest to precyzyjne urz&dzenie 
i jako takie wymaga odpowiedniej opieki. Nale#y unika' 
gwa%townych wstrz&sów komputera, chroni' go przed 
ekspozycj& na (ród%a ciep%a, p%uka' s%odk& wod& po 
u#yciu, ostro#nie suszy', nie przechowywa' na mokro, 
chroni' przed kontaktem z ci$#kim sprz$tem, takim jak 
np. butle nurkowe.
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! OSTRZE#ENIE: Nie resetuj urz(dzenia je)li 
ma by& u%ywane do liczenia kolejnych 
nurkowa/!
Procedura wykonania tej operacji  zosta'a ju% 
wyja)niona w rozdziale "Przed nurkowaniem".

! UWAGA: chroni& urz(dzenie przez kontaktem 
z rozpuszczalnikami lub substancjami 
chemicznymi. Nie u%ywa& spr$%onego 
powietrza do suszenia komputera. Przycisk 
funkcyjny komputera nie wymaga szczególnej 
opieki, nigdy nie smaruj go %adnymi t'ustymi 
substancjami ani w %aden sposób nie sprejuj.



WYMIANA BATERII (rys. 31)

U#ytkownik mo#e w prosty sposób wymieni' baterie, nie 
wymaga to specjalnej obs%ugi. Baterie nale#y wymienia' 
ka#dorazowo, gdy na wy!wietlaczu urz&dzenia pojawi si$ 
symbol wyczerpanej baterii. 
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! WSKAZÓWKA: Podczas wymiany baterii 
nale%y dok'adnie sprawdzi& komor$ baterii w 
któr( wk'ada si$ bateri$ oraz obudow$. Je)li 
zauwa%ysz tam jakiekolwiek oznaki 
zawilgocenia, oddaj urz(dzenie do kontroli w 
autoryzowanym centrum serwisowym.
Je)li zauwa%ysz jakiekolwiek nieprawid'owo)ci 
w funkcjonowaniu, zaprzesta/ korzystania z 

! UWAGA: przy wymianie baterii, wszystkie 
informacje dotycz(ce desaturacji, godziny i daty 
ulegaj( skasowaniu. Zresetuj godzin$ i dat$ w celu 
uzyskania poprawnych wpisów w dzienniku 
komputera (LOGBOOK) po wymianie baterii. Nie 
nale%y  wymienia& baterii podczas desaturacji, 
poniewa% wszystkie informacje dotycz(ce oblicze/ 
desaturacji zostan( skasowane. W tym przypadku 
nale%y sprawdzi& wskazan( liczb$ godzin 
desaturacji i nie nurkowa& po wymianie baterii 
przez odpowiadaj(cy tym godzinom okres.

Po wymianie baterii  wszystkie ustawienia 
powracaj( do ostatnich warto)ci 
ustawionych przez u%ytkownika. Godzina i 
data musz( zosta& ponownie ustawione.
Aby wymieni& bateri$, nale%y odkr$ci& 
pokryw$ baterii znajduj(c( si$ z ty'u 
urz(dzenia za pomoc( monety. Nast$pnie 
zdj(& pokryw$ i sprawdzi& bateri$ i 
obudow$. Je)li zauwa%ysz jakiekolwiek 
)lady korozji na skutek zalania wod(, 
oddaj komputer do autoryzowanego 
sprzedawcy Cressi do sprawdzenia. Je)li 
wszystko jest w dobrym stanie, wyjmij 
bateri$ z obudowy trzymaj(c ekran 
komputera ku do'owi. Wymie/ bateri$ 
zgodnie z jej polaryzacj( (z'a polaryzacja 
mo%e uszkodzi& komputer). Przed 
zamkni$ciem pokrywy nale%y sprawdzi&, 
czy obudowa baterii nie uleg'a 
zabrudzeniu i na'o%y& cienk( warstw$ 
smaru silikonowego na uszczelk$ pokrywy 
baterii.
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! WSKAZÓWKA: Na %ywotno)& baterii wp'ywaj( 
ró%ne czynniki, na przyk'ad: czas przechowywania 
przed nabyciem urz(dzenia, czas nurkowania,  
korzystanie z funkcji pod)wietlenia, jako)& baterii 
(ich przeci$tna %ywotno)& zale%y od temperatury i 
innych czynników).

! WSKAZÓWKA: Nie dokr$caj zbyt mocno 
pokrywy baterii! Przesadne dokr$cenie pokrywy 
nie daje lepszego uszczelnienia, przeciwnie - mo%e 
spowodowa& p$kanie pokrywy lub trudno)ci w 
zdj$ciu pokrywy w przysz'o)ci.

! WSKAZÓWKA: Upewnij si$, %e urz(dzenie jest 
wodoszczelne!

! UWAGA: Ka%da anomalia lub dostanie si$ do 
wn$trza komputera wody spowodowana 
niew'a)ciw( wymian( baterii powoduje utrat$ 
gwarancji.



OSTRZE#ENIE O WYCZERPANIU BATERII 
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PIIP - PIIP!

SYGNA+ D,WI-KOWY (rys. 31)



6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Algorytm:  CRESSI RGBM

Próbkowanie tkanek: 9-tkankowy model dekompresji 
z pó%okresami od 2,5 do 480 minut

Wymiary i waga:  *rednica: 67 mm - Wysoko!': 27 
mm - Waga: 135 g

Czujnik g'$boko)ci:
Parametry ustawione dla wody morskiej (g%$boko!ci 
w wodzie s%odkiej ustawia si$ na poziomie 3% ni#szym)

Skala pomiaru: 1 - 120 m / 0-393 stóp., pomiar co 1 
sekund$

Skala pomiaru w funkcji GAGE: 1-120 m / 0-393 stóp

Dok'adno)&: +/- 1% (T 20°C – 68 F)

Rozdzielczo)& wy)wietlacza do czytania tekstu: 
10 cm (0 do 100 m) / 1 m, (100 do 120 m) / 1 stopa (0 
do 316 stóp)

Czas nurkowania: 0 do 255 minut

Cz$stotliwo)& pozyskiwania danych: co 20 sekund
 

TERMOMETR:
Rozdzielczo!': 1°C / 1 °F
Skala pomiaru: 5°C  do 40° 23 °F  + 104 °F
Dok%adno!': +/- 2°C +/- 35.6 °F/zmiana co 10 min °T

ZEGAR:
Dok%adno!': +/- 50 sekund !rednio miesi$cznie
Wy!wietlacz w trybie 12 lub 24-godzinnym

BATERIA:
Bateria guzikowa CR2430, Li-Mn 3V, wytrzymuje !rednio 
2 lata (przy realizacji ok. 50 nurkowa" rocznie).
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! WSKAZÓWKA: Na %ywotno)& baterii wp'ywaj( 
ró%ne czynniki. Na przyk'ad: czas ich 
przechowywania przed  nabyciem urz(dzenia, 
czas nurkowania,  korzystanie z funkcji 
pod)wietlenia, jako)& baterii (ich przeci$tna 
%ywotno)& zale%y od temperatury).



7 - GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA CRESSI NA 
KOMPUTERY PODWODNE I TOWARZYSZ,CE IM 
AKCESORIA

Wa#ne: niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych 
praw przyznanych konsumentowi przez obowi&zuj&ce 
przepisy krajowe w zakresie sprzeda#y produktów 
konsumenckich.

Cressi udziela ograniczonej gwarancji dla nabywcy na 
komputer podwodny  oraz zwi&zane z nim akcesoria 
(produkt).

W okresie gwarancji Cressi lub autoryzowany serwis 
Cressi, zgodnie z w%asnym os&dem, bezp%atnie usunie 
wszelkie wady w zakresie materia%ów, konstrukcji 
i wykonania, w drodze naprawy lub wymiany produktu, 
zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji.
 
Niniejsza gwarancja jest wa#na i skuteczna wy%&cznie 
w kraju, w którym produkt zosta% zakupiony, pod 
warunkiem, #e Cressi sprzedaje produkt w danym kraju. 
W przypadku zakupu produktu w jednym z pa"stw 
cz%onkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, 
Szwajcarii i Turcji, pod warunkiem, #e Cressi sprzedaje 
tam produkt, gwarancja jest wa#na i skuteczna we 
wszystkich tych krajach.

Ograniczenia w zakresie !wiadczenia us%ug w ramach 
niniejszej gwarancji mog& by' wynika' z ró#nic w 
elementach produktu w poszczególnych krajach.

W przypadku krajów nie nale#&cych do Unii Europejskiej, 
innych ni# Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja, pod 
warunkiem, #e nabywca zobowi&#e si$ do zap%acenia 
kosztów us%ugi oraz wysy%ki poniesionych przez Cressi 
lub przez autoryzowany serwis Cressi, mo#liwe jest 
skorzystanie z gwarancji w kraju innym ni# ten, 
w którym produkt zosta% zakupiony. W takim przypadku 
wszelkie cz$!ci zamienne zostan& zapewnione bezp%atnie.

Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna si$ od daty zakupu 
detalicznego produktu przez pierwszego nabywc$.
Produkt mo#e sk%ada' si$ z kilku komponentów, które 
mog& by' obj$te ró#nym okresem gwarancyjnym, 
w szczególno!ci natomiast niniejsza gwarancja jest 
wa#na przez okres:dwóch lat dla komputerów 
podwodnych jednego roku na materia%y eksploatacyjne 
i akcesoria, w tym (ale nie wy%&cznie) paski do 
komputera, klamry itp. (zakupione w pakiecie z 
podwodnym komputerem lub oddzielnie).
W granicach dozwolonych przez w%a!ciwe prawo 
krajowe, okres gwarancyjny nie zostanie przed%u#ony, 
odnowiony lub zmieniony w jakikolwiek sposób w wyniku 
pó(niejszej odsprzeda#y, naprawy lub wymiany produktu 
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autoryzowanej przez Cressi. Na elementy produktu 
naprawione lub wymienione w okresie gwarancyjnym lub 
na wymieniony produkt udzielana jest gwarancja na 
pozosta%y okres pierwotnej gwarancji lub przez okres 
trzech miesi$cy od daty naprawy lub wymiany, w 
zale#no!ci od tego, który okres jest d%u#szy.

Jak korzysta& z serwisu gwarancyjnego.

Je!li chcesz z%o#y' wniosek w ramach niniejszej 
gwarancji, nale#y skontaktowa' si$ autoryzowanym 
dealerem Cressi i uzyska' informacje jak skorzysta' z 
gwarancji. Je!li chcesz zwróci' produkt wysy%aj&c go do 
autoryzowanego dealera Cressi, musisz op%aci' wysy%k$.

Zgodnie z niniejsz& gwarancj& w roszczeniu nale#y 
poinformowa' Cressi lub autoryzowany serwis Cressi o 
rzekomej wadzie w rozs&dnym czasie od jej zauwa#enia, 
jednak nie po up%ywie okresu gwarancyjnego.

Przy dochodzeniu roszczenia na podstawie niniejszej 
gwarancji, nale#y poda' swoje imi$, nazwisko i adres, 
a tak#e przedstawi' dowód zakupu, w którym widnieje  
nazwa i adres sprzedawcy, data i miejsce zakupu oraz 
typ zakupionego produktu. 
)&danie naprawy gwarancyjnej zostanie zaspokojone 
bezp%atnie przez Cressi lub przez autoryzowany serwis 
Cressi, zgodnie z ich w%asnym os&dem, a produkt 
zostanie naprawiony lub wymieniony w rozs&dnym 
terminie.

Je!li produkt zostanie uznany jako niespe%niaj&cy 
wymaga" czy warunków niniejszej gwarancji, Cressi lub 
autoryzowany serwis Cressi zastrzegaj& sobie prawo do 
pobrania op%aty za us%ug$ i/lub koszty naprawy.
 
Inne wa%ne informacje

W przypadku naprawy lub wymiany produktu, mo#liwa 
jest utrata danych i tre!ci przechowywanych w pami$ci 
tego produktu. Cressi lub autoryzowany serwis Cressi 
nie ponosz& odpowiedzialno!ci za jakiekolwiek 
uszkodzenia lub ubytki w tre!ciach lub danych podczas 
naprawy lub wymiany produktu.

Cressi zaleca, aby uprzednio wykona' kopie zapasowe 
lub notatk$ pisemn& z ka#dej wa#nej tre!ci lub danych 
przechowywanych w pami$ci produktu.

Wymieniony produkt lub jego cz$!', z chwil& wymiany 
staj& si$ w%asno!ci& Cressi. W przypadku zwrotu kosztów 
produktu, produkt musi zosta' zwrócony do 
autoryzowanego serwisu Cressi, poniewa# staje si$ on 
w%asno!ci& Cressi i/lub autoryzowanego serwisu Cressi.

Do naprawy lub wymiany produktu Cressi lub 
autoryzowany serwis Cressi mog& wykorzystywa' nowe 
lub naprawione produkty lub cz$!ci.
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Wy'(czenia i ograniczenia

Niniejsza limitowana gwarancja nie obejmuje:

a) pogorszenia stanu produkt ze wzgl$du na normy 
zu#ycia, 

b) wad spowodowanych niew%a!ciwym u#ytkowaniem (w 
tym, ale nie wy%&cznie, wad spowodowanych przez 
ostre przedmioty, zginanie, !ciskanie, upadek, 
uderzenia itp.) 

c) wad lub uszkodze" wynikaj&cych z niew%a!ciwego 
u#ytkowania produktu, w tym wykorzystania 
niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez 
Cressi (np. niezgodnie ze wskazówkami z niniejszej 
instrukcji obs%ugi produktu) 

d) uszkodze" spowodowanych przez inne zdarzenia 
niezale#ne od Cressi;

e) instrukcji obs%ugi lub oprogramowania autorstwa stron 
trzecich (nawet je!li zosta%y zakupione w pakiecie lub 
ze sprz$tem Cressi), ustawie", tre!ci lub danych, 
zarówno dostarczanych z produktem jak i pobieranych 
online lub otrzymanych w ramach instalacji, monta#u, 
wysy%ki lub innego etapu %a"cucha dostaw czy te# w 
inny sposób zakupionych; wad i rzekomych wad 
wynikaj&cych z wykorzystania lub po%&czenia 
produktu z jakimkolwiek z akcesoriów, 
oprogramowaniem lub us%ug& nie produkowan& ani 
nie !wiadczon& przez Cressi lub wynik%ych z u#ycia 
produktu w sposób odmienny od przeznaczonego;

f) wymiennych baterii.

Niniejsza limitowana gwarancja jest niewa#na w 
nast$puj&cych przypadkach:
a) je!li produkt zosta% otworzony, przebudowany lub 

naprawiany przez osoby inne ni# pracownicy centrów 
serwisowych Cressi;

b) je!li produkt by% naprawiany przy u#yciu 
nieodpowiednich narz$dzi;

c) je!li produkt by% nara#ony na dzia%anie substancji 
chemicznych i !rodków odstraszaj&cych owady.

Cressi nie gwarantuje nieprzerwanej i bezb%$dnej pracy 
produktu ani tego, #e produkt b$dzie dzia%a' w 
po%&czeniu z innym sprz$tem lub oprogramowaniem 
dostarczonym przez osoby trzecie.
 
Ograniczona odpowiedzialno)& Cressi:

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST 
WY+.CZNYM INSTRUMENTEM ODWO+AWCZYM 
DOST-PNYM DLA NABYWCY I ZAST-PUJE WSZELKIE 
INNE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRA,NE JAK 
I DOROZUMIANE.
GWARANCJA TA NIE NARUSZA PRAW PRZYZNANYCH 
PRZEZ OBOWI.ZUJ.CE PRZEPISY KRAJOWE. CRESSI 
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO*CI ZA SZCZEGÓLNE, 
PRZYPADKOWE, PODLEGAJ.CE KARZE LUB CELOWE 
SZKODY, W TYM, ALE NIE WY+.CZNIE, UTRAT- 
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OCZEKIWANYCH ZYSKÓW LUB *WIADCZE/, UTRAT- 
OSZCZ-DNO*CI LUB DOCHODÓW, UTRAT- DANYCH, 
SZKODY PODLEGAJ.CE KARZE, NIEW+A*CIW. 
EKSPLOATACJ- PRODUKTU LUB POWI.ZANEGO Z NIM 
WYPOSA)ENIA (JE*LI TAKIE ISTNIEJE), KOSZT 
KAPITA+U, KOSZT WYMIANY WYPOSA)ENIA LUB 
STRUKTUR, PRZESTOJE, ROSZCZENIA STRON 
TRZECICH, W TYM KLIENTÓW I USZKODZENIA 
W+A*CIWO*CI PRODUKTU SPOWODOWANE ZAKUPEM 
LUB STOSOWANIEM PRODUKTU LUB WYNIKAJ.CE Z 
NARUSZENIA GWARANCJI LUB UMOWY, ZANIEDBANIA, 
ABSOLUTN. ODPOWIEDZIALNO*0 LUB INNE *RODKI 
PRAWNE, NAWET JE*LI PRODUCENT ZNA+ 
PRAWDOPODOBIE/STWO WYST.PIENIA TAKICH 
SZKÓD. CRESSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO*CI ZA 
OPÓ,NIENIA W *WIADCZENIU US+UG SERWISOWYCH, 
DO KTÓRYCH ODNOSI SI- NINIEJSZA LIMITOWANA 
GWARANCJA, LUB NIEMO)NO*0 U)YTKOWANIA 
PRODUKTU W TRAKCIE JEGO NAPRAWY.

CRESSI
Via Gelasio Adamoli, 501 - 16165 - Genova – Italia
Tel. 0039 10/830.79.1 - Fax 0039 10/830.79.220
Tel w Polsce: 0048 602 87- 570
E.mail: info@cressi-sub.it 
www.cressi.com 
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