Stručný návod na instalaci SmartTRAK

UWATEC

Vítejte ve světě potápěčských počítačů UWATEC Smart! Od tohoto okamžiku budete při potápění využívat podporu nejúžasnějšího potápěčského počítače, vybaveného nejmodernější technologií UWATEC. Tento leták je
stručným návodem k instalaci softwaru SmartTRAK a představuje celý rozsah nastavení potápěčského počítače
UWATEC Smart.
• Požadavky na hardware a software
Ověřte si prosím, zda je váš osobní počítač vybaven některou variantou potřebného hardware a software pro
automatické spuštění instalace SmartTRAK, a pro zahájení instalace potom zvolte požadovaný jazyk.
Software: Windows XP / Windows 2000 / Windows ME / Windows 98.
Hardware: Osobní počítač IBM kompatibilní s procesorem Pentium vybavený infračerveným rozhraním. Pro
Windows ME a 98 nejméně 32 MB RAM. Pro Windows XP a 2000 nejméně 64 MB RAM a oprávnění administrátora nutné pro instalaci. Minimálně 10 MB volného místa na pevném disku.
• Instalace zařízení IrDA
Při instalaci infračerveného zařízení prosím postupujte podle pokynů dodaných s vaším počítačem. Nápovědu
můžete ve Windows získat zvolením položky Nápověda (Help) v menu Start. V obrazovce nápovědy přejděte
na rejstřík, zadejte jako klíčová slova „zařízení s infračerveným přenosem" nebo „IrDA zařízení" a vyberte položku
přidání, instalace nebo konfigurace.
• Vytvoření infračerveného připojení
Před vytvořením infračerveného připojení musí být na počítači nainstalováno zařízení IrDA. Máte-li model potápěčského počítače, u něhož je infračervený port umístěn pod ochranným krytem displeje (např. u Smart Pro),
tak nejprve otevřete tento kryt. Potom potápěčský počítač zapněte a umístěte infračervený port tak, aby směřoval k infračervenému portu osobního počítače ze vzdálenosti nejvýše 30 centimetrů. Nakonec zapněte funkci
programu SmartTRAK, která vyžaduje infračervené připojení (Přesun ponorů, Nastavení potápěčského počítače).
• Nastavení potápěčského počítače
V okně Options/Dive Computer Settings (Možnosti/Nastavení potápěčského počítače) můžete měnit mnoho
nastavení potápěčského počítače a zjišťovat čísla verzí. Do tohoto okna je možné vstoupit pouze v případě, že
je vytvořeno infračervené spojení mezi potápěčským počítačem a osobním počítačem.

V okně uvidíte následující informace:
Parametr

Význam

Hodnota

Smart ID

Jedná se o jedinečné číslo vašeho počítače.
Je nutné z důvodu oprav a archivních důvodů.

ID číslo potápěčského počítače.

Revize hardwaru

Revize hardwaru identifikuje elektroniku a její
součásti.

Hodnota může být po opravě
změněna, pokud byl hardware
zmodernizován.

Verze softwaru

Zobrazí se verze softwaru spuštěného na počítači.

Hodnota může být po opravě
změněna, pokud byl hardware
zmodernizován.

Počet ponorů

Celkový počet ponorů.

Počet ponorů.

Doba ponorů

Celková doba ponorů s potápěčským počítačem.

Hodiny a minuty.

Význam

Parametr

Hodnota

Okolní tlak

Tlak okolního vzduchu.

Tlak okolního vzduchu
v milibarech.

Baterie

Odhadnutá velikost zbývající kapacity baterií.
Pokud je baterie již málo nabitá, zvažte před dlouhou
dovolenou zaslání počítače na výměnu baterie

Hodnota v rozsahu 0 až 100 %.

Vypnutí varování RBT
(pouze pro počítače
s připojením k láhvi)

Varování RBT (zbývající čas na dně) vypnuto, když
je hloubka menší než tato hodnota.

Výrobcem nastaveno na 6,5 m.

Následující parametry je možné měnit:
Parametr

Význam

Hodnota

Metrické nebo britské
jednotky

Mění jednotky tlaku (bary nebo PSI), hloubky
(metry nebo stopy) a teploty (stupně Celsia nebo
Fahrenheita).

Výrobcem nastaveno na metrické
jednotky.

Režim měřicího přístroje (Gauge Mode)

V režimu měřicího přístroje počítač ukazuje tlak.
V počítači nejsou prováděny žádné dekompresní
výpočty, i když SmartTRAK zobrazuje všechny tkáně.

Výrobcem nastaveno na vypnuto.

Hloubkový limit

Hloubka, v níž se aktivuje varování počítače.

Výrobcem nastaveno na 40 m.

pp O2

Maximální povolený parciální tlak kyslíku.

Výrobcem nastaveno na 1,4 baru.

Prosvícení

Můžete nastavit čas, po který bude prosvícení zapnuto. Výrobcem nastaveno na 8 s.
Zvyšování hodnoty vede ke zvýšení spotřeby energie
baterií a zkrácení času do nejbližší výměny baterií.

Zvuk

Zvuk můžete zapnout či vypnout.

Výrobcem nastaveno na zapnuto.

Obnovení nastavení
směsi

Můžete nastavit, za jak dlouho potápěčský počítač
automaticky obnoví nastavení směsi na 21 % O2

Výrobcem nastaveno na **
hodin (neobnovovat nastavení).

Následující parametry je možné měnit (pouze pro počítače s připojením k láhvi):
Parametr

Význam

Hodnota

Zásoba v láhvi

Zásoba, která má po ponoru zůstat v láhvi.

20 – 120 barů. Výrobcem
nastaveno na 40 barů.

Varování o tlaku
v láhvi

Varování při dosažení poloviny náplně láhve.

50 – 200 barů. Výrobcem
nastaveno na 100 barů.

Varování o zvýšeném
pracovním zatížení

Citlivost pro varování o zvýšené spotřebě vzduchu.

Výrobcem nastaveno na střední
polohu.

Další informace prosím vyhledejte na CD ROM obsahujícím software SmartTRAK, soubory nápovědy, technickou
příručku se seznamem funkcí a návody ke všem potápěčským počítačům Smart, nebo se ponořte do našich stránek:

www.uwatec.com.

