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STRUČNÝ POPIS 
 
 

 
1 tlačítko + 
2 tlačítko - 
3 tlačítko ESC  
4 tlačítko ENTER  
5 DIVE (ponor) -- maximální hloubka 
6 DIVE -- hloubka 
7 DIVE -- hloubka Deep stop 
   DIVE -- dekompresní hloubka  
   DIVE -- zbývající čas bezpečnostní zastávky (v min.) 
8 DIVE - % CNS 
9 DIVE - % O2 

10 DIVE -- zbývající dekompresní čas 
DIVE -  čas trvání dekompresní zastávky 
DIVE -- zbývající čas hloubkové zastávky 

11 Údaj  o  bezdekompresním ponoru (NO DECO), údaj o 
ponoru s dekompresní zastávkou (DECO) 

12 DEEP STOP (hloubková zastávka) 
13 Ukazatel  dekompresní zastávky 
14 Celková doba výstupu 
 15 Nadmořská výška 
 16 Bezletová doba (‘‘No fly’’) 
17 Signal izace vybi t í  baterie 
18 Faktor osobní bezpečnosti 
19 Varovná s ignal izace: vynechaná dekompresní zastávka 
20 Varovná s ignal izace: nekontrolovaný výstup 
21 % výstupová rychlost 
22 výstupová rychlost 
 23 Doba ponoru 
24 Lišta - V závislosti na zvoleném režimu se zde zobrazují různé 
informace. 
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NEMO WIDE COMPUTER 
 

Gratulujeme! 
 

Při výrobě Vašeho nového potápěčského 
počítače Nemo Wide byla využita nejnovější 
technologie Mares. Byl navržen s ohledem na 
zajištění maximální bezpečnosti, účinnosti, 
spolehlivosti a odolnosti. Jeho používání je 
jednoduché a snadné, je vhodný pro všechny 
typy ponorů. V této příručce naleznete veškeré 
potřebné pokyny. K tomu, abyste si výrobek 
dokázali naplno užít, je třeba, abyste vždy 
dodržovali pravidla bezpečného a 
zodpovědného potápění.  
Přejeme Vám příjemné potápění!    
 
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být 
kopírována či ukládána do vyhledávacího 
systému, ani nesmí být přenášena bez 
písemného schválení ze strany Mares S.p.A. 
Společnost Mares přijala politiku neustálého 
zlepšování, a proto si vyhrazuje právo na změny 
a zdokonalování jakéhokoli výrobku popsaného 
v této příručce, a to bez předchozího 
upozornění. 
 
Za žádných okolností není společnost Mares 
odpovědná za jakékoliv ztráty nebo škody, které 
utrpěla třetí strana v souvislosti s používáním 
tohoto přístroje.    
 
DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ 
 

Důležité: 
Všechny důležité informace nebo varování, 
které mají vliv na funkci produktu nebo by 
mohly způsobit poranění či smrt technika, 
uživatele nebo jiné osoby, jsou označeny tímto 
symbolem: 

 

´VAROVÁNÍ 

Označuje možné nebezpečí. Nezabráníme-li 
mu, následkem může být smrt nebo těžké 
poranění. 

 
 

� POZOR 
Označuje bezprostřední nebezpečí. 
Nezabráníme-li mu, následkem může být 
smrt nebo těžké poranění. 
 
 

Než se začnete potápět, prostudujte si 
všechny části této příručky. 
 
 

 

´VAROVÁNÍ 

Potápěčský počítač Nemo Wide je určen 
výhradně pro rekreační a sportovní 
potápění. Nesmí být používán pro 
profesionální potápění.  

 

´ VAROVÁNÍ 

Kromě potápěčského počítače používejte 
také hloubkoměr, ponorný tlakoměr, 
časovač nebo hodinky a dekompresní 
tabulky. 
 

 
´ VAROVÁNÍ 

Nikdy se nepotápějte sami.  Nemo 
Wide Vám rozhodně nenahrazuje partnera 
potápěče. 
 
´VAROVÁNÍ 

Jestliže se na displeji zobrazují 
neobvyklé údaje nebo nejsou čitelné, s 
tímto přístrojem se nepotápějte.  

 
´VAROVÁNÍ 

Potápěčský počítač (dále jen počítač) 
nemůže zamezit vzniku rizika 
dekompresní nemoci. Počítač rovněž 
nedokáže zohlednit individuální tělesnou 
konstituci potápěče, která se navíc může 
den ode dne měnit. Z důvodu Vaší vlastní 
bezpečnosti pravidelně absolvujte 
lékařské prohlídky a nechte si zjistit 
zdravotní způsobilost k potápění. 
. 
 
´VAROVÁNÍ 

před každým ponorem zkontrolujte 
úroveň nabití baterií. Jestliže ikona 
baterie ukazuje nízký stav nabití, 
nepotápějte se. V takovém případě baterii 
vyměňte. 
 
´VAROVÁNÍ 

Do 24 hodin od skončení posledního 
ponoru nelétejte a v každém případě 
vždy vyčkejte, dokud z displeje Nemo 
Wide nezmizí varování <no fly>. 
 
 
 
´VAROVÁNÍ  

Rekreační potápěči se nesmějí potápět 
hlouběji než 40 m (130 stop). Ačkoli 
tento počítač poskytuje informace u 
ponorů se stlačeným vzduchem i v 
hloubce nad 40 m (130 stop), riziko 
dusíkové narkózy a dekompresní nemoci 
(DCS) se značně zvyšují. Tyto údaje mají 
tedy pouze informativní hodnotu. 

´VAROVÁNÍ 

 
Pokud nemáte specifický trénink, 
dovednosti a kvalifikaci (NAUI, IANTD,  
PADI, DSAT, PSA, SSI, TDI atd.) pro 
hloubkové potápění do hloubek vyšších než 
40 m (130 stop) a pokud plně nerozumíte 
rizikům, které tyto ponory představují, 
nepotápějte se nikdy hlouběji než 40 m 
(130 stop) a nikdy s počítačem Nemo Wide 
neprovádějte dekompresní ponory. Tento 
typ ponoru může představovat velké 
riziko dekompresní nemoci, a to i u velmi 
kvalifikovaných a profesionálních potápěčů 
a také bez ohledu na to, jaké přístroje 
nebo počítače používají. Potápěči, kteří se 
rozhodnou uskutečnit takovéto ponory 
musí projít speciálním kurzem a získat 
potřebné zkušenosti.  
 
 
 
Bezpečnost ponoru 
lze zvýšit pouze adekvátní přípravou a 
dostatečným tréninkem. Společnost Mares 
proto doporučuje používat potápěčský 
počítač u takovýchto ponorů pouze 
po dokončení tréninkového kurzu pro 
potápěče specialisty. Dále doporučujeme 
přísné dodržování jednoduchých pravidel 
chování, která jsou zde uvedena: 
 
ODPOVĚDNÉ POTÁPĚNÍ 

  o Každý svůj ponor naplánujte a tento plán 
dodržujte. 

  o Nikdy nepřekračujte limity svých dovedností a 
zkušeností. 

  o Váš nejhlubší ponor by měl být prvním 
 ponorem dne. 

  o Během ponoru často kontrolujte údaje na svém 
počítači. 

  o Dodržuje výstupovou rychlost uváděnou  
 na počítači. 
o Při závěrečném výstupu vždy proveďte v 
 hloubce mezi 3 až 6 metry (10 až 20 stop) 
 bezpečnostní zastávku v délce alespoň 3 

     minuty. 
 .o Po jakékoliv dekompresní či bezpečnostní 

zastávce stoupejte směrem ke hladině velmi 
pomalu. 

  o Vyhýbejte se jo-jo ponorům (opakované výstupy 
a sestupy). 

o Před ponorem a první hodinu po ponoru se 
vyhněte namáhavým činnostem. 

o Při potápění ve studené vodě nebo při fyzicky 
namáhavých ponorech, začněte s výstupem před 
uplynutím bezdekompresního času (NO DECO). V 
případě dekompresního ponoru prodlužte z 
bezpečnostních důvodů dekompresní zastávku 
nejblíže u hladiny.  

o Opakované ponory by měly být prováděny 
s povrchovým intervalem v délce alespoň dvě 

    hodiny. 
o Opakované ponory musí být vždy do menších 

hloubek než předchozí ponory. 
o Nepotápějte se, jestliže počítač ukazuje zbytkové 

nasycení z předchozího dne. 
 o Při opakovaných ponorech během jednoho týdne 

si udělejte alespoň jeden den přestávku. V 
případě ponoru s dekompresními zastávkami je 
doporučeno udělat si vždy po třech dnech jeden 
den volna. 
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o Nemáte-li speciální trénink, vyvarujte se 

dekompresních ponorů a nepotápějte se 
hlouběji než 40 metrů (130 stop). 

o Vyvarujte se opakovaných ponorů se 
‘‘čtvercovým profilem’’ (ponory do stejné 
hloubky) hlubších než 18 metrů (60 stop). 

o V souladu s doporučeními potápěčské 
organizace Divers Alert Network (DAN) 
vyčkejte po jednom ponoru alespoň 12 hodin, 
než nastoupíte do letadla, lépe však 24 hodin. 

o Každý ponor v sobě skrývá riziko DCS. I při 
velmi svědomitém používání počítače a 
dodržování všech pravidel bezpečného potápění 
nemůže Nemo Wide ani jiný potápěčský počítač 
zcela zabránit vzniku dekompresní nemoci.  

o Potápějte se vždy v hranicích 
bezdekompresního času. Tyto limity smějí 
překračovat pouze specielně vyškolení 
techničtí potápěči.  
 

 
FUNKCE POČÍTAČE NEMO WIDE  
 

Nemo Wide má 8 operačních režimů: 
1. DIVE = Ponor 
2. WATCHSET = Nastavení hodin 
3. TIME = Čas 
4. PC  
5. LOGBOOK = Deník 
6. PLANNING = Plánovač ponoru 
7. SET DIVE = Nastavení ponoru 
8. OFF = Vypnuto 

Zapněte počítač Nemo Wide stiskem 
libovolného tlačítka. Na displeji se objeví 
slovo ‘‘DIVE’’. Čtyřmi tlačítky můžete nyní 
přecházet mezi jednotlivými režimy 
počítače a nastavovat funkce (obr. 1). 
 

 
 

obr. 1 
 

V každém provozním režimu mají tlačítka 
tyto funkce: 
o Tlačítko <+> vpřed 
o Tlačítko <-> zpět 
o Tlačítko <ENTER> potvrzení výběru 
o Tlačítko <ESC> přerušení výběru, nebo 

ukončení momentálního režimu a 
navrácení do předchozího menu. 

KONTROLA ÚROVNĚ NABITÍ BATERIE 
Nemo Wide v pravidelných intervalech 
monitoruje nabití baterie. Úroveň můžete 
zjistit v režimu OFF - Vypnuto (obr. 2). 

 
obr. 2 

 
Jestliže úroveň nabití baterie klesne na 20 %, 
objeví se ikona baterie a displej se nerozsvítí. 
Při zobrazení tohoto symbolu baterii ihned 
vyměňte. Klesne-li úroveň nabití baterie na 
minimální hodnotu (5 %), všechny funkce Nemo 
Wide jsou deaktivovány a přístroj funguje pouze 
v režimu OFF. 
 
 

´ VAROVÁNÍ 

Pokud počítač delší dobu nepoužíváte, 
zkontrolujte stav nabití baterie a v případě 
potřeby ji vyměňte. 

 
 

 
 
ROZSVÍCENÍ DISPLEJE 
Podržte po dobu dvou sekund stisknuté 
tlačítko <+>, displej se krátce rozsvítí 
 (cca 4 sek.). 
 

´VAROVÁNÍ 

 
Teplota může výrazně ovlivnit výkon 
baterie. Při nízkých teplotách se na 
displeji může objevit ikona signalizující 
vybitou baterii i tehdy, když si myslíte, že je 
dostatečně nabitá. 

 

 
 
 

Jestliže se podsvícení displeje kvůli nízké teplotě 
vypne, můžete pokračovat v kontrole baterie v 
režimu OFF - Vypnuto (obr. 2). Jakmile ikona 
baterie zmizí, displej se opět rozsvítí.   
 

´VAROVÁNÍ 

Jestliže plánujete ponory ve studené vodě, 
doporučujeme předem vyměnit baterii za 
novou. 

 

 
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 
Jestliže počítač Nemo Wide je zapnutý, avšak 
po delší dobu nedojde ke stisku žádných 
tlačítek, automaticky se sám vypne. Časová 
prodleva závisí na aktuálním aktivním 
režimu. 

NASTAVENÍ 
 
WATCHSET (NASTAVENÍ HODIN) 
 

Menu WATCHSET (obr. 3) je rozděleno do tří pod 
menu, v nichž můžete nastavovat následující 
parametry: 
ADJ TIME (nastavení času), režim času (12h / 
24h) 
Datum 
Key Beep (tón tlačítek) 
Tón tlačítek zapnout / vypnout 
Kontrast 
Kontrast displeje 

 
Obr. 3 

 
Do menu WATSCHSET přejdete z hlavního 
menu stisknutím tlačítka <+> nebo <->. Po 
stisknutí tlačítka <ENTER> se na displeji objeví 
‘‘ADJ TIME’’ (nastavení času). 
 
WATCHSET - ADJ TIME 
Toto pod menu otevřete stisknutím tlačítka 
<ENTER>. Hodnoty nastavíte stisknutím tlačítka 
<+> nebo <->: krátkým stiskem tlačítka hodnotu 
posunete vždy o jednu jednotku; podržením 
tlačítka posunování zrychlíte.  
Tlačítkem <ENTER> změny uložíte a přejdete k 
dalšímu výběru; tlačítkem <ESC> nastavení 
přerušíte. Po uložení hodnot se Nemo Wide 
vrátí do pod menu ADJ TIME. Tlačítky <+> a <-> 
přejdete do pod menu Key Beep (tón tlačítek). 
 
WATCHSET - KEY BEEP 
Toto pod menu otevřete stisknutím tlačítka 
<ENTER>. Tlačítky <+> nebo <-> nastavíte, zda 
se při stisknutí jednotlivých tlačítek ozve tón 
nebo ne. Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka 
<ENTER>. Poté se Nemo Wide vrátí do pod 
menu Key Beep. Tlačítky <+> a <-> přejdete do 
pod menu Contrast (kontrast). 
 
WATCHSET – CONTRAST 
Toto pod menu otevřete stisknutím tlačítka 
<ENTER>. Zobrazí se momentálně nastavená 
hodnota kontrastu. Tlačítky <+> nebo <-> 
intenzitu kontrastu můžete měnit. 
Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka <ENTER>. 
Po nastavení Nemo Wide přejde zpět do pod 
menu Contrast. Stisknutím tlačítka <ESC> jej 
ukončíte a počítač přejde zpět do menu 
WATCHSET. 
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SET DIVE (NASTAVENÍ PONORU) 
 

V tomto menu můžete nastavit veškeré 
parametry operačního režimu ponor. 
Menu SET DIVE je rozděleno do dvou pod menu: 
Set dive - Data (Parametry) 
Set dive - Mode (Režim ponoru) 
V pod menu SET DIVE - DATA můžete 
nastavovat následující parametry: 
salt / freshwater (slaná / sladká voda) 
meters -- degrees Celsius / feet -- degrees 
Fahrenheit (m/°C nebo stopy /°F) 
Clear residual nitrogen (vymazání paměti 
zbytkového dusíku) 
V pod menu SET DIVE - REŽIM můžete podle 
druhu nastaveného ponoru měnit následující 
parametry: 
Air (ponor se vzduchem) 
Altitude (přizpůsobení nadmořské výšky) 
Personal correction factor (faktor osobní 
bezpečnosti) 
Uncontrolled ascent (nekontrolovaný výstup) 
Audible alarms (zvukové výstrahy) 
EAN (ponor s nitroxem) 
Percentage O2 (procentuální podíl kyslíku) 
Maximum PPO2 (maximální parciální tlak 
kyslíku) 
Altitude (přizpůsobení nadmořské výšky) 
Personal correction factor (faktor osobní 
bezpečnosti) 
Uncontrolled ascent (nekontrolovaný výstup) 
Audible alarms (zvukové výstrahy) 
Bottom timer (Měření hloubky a času) 
Audible alarms (zvukové výstrahy) 
Z hlavního menu přejdete do menu SET DIVE 
stisknutím tlačítek <+> nebo <->. Stiskněte 
tlačítko <ENTER>. Na displeji se objeví nápis 
‘‘DATA’’ (obr. 4). 

 
 

obr. 4 
 

Stisknutím tlačítka <ENTER> otevřete 
nastavení. 
 
SET DIVE - DATA (PARAMETRY 
PONORU) 
 

 
SET DIVE - DATA – 
FRESH / SALT (SLADKÁ / SLANÁ VODA) 

´VAROVÁNÍ 

 

Před potápěním se ujistěte, že jste 
nastavili správné měrné jednotky. 
Nesprávné nastavení může mít za 
následek omyly při potápění. 

 

 
Aby byly výpočty Nemo Wide co nejpřesnější, 
musíte zadat, zda se budete potápět ve sladké 
vodě (‘‘Fresh’’) nebo slané vodě (‘‘Salt’’). Toto 
nastavení kontrolujte pravidelně, zejména 
tehdy, jestliže počítač používáte v různých 
prostředích (jezero, moře, bazén). Nastavení 
provedete stisknutím tlačítek <+> nebo <->. 
Stisknutím klávesy <ENTER> výběr potvrdíte a 
přejdete do dalšího bodu menu. Stisknutím 
tlačítka <ESC> nastavení přerušíte. 
 

SET DIVE - DATA - °C METRS / °F FEET 
(M/°C NEBO STOPY/°F)  
Stisknutím tlačítek <+> nebo <-> nastavíte 
jednotky, které budou použity: metrické (°C 
a m) nebo imperiální (°F a stopy). Stisknutím 
klávesy <ENTER> výběr potvrdíte a přejdete 
do dalšího bodu menu. Stisknutím tlačítka 
<ESC> nastavení přerušíte a vrátíte se do 
předchozího bodu menu. 

 
 

SET DIVE - DATA - DEL TISSUE 
(VYMAZÁNÍ PAMĚTI 
ZBYTKOVÉHO DUSÍKU) 
 

´VAROVÁNÍ 

Tato Tato volba je určena pouze pro 
velmi zkušené potápěče. Potápěč, který 
provede vymazání paměti zbytkového 
dusíku, nemůže přístroj použít pro 
opakované ponory. Pokud tuto operaci 
provedete, nepotápějte se dříve než za 
24 hodin od posledního ponoru. 

V tomto bodě menu je možné vymazat 
informace o zbytkovém dusíku v tkáních. Po 
vstupu do pod menu Set Dive -- Data se na 
displeji objeví hlášení ‘‘DELETE’’. Po stisknutí 
tlačítka <ENTER> se objeví dialog na 
potvrzení, zda má být paměť zbytkového 
dusíku vymazána: objeví se hlášení ‘‘NO’’ (Ne). 
Tlačítkem <+> nebo <-> můžete nastavit ‘‘OK’’. 
Jestliže se objeví ‘‘OK’’ a Vy stisknete tlačítko 
<ENTER>, informace o zbytkovém dusíku 
bude vymazána. Nechcete-li tuto informaci 
vymazat, stiskněte tlačítko <ENTER>, jakmile 
se objeví hlášení ‘‘NO’’. Tlačítkem <ESC> se 
vrátíte do předchozího bodu pod menu. Když 
se dostanete k jeho poslednímu bodu, 
stiskněte tlačítko <ENTER>, počítač přejde 
zpět do pod menu Set dive - Data.  Tlačítky 
<+> a <-> nyní můžete vstoupit do pod menu 
Set dive - Mode (režim). 
 
SET DIVE - 
MODE (REŽIM PONORU) 
 

V menu Set Dive - Mode nastavíte konkrétní 
parametry plánovaného druhu ponoru. Menu 
otevřete stisknutím tlačítka <ENTER>. 
Vyberte plánovaný druh ponoru a nastavte 
příslušné parametry. Na displeji se vždy 
objeví naposledy použitý provozní režim: 
o  AIR (ponory se vzduchem) 
o  EAN (ponory s nitroxem) 
o  BOTTOM TIMER (Měření hloubky a času) 

 Tlačítky <+> a <-> vyberte požadovaný druh 
ponoru. 

 
POZNÁMKA 
Chcete-li po ponoru s nitroxem provést 
opakovaný ponor se stlačeným 
vzduchem, nastavte počítač na potápění  
nitroxem s 21-ti procentním podílem 
kyslíku. Zůstane tak zachován výpočet % 
CNS. 

 
 
AIR (PONORY SE VZDUCHEM) 
 

Tato kapitola je věnována pouze ponorům se 
stlačeným vzduchem. Jakmile v pod menu ‘‘Set 
dive - Mode’’ spatříte slovo AIR (Vzduch), 
stiskněte tlačítko ENTER. Nejprve nastavte 
nadmořskou výšku. 
 
 
SET - AIR - ALTITUDE (NASTAVENÍ - 
VZDUCH – NADMOŘSKÁ VÝŠKA) 
 

Přizpůsobení nadmořské výšky: 

 
P0 (0-700 m)(0-2296 stop) 
 P1 
(700-1500 m)(2296-4921 stop)  
P2 
(1500-2400 m)(4921-7874 stop)  
P3 
(2400-3700 m)(7874-12139 stop) 

 
Po vstupu do tohoto bodu pod menu se 
zobrazí aktuálně nastavená nadmořská 
výška (P0, P1, P2, P3): (obr. 5). Chcete-li 
hodnotu změnit, stiskněte tlačítko <+> nebo 
<->, dokud se neobjeví požadovaná úroveň. 
Stisknutím tlačítka <ENTER> nastavení 
uložíte a přejdete k dalšímu bodu. 
 

 
 

obr. 5 

 
POZNÁMKA: 
Toto nastavení není možné během ponoru 
měnit. Před potápěním proto všechna 
nastavení vždy pečlivě zkontrolujte. 
 

 

´VAROVÁNÍ 

Před potápěním v horských jezerech 
nejprve zkontrolujte, zda je vybrán 
správný program nadmořské výšky. 
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SET - AIR - PERSONAL CORRECTION FACTOR 
(faktor osobní bezpečnosti) 
  

 
 
Nemo Wide umožňuje nastavit funkci faktor 
osobní bezpečnosti, kterým zvýšíte svoji vlastní 
bezpečnost během ponoru. Faktor osobní 
bezpečnost by měli používat nezkušení potápěči, 
potápěči chystající k namáhavému ponoru, ale i 
zkušení potápěči, kteří se budou potápět po delší 
přestávce. PF 0 představuje standardní 
program, který je nastavený jako výchozí a 
nezahrnuje faktor osobní bezpečnosti. Při 
ponoru se na displeji zobrazí ikona, zda byla 
tato funkce aktivována, a úroveň jejího 
nastavení (PF0, PF1, PF2): (obr. 6): 
 

 
 

obr. 6 
 
Úroveň bezpečnostního faktoru zvolíte 
stisknutím tlačítka <+> nebo <->. Tlačítkem 
<ENTER> nastavení uložíte a přejdete k 
dalšímu bodu. 
 
SET - AIR - 
FAST ASC (NEKONTROLOVANÝ VÝSTUP) 

 
´VAROVÁNÍ 

Rychlý výstup na hladinu zvyšuje riziko 
dekomprese. 

 

 
Zde můžete zapnout nebo vypnout funkci STOP 
pro případ nekontrolovaného výstupu a zabránit 
zablokování počítače po nekontrolovaném 
výstupu. Tato funkce může být praktická pro 
instruktory potápění, když provádějí nácvik 
výstupu. Při zapnutí počítače se zobrazí 
momentální nastavení (‘‘ON’’ = zapnuto nebo 
‘‘OFF’’ = vypnuto): (obr. 7). 
 

 
 

obr. 7 
 

Tlačítky <+> nebo <-> můžete nastavení měnit. 
Stisknutím tlačítka <ENTER> nastavení uložíte 
a přejdete k dalšímu bodu. 

 
´VAROVÁNÍ 

Tuto funkci mohou používat pouze velmi 
zkušení a odborně způsobilí potápěči, kteří 
po nekontrolovaném výstupu nesou plnou 
zodpovědnost za veškeré následky vyplývající z 
vypnutí funkce STOP. 

 
 
SET - AIR - AL BEEP (ALARM)  
Zde můžete zapnout nebo vypnout varovné 
signály. Jestliže je počítač zapnutý, zobrazí 
se na displeji momentální nastavení (‘‘ON’’ = 
zapnuto nebo ‘‘OFF’’ = vypnuto). 
Tlačítky <+> nebo <-> můžete nastavení měnit. 
Stisknutím tlačítka <ENTER>  nastavení uložíte 
a přejdete zpět do menu Set -- Mode. 
Tlačítkem <ESC> přejdete rovnou do hlavního 
menu. 
 
 

POZNÁMKA 
Alarm pro všechny hloubkové zastávky 
zůstává vždy aktivní. 

 

´VAROVÁNÍ 

Zvukovou signalizaci mohou vypnout 
pouze zkušení potápěči, kteří za tento 
krok vždy ponesou plnou zodpovědnost.  

 

 
 
EAN (PONORY S NITROXEM) 
 

Tato kapitola je věnována potápění s 
dýchacím plynem nitrox. Jakmile v menu 
‘‘Set dive - Mode’’ spatříte slovo EAN 
(Nitrox), stiskněte tlačítko <ENTER>. 
Obecné parametry jsou stejné jako v 
případě režimu vzduch (AIR), dále jsou zde 
uvedené údaje o nastavení procentuálního 
obsahu kyslíku a maximálním parciálním 
tlaku kyslíku. Před touto kapitolou si 
prosím důkladně prostudujte kapitolu 
pojednávající o ponorech se vzduchem.  
o procentuální podíl kyslíku v nitroxové směsi 
(%O2); 
o maximální parciální tlak O2(PPO2); 
o nadmořská výška; 
o faktor osobní bezpečnosti; 
o nekontrolovaný výstup; 
o varovné signály. 
 

´VAROVÁNÍ 

Používání dýchacích plynů obohacených 
kyslíkem vystavuje potápěče rizikům, která 
se odlišují od potápění se stlačeným 
vzduchem. Potápěč by si měl být těchto rizik 
vždy vědom a vědět, jak se jich vyvarovat. 

 

 

´VAROVÁNÍ 

Nepoužívejte dýchací plyny s podílem kyslíku 
vyšším než 50 %. 

 

´VAROVÁNÍ 

Je důležité správně nastavit údaj o 
procentu kyslíku v dýchacím plynu, abyste 
zajistili přesné odečet následujících 
parametrů: 

o zbývající bezdekompresní čas 
o trvání dekompresních přestávek 
o signalizace při překročení maximálně 

přípustného parciálního tlaku kyslíku. 
 

 
SET - EAN - %O2 (NASTAVENÍ - 
NITROX - %O2) 
Procentuální obsah kyslíku v nitroxové 
směsi zadáte s přírůstkem 1 % v rozmezí 21 
% až 50 %. (obr. 8). 
 

 
 

obr. 8 
 

Stisknutím tlačítek <+> nebo <-> nastavte 
koncentraci kyslíku na požadovanou hodnotu. 
Tlačítkem <ENTER> uložte nastavený 
podíl kyslíku a přejděte k nastavení 
dalších parametrů. 
 
SET - EAN - 

PPO2 (NASTAVENÍ - NITROX - PPO2)  

Jakmile parciální tlak kyslíku při ponoru 
dosáhne přednastavenou hodnotu, zazní 
zvukový signál. Tlačítkem <+> nebo <-> 
nastavte požadovanou hodnotu v rozmezí 1,2 
až 1,6 baru. 
Změníte-li nastavení této hodnoty, zobrazí 
Nemo Wide maximální operační hloubku, 
kterou lze dosáhnout s nastavenou hodnotou O2 
a maximálním PPO2 (obr. 9). 

 
 

obr. 9 
 
Tlačítkem <ENTER> nastavenou hodnotu 
uložíte a přejdete k nastavení těchto 
parametrů: nadmořská výška, personální 
přizpůsobení, nekontrolovaný výstup a 
zvuková signalizace. Bližší informace 
najdete v kapitole o potápění se vzduchem.  
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  BOTTOM TIMER (MĚŘENÍ HLOUBKY 
A ČASU) 
 

Tento odstavec je věnován používání 
počítače v režimu měření hloubky a 
času. Zde můžete nastavit tóny 
zvukové signalizace. Jakmile se v menu 
‘‘Set dive - Mode’’ objeví výraz 
BOTTOM TIME (Měření hloubky a 
času), stiskněte tlačítko <ENTER>. 

 
SET - BOTTOM TIME - 
AL BEEP (NASTAVENÍ - MĚŘENÍ 
HLOUBKY A ČASU – ALARMY) 
V tomto pod menu můžete zapnout 
nebo vypnout zvukovou signalizaci. 
Je-li počítač zapnutý, zobrazí se na 
displeji momentální nastavení (‘‘ON’’ = 
zapnuto nebo ‘‘OFF’’ = vypnuto). 
Měnit jej můžete stisknutím tlačítka <+> nebo 
<->. Tlačítkem <ENTER> nastavení uložíte a 
přejdete zpět do menu Set -- Mode. 
 
  KONTROLA NASTAVENÍ HODIN 
 

V tomto menu můžete zjistit údaje o 
aktuálním čase, datu a teplotě. 
Z hlavního menu přejdete, do menu TIME 
(Čas) stisknutím tlačítek <+> a <->. Tlačítkem 
<ENTER> menu TIME otevřete. 
Na displeji se zobrazí aktuální čas. Stisknutím 
tlačítka <+> nebo <-> přejdete k údajům o 
teplotě a aktuálním datu. (obr. 10). 

 

 
obr. 10 

 

Stisknutím tlačítka <ESC> se vrátíte do 
hlavního menu. 
Odtud můžete do menu nastavení času a data 
přejít rovněž přímo. Jakmile se zobrazí údaj o 
datu nebo čase, podržte stisknuté tlačítko 
<ENTER>. Po dvou sekundách se zobrazí údaj 
o teplotě a Vy můžete přejít do menu nastavení 
parametrů ponoru.   
. 

 

 
POTÁPĚNÍ S POČÍTAČEM NEMO 
WIDE 
 

´VAROVÁNÍ 

 
Před potápěním nastavte na počítači Nemo 
Wide režim Predive (před ponorem). Před 
ponorem se vždy ujistěte, že počítač je 
zapnutý. 

 

 
Nemo Wide umožňuje výpočet třech druhů 
ponoru: 
AIR (ponor se vzduchem)  
 EAN (ponor s nitroxem) 
BOTTOM TIME (ponor s měření hloubky a 
času) 
Pro lepší porozumění způsobu, jakým Nemo 
Wide funguje, jsou jednotlivé druhy ponorů 
rozděleny do čtyř fází: 
Před ponorem 
Ponor 
Vynoření (celková doba výstupu až po výstup 
na povrch) 
Na hladině 
 
FÁZE PŘED PONOREM: PONOR SE 
VZDUCHEM 
 

Tento provozní režim zůstává aktivní, dokud 
nesestoupíte do hloubky 1,2 m (4 stopy). Do 
tohoto okamžiku jsou znázorňovány 
následující údaje (obr. 11): 
o druh ponoru (vzduch - „Air‘‘) 
o měrné jednotky (m/°C nebo 
stopy/°F) 
o nastavení vody („Salt‘‘ -- slaná voda / 
„Fresh‘‘ -- sladká voda) 
o nadmořská výška (pokud je aktivní) a 
úroveň nastavení 
o personální přizpůsobení (pokud je 
aktivní) a úroveň nastavení 
 

 
 

obr. 11 

 
POZNÁMKA 
Před každým ponorem byste měli, zapnout 
režim Set Dive a ujistit se, že všechny 
parametry jsou nastaveny správně. 

 

 
FÁZE PONOR: 
BEZDEKOMPRESNÍ PONOR SE 
VZDUCHEM 
 

Po sestupu do hloubky přes 1,2 m (4 stopy) 
se Nemo Wide přepne do fáze ponoru 
(„Dive‘‘) a začne zobrazovat příslušné údaje. 
Při setrvání v tomto režimu déle než 20 
sekund začne Nemo Wide ukládat 
podrobnosti o ponoru do deníku. 
 
Jedná se o následující údaje (obr. 12): 
o aktuální hloubka (v „m‘‘ nebo ‘‘stopách‘‘) 
o zbývající bezdekompresní čas v 
minutách 
o údaj „no deco‘‘ (bezdekompresní čas) 

o ikony nadmořská výška a personální 
přizpůsobení 
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obr. 12 
 

Na displeji je zobrazena: 
o teplota (v °C nebo °F), 
o dosavadní délka ponoru v numerické 
podobě. 
 V tomto režimu mají tlačítka následující 
funkce: 
Tlačítko <+>: 
o Stisknutím tlačítka vyvoláte údaj o 

maximální dosažené hloubce. Po dalším 
stisknutí tento údaj zmizí.  

o Podržením tlačítka po dobu dvou 
sekund se rozsvítí displej. 

Tlačítko <->: 
o V tomto režimu není aktivní. 
Tlačítko <ENTER>: 
o Na 10 sekund se zobrazí parametry 

ponoru, nastavené před zahájením 
ponoru. 

Tlačítko <ESC>: 
o  Stisknete-li během ponoru tlačítko 

<ESC>, na Nemo Wide se krátce 
zobrazí, v jaké hloubce bude třeba 
provést hloubkovou zastávku. Tento 
údaj se v závislosti na druhu ponoru a 
průběhu výstupu může měnit. Proto je 
třeba je během výstupu průběžně 
kontrolovat. (obr. 13). 

 
 

 
 

obr. 13 

 
FÁZE PONOR: PONOR SE VZDUCHEM 
S POVINNOU DEKOMPRESNÍ 
ZASTÁVKOU  
 
Jestliže potápěč nevystoupá před uplynutí 
bezdekompresního času na hladinu, přejde 
počítač Nemo Wide do režimu ponoru s 
povinnou dekompresní zastávkou. Počítač 
zobrazí symbol „deco‘‘ a zazní výstražný signál.   
 V ponoru s povinnou dekompresí se zobrazují 
následující údaje. (obr. 14) 
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obr. 14 
 

o hlášení „deco‘‘ 
o aktuální hloubka (v „m‘‘ nebo „stopách‘‘) 
o hloubka nejhlubší dekompresní zastávka 
(v „m‘‘ nebo „stopách‘‘) 
o délka trvání nejhlubší dekompresní 
zastávky  
o ikony nadmořská výška a faktor osobní 
bezpečnosti, pokud je aktivován. 
Tlačítka mají v tomto režimu následující 
funkce: 
Tlačítko <+>: 

o Po stisknutí tlačítka se zobrazí maximální 
dosažená hloubka aktuálního ponoru. 
Dalším stisknutím se údaj o maximální 
hloubce opět vypne.  

o Stisknutím tlačítka po dobu dvou 
sekund se rozsvítí displej.  

Tlačítko <->: 
Stisknutím tohoto tlačítka můžeme na liště 
displeje vyvolat následující údaje: 
o celkový čas výstupu 
o teplota (v °C nebo °F) 
Nebo: 
o trvání výstupu 
o dosavadní délka ponoru v numerické 
podobě. 
Tlačítko <ENTER>: 

o  na 10 sekund se zobrazí parametry 
ponoru nastavené před zahájením 
ponoru. 

Tlačítko <ESC>: 
o  Stisknete-li během ponoru tlačítko 

<ESC>, na Nemo Wide se krátce zobrazí, 
v jaké hloubce bude třeba provést 
hloubkovou zastávku.  Tento údaj se v 
závislosti na  druhu ponoru a průběhu 
výstupu může měnit. Je třeba zjistit jej co 
nejpřesněji, abyste měli dostatek 
informací pro naplánování hloubkových 
zastávek. 

 
POZNÁMKA 
Klesne-li bezdekompresní čas na jednu 
minutu, ozve se alarm, který potápěče 
upozorní na to, že právě překračuje hranici 
bezdekompresního času.  

 

 
DOBA VÝSTUPU 
 

Doba výstupu je dána součtem: 
o  doby naplánované pro dekompresní 
zastávky  
o  doby potřebné k výstupu při průměrné 
rychlosti výstupu 10 m/min (32 stop/min)  
o doby naplánované pro hloubkové zastávky 
 
DEKOMPRESNÍ ZASTÁVKY 
 

Nemo Wide kontroluje správné provádění 
dekompresních zastávek. Následující ikony 
slouží jako grafická pomůcka během 
dekompresní zastávky (obr. 15). 

 
 

obr. 15 
 

o  2 protilehlé šipky: potápěč je v optimálním 
hloubkovém rozmezí pro dekompresní 
zastávku; 
o  šipka nahoru: „Potápěč se nachází pod 

hloubkou dekompresní zastávky, 
nepokračovat ve výstupu!‘‘ 

o  šipka dolů: „ Potápěč se nachází pod 
hloubkou dekompresní zastávky, nutný 
okamžitý sestup!‘‘ 

´VAROVÁNÍ 

 Při zmeškání dekompresní zastávky, spustí 
přístroj alarm, zastaví desaturaci 
simulovaných tkáňových buněk a obnoví ji 
pouze tehdy, vrátí-li se potápěč  do 
správné hloubky dané zastávky.  

 
 
 
 
 
 
 
Vystoupáte-li výše než  30 cm (1 stopa) nad 
dekompresní zastávku, zobrazí se na displeji 
šipka směřující dolů; vystoupáte-li o více než 1 
m (3 stopy.), zazní navíc varovný signál. Tato 
výstraha zůstává aktivní, dokud se nevrátíte do 
správné dekompresní hloubky. 
 
 

´VAROVÁNÍ 

Nikdy nestoupejte výše než nad 
uvedenou hloubku dekompresní  
zastávky. 

 
 

POZNÁMKA 
Vystoupáte-li o více než 1 m nad hloubku 
zastávky na dobu delší než 3 minuty, přepne 
se Nemo Wide do režimu „Omitted Stop‘‘ 
(vynechaná dekompresní zastávka) a na 
displeji se zobrazí příslušná ikona. 
Pokusí-li se potápěč v takovém případě 
po vynoření o opakovaný ponor, bude 
Nemo Wide fungovat pouze jako 
hloubkoměr a zobrazí hlášení o chybách z 
předchozího ponoru.   
 

 

 
HLOUBKOVÉ ZASTÁVKY 
 

Aby se minimalizovala pravděpodobnost 
formování kritického množství bublin, vyzve 
přístroj Nemo Wide v případě dekompresního 
ponoru nebo ponoru v blízkosti 
bezdekompresního limitu k provedení několika 
jednominutových hloubkových zastávek: jejich 
hloubka se vypočítá na základě údajů z 
předchozího profilu ponoru. Nastanou-li při 
ponoru podmínky pro takové přestávky, objeví 
se na displeji ikona „deep stop‘‘ (hloubková 
zastávka) (obr. 16). 
 

 
obr. 16 

 
Toto hlášení  slouží pro naplánování 
hloubkových zastávek během výstupu. Blížíte-li 
se k hloubkové zastávce, zazní zvukový signál a 
na displeji se objeví „DEEP STOP‘‘. V uvedené 
hloubce začne odpočítávání hloubkové zastávky 
(obr. 17). V závislosti na profilu ponoru a 
způsobu dekomprese může být zařazeno 
několik hloubkových zastávek. 

 
 

Abb. 17 

 
POZNÁMKA 
 Stisknete-li během ponoru tlačítko 
<ESC>, na Nemo Wide se krátce zobrazí, v 
jaké hloubce bude třeba provést 
hloubkovou zastávku.  Tento údaj se v 
závislosti na druhu ponoru a průběhu 
výstupu může měnit. Je třeba zjistit jej co 
nejpřesněji, abyste měli dostatek 
informací pro naplánování hloubkových 
zastávek. 

 
 
VÝSTUP 
 

� POZOR 
 

Příliš rychlý výstup zvyšuje riziko 
dekompresní nemoci. 

 
 

´VAROVÁNÍ 

Funkci „STOP’’ po nekontrolovaném výstupu 
smějí deaktivovat pouze velmi zkušení a odborně 
způsobilí potápěči, kteří za následky tohoto kroku 
přebírají plnou zodpovědnost.  
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Se snižující se hloubkou aktivuje Nemo 
Dive kontrolní algoritmus výstupové 
rychlosti a zobrazuje vypočtenou hodnotu 
jak v numerické podobě v m/min 
(stopy/min), tak graficky (obr. 18). 

 
 

obr. 18 
 

Jestiže rychlost výstupu je vyšší než 
12 m/min (39 stop/min), na liště displeje se 
zobrazí výzva „Slow‘‘ (Zpomal) a spustí 
zvuková signalizace, která potrvá, dokud 
není výstupová rychlost snížena pod max. 12 
m/min (39 stop/min). 
Jakmile spustí zvuková signalizace, 
ověřuje Nemo Wide, zda se nejedná o 
nekontrolovaný výstup.  Jestliže byla 
překročena výstupová rychlost a přetrvává 
po více než dvě třetiny hloubky, ve které 
byl alarm poprvé spuštěn, považuje 
přístroj tento výstup za „nekontrolovaný‘‘.  
Toto platí pouze pro alarmy spuštěné v 
hloubce vyšší než 12 metrů (39 stop).  
V takovém případě Nemo Wide  po vynoření na 
hladinu zablokuje funkce potápění se 
vzduchem a potápění s nitroxem, a nadále 
pracuje pouze v režimu „Bottom Timer‘‘, tedy 
hloubkoměr. Ostatní funkce zůstávají aktivní. 
Funkci „STOP‘‘ lze po nekontrolovaném 
výstupu deaktivovat v režimu „Set Dive‘‘. 
 
BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKY 
 

Přesáhne-li maximální hloubka ponoru 10 
m, aktivuje Nemo Wide funkci „Safety Stop‘‘ 
(Bezpečnostní zastávka): 
Nemo Wide doporučuje provést v hloubce  
2,5 -  6 m (8  - 19 stop) tříminutovou 
bezpečnostní zastávku.  Na displeji se 
objeví „SAFEST‘‘ (Bezpečnostní zastávka). 
Stopky na liště odpočítávají čas 
bezpečnostní zastávky (obr. 19). 

 
 

obr. 19 
 

Překročí-li potápěč uvedené hloubkové rozmezí, 
časovač bezpečnostní zastávky se zastaví. 
Jakmile se potápěč vrátí do správné hloubky, 
začne přístroj odpočítávat znovu od časového 
okamžiku, ve kterém se zastavil. Vrátí-li se  
potápěč do větší hloubky než 10 m (32 stop), 
pustí přístroj předchozí zastávku ze zřetele a 
následující bezpečnostní zastávku opět 
začne odpočítávat od začátku.  
Na konci dekompresního ponoru

 

 
prodlužuje počítač dobu třímetrové 
přestávky o tři minuty a zobrazuje výše 
uvedené informace o bezpečnostních 
zastávkách. 
 
REŽIM VYNOŘENÍ – VZDUCH 
 

Dosáhne-li potápěč menší hloubky než 1 m (3 
stopy), doba ponoru není nadále 
aktualizována. Jestliže se v průběhu 3 minut 
potápěč nepotopí do větší hloubky než 1,2 m (4 
stopy), vyhodnotí Nemo Wide ponor jako 
skončený a údaje zaznamená do deníku. 
Vrátí-li se však potápěč během této doby do 
větší hloubky, přístroj zahájí měření času a 
pokračuje i výpočet ponoru. 
Na displeji se zobrazí následující údaje 
(obr. 20): 
o  doba ponoru 
o  maximální hloubka 
o  ev. ikona o narušení bezpečnosti 

během ponoru (vynechaná dekompresní 
přestávka, nekontrolovaný výstup). 

 

 
 

obr. 20 

 
´ VAROVÁNÍ 

Skončí-li ponor AIR nebo EAN 
nekontrolovaným výstupem nebo 
vynechanou dekompresní 
zastávkou, dojde na 24 hodin k 
zablokování režimů Dive - AIR a 
Dive - EAN 24 a Nemo Wide nyní 
funguje pouze jako hloubkoměr 
(BOTTOM TIME). 

 

 
POZNÁMKA 
Tlačítka jsou v režimu výstup zablokována. 

 
´VAROVÁNÍ 

Nelétejte ani necestujte do vysokých 
nadmořských výšek, dokud přístroj 
signalizuje bezletovou indikaci. 

 
 
 
REŽIM PO PONORU – VZDUCH 

Po skončení ponoru přejde Nemo Wide z 
režimu potápění do režimu čas. Na liště 
displeje se objeví ikony znázorňující 
desaturační  a bezletový čas (obr. 21). 

 
 

 
obr. 21 

 

Dále zobrazí Nemo Wide ikonu o narušení 
bezpečnosti během ponoru (vynechaná 
dekompresní zastávka, nekontrolovaný výstup). 
Stisknutím tlačítek <+> a <-> můžete dále 
vyvolat informace o bezletovém času, 
aktuálním času a teplotě. 
Tlačítkem <ESC> přejdete zpět do hlavního 
menu. 
 
PONOR - EAN (NITROX) 
 

V důsledku nízkého obsahu dusíku v dýchacím 
plynu umožňují obohacené kyslíkové směsi -- ve 
srovnání s ponory se vzduchem -- prodloužit 
bezdekompresní limity.  
Vyšší obsah kyslíku v dýchacím plynu však 
vystavuje potápěče vyššímu riziku kyslíkové 
expozice, ke které obecně při rekreačním 
potápění se stlačeným vzduchem nedochází. 
V režimu Nitrox vypočítává Nemo Wide 
kyslíkovou toxicitu v závislosti na době 
ponoru, hloubce a nastavení procenta 
kyslíku, a následně uvádí indikace, které 
potápěči umožňují ponor v bezpečných 
limitech kyslíkové expozice. 
Před potápěním s nitroxem musí být tento režim 
nejprve nastaven v pod menu „Set Dive - Mode‘‘ 
EAN. 
Nemo Wide řídí ponor s nitroxem stejnými 
postupy jako při potápění se vzduchem. 
Znamená to, že máte k dispozici stejný výběr 
funkcí a postupů jako v režimu DIVE. 
Jediný rozdíl mezi ponorem se stlačeným 
vzduchem a s nitroxem je v monitorování a 
zobrazování dalších parametrů souvisejících s 
potápěním s nitroxem (viz předchozí kapitola). 
V této části se zaměříme na obecné parametry 
ponorů s nitroxem, které Nemo Wide 
monitoruje, a na rozdíly ve zobrazování dat v 
porovnání s režimem vzduch.  



Potápěčský počítač Nemo Wide
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´VAROVÁNÍ 

Je důležité správně nastavit procento 
kyslíku v plynu, abyste zajistili správné 
výpočty těchto parametrů: 
o  zbývající bezdekompresní čas 
o  trvání dekompresních zastávek 
o  signalizace při překročení 

povoleného max. parciálního tlaku 
kyslíku. 

 
´ VAROVÁNÍ 

Ujistěte se, že jste před zahájením 
ponoru správně nastavili parametry pro 
potápění s nitroxem: procento kyslíku v 
dýchacím plynu a limit pro parciální tlak 
kyslíku, jež společně určují maximální 
operační hloubku ponoru.  

 

 
´VAROVÁNÍ 

Používání plynů s obohaceným kyslíkem 
vystavuje potápěče rizikům, která se 
odlišují od potápění se stlačeným 
vzduchem. Potápěč by si měl být vždy 
těchto rizik vědom a vědět, jak se jich 
vyvarovat. 
 

 
´VAROVÁNÍ 

Nemo Wide mohou pro ponory s plyny 
obohaceným kyslíkem (nitroxem) používat 
pouze potápěči s příslušnou kvalifikací. 
Nedostatek náležitých znalostí a tréninku 
potápěče může vést k vážným zraněním 
nebo úmrtí. 

 
 
´ VAROVÁNÍ  

Než začnete číst tuto kapitolu ‘‘Potápění s 
nitroxem’’, prostudujte si pozorně kapitolu 
pojednávájící o ponorech se vzduchem. 

 
 
OBECNÉ PARAMETRY NITROXU-
PARCIÁLNÍ TLAK KYSLÍKU 
 

Jakmile dosáhne potápěč hloubky, ve 
které PPO2 překročí maximální limit 
zadaný v odpovídajícím parametru PPO2 

(od 1,2 do 1,6 baru), spustí počítač alarm, 
který je signalizován následovně: 
o  bliká ukazatel hloubky 
o  zvukový signál. 
Tento alarm přetrvává, dokud potápěč 
nevystoupá dostatečně vysoko, aby se 
parciální tlak vrátil do nastavených 
limitních hodnot. 

 
 

´VAROVÁNÍ 

Dojde-li ke spuštění alarmu, ihned 
začněte s výstupem, dokud 
signalizace neustane. 

ÚČINKY NA CENTRÁLNÍ 
NERVOVÝ SYSTÉM 
 

Přístroj Nemo Wide sleduje kyslíkovou toxicitu 
prostřednictvím CNS (centrální nervový 
systém), a to na základě všeobecně přijatých 
doporučení pro expoziční limity. Tato toxicita je 
vyjádřena jako procentuální hodnota, která se 
pohybuje v rozmezí od 0 % do 100 %. Překročí-
li hodnota 75 % začne údaj na displeji blikat. 
 

FÁZE PŘED PONOREM - NITROX 
Tento operační režim zůstává aktivní, dokud 
potápěč nesestoupá do hloubky větší než 1,2 
m (4 stopy). Zobrazí se následující údaje 
(obr. 22): 
o  druh ponoru (EAN) 
o  měrné jednotky (m/°C nebo stopy/°F) 
o  nastavení vody („Salt‘‘ -- slaná voda nebo 

„Fresh‘‘ -- sladká voda) 
o  nadmořská výška (pokud je nastavena) a její 

úroveň 
o  faktor osobní bezpečnosti (pokud je 

nastaven) a jeho úroveň 
o  ikona procento kyslíku. 
 

 
 

Abb. 22 

 
POZNÁMKA 
Jestliže déle než 10 minut nedojde ke 
stisknutí žádného tlačítka, přepne se Nemo 
Wide z režimu „Predive‘‘  (před ponorem) do 
režimu čas.  

 
´VAROVÁNÍ 

Před každým ponorem vstupte do režimu 
„Set Dive‘‘ a zkontrolujte všechna 
nastavení, především parametry nitroxu. 

. 
 
´VAROVÁNÍ 

Doporučujeme před každým ponorem 
nastavit Nemo Wide do režimu před 
ponorem.Vždy v rané fázi ponoru 
zkontrolujte, zda je počítač zapnutý. 

 
 
 
FÁZE PONOR: BEZDEKOMPRESNÍ 
PONOR S  NITROXEM 
 

Při sestupu do hloubky větší než 1,2 m (4 
stopy) se Nemo Wide přepne do fáze ponoru 
(„Dive‘‘) a na displeji se začnou zobrazovat 
příslušné údaje. Po 20 sekundách začne 
počítač Nemo Wide ukládat údaje o ponoru do 
deníku. Zobrazují se následující údaje (obr. 23): 
o   aktuální hloubka (v „m‘‘ nebo „stopách‘‘) 
o   zbývající bezdekompresní čas v minutách 
o   „no deco‘‘ (bezdekompresní čas) 
o   ikony nadmořská výška 

a faktor osobní bezpečnosti 
o  % O2 

o  % CNS. 
 

 
 

 
 

 
 

Abb. 23 

 
POZNÁMKA 
Mezi jednotlivými hodnotami můžete 
přecházet stejným způsobem, jak bylo 
uvedeno v kapitole o potápění se stlačeným 
vzduchem. 
 

 
POZNÁMKA 
Funkce tlačítek jsou shodné s popisem v 
kapitole o potápění se stlačeným 
vzduchem. 
 

V tomto režimu mají tlačítka následující funkce: 
Tlačítko <+>: 
o  Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte údaj o 

maximální dosažené hloubce. Po 
opětovném stisknutí tlačítka tento údaj 
zmizí. 

o  Podržíte-li tlačítko stisknuté dvě 
sekundy, rozsvítí se displej. 

Tlačítko <->: 
Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte na liště 
displeje buď údaje: 
o  % O2 

o  % CNS 
nebo: 
o  teplota (v °C nebo °F) 
o  dosavadní délka ponoru v numerické 
podobě. 
Tlačítko <ENTER>: 
o  Podržíte-li stisknuté, zobrazí se 

parametry ponoru nastavené před 
zahájením ponoru. 

Tlačítko <ESC>: 
o  Stisknete-li během ponoru tlačítko 
<ESC>, na Nemo Wide se krátce zobrazí, v 
jaké hloubce bude třeba provést 
hloubkovou zastávku.  Tento údaj se v 
závislosti na  druhu ponoru a průběhu 
výstupu může měnit. Je třeba zjistit jej co 
nejpřesněji, abyste měli dostatek informací 
pro naplánování hloubkových zastávek. 

 
 
FÁZE PONOR: PONOR S NITROXEM S 
DEKOMPRESNÍ ZASTÁVKOU 
 

V případě ponorů s nitroxem s povinnou 
dekompresní zastávkou se zobrazují tyto 
údaje (obr. 24): 
o  hlášení „deco‘‘ 
o  aktuální hloubka (v „m‘‘ nebo „stopách‘‘) 
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o  nejhlouběji položená dekompresní 
zastávka (v „m‘‘ nebo „stopách‘‘) 
o  trvání nejhlouběji položené dekompresní 
zastávky 
o  ikony nadmořská výška a faktor osobní 
bezpečnosti 

 

 
 

obr. 24 
 

V tomto režimu mají tlačítka následující 
funkce: 
Tlačítko <+>: 

o  Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte údaj o 
maximální dosažené hloubce. Po 
opětovném stisknutí tlačítka tento údaj 
zmizí. 

o  Podržíte-li tlačítko stisknuté dvě 
sekundy, rozsvítí se displej. 

   Tlačítko <->: 
   Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte na       
liště displeje údaje: 

o  celková doba výstupu 
o  % CNS 
nebo: 

o  teplota (v °C nebo °F) 
o  dosavadní délka ponoru v numerické 
podobě.  
Tlačítko <ENTER>: 
o  Podržíte-li stisknuté, zobrazí se 

parametry ponoru nastavené před 
zahájením ponoru. 

Tlačítko <ESC>: 
.o  Stisknete-li během ponoru tlačítko 
<ESC>, na Nemo Wide se krátce zobrazí, 
v jaké hloubce bude třeba provést 
hloubkovou zastávku.  Tento údaj se v 
závislosti na  druhu ponoru a průběhu 
výstupu může měnit. Je třeba zjistit jej co 
nejpřesněji, abyste měli dostatek 
informací pro naplánování hloubkových 
zastávek. 
 

 

´VAROVÁNÍ 

Důkladně si prostudujte kapitolu o 
dekompresních ponorech se stlačeným 
vzduchem. Ponory s dekompresními 
zastávkami v režimu Nitrox provádějte pouze v 
případě, že máte příslušnou kvalifikaci. 

 

 
POZNÁMKA 

Chcete-li po ponoru s nitroxem provést 
opakovaný ponor se stlačeným 
vzduchem, nastavte počítač na potápění  
nitroxem s 21-ti procentním podílem 
kyslíku. Zůstane tak zachován výpočet % 
CNS. 

VYNOŘENÍ  - NITROX 
 

Dosáhne-li potápěč menší hloubky než 1 m 
(3 stopy), doba ponoru není nadále 
aktualizována. Jestliže se v průběhu 3 minut 
potápěč nepotopí do větší hloubky než 1,5 m  
(5 stop), vyhodnotí Nemo Wide ponor jako 
skončený a údaje zaznamená do deníku. Vrátí-
li se však potápěč během této doby do větší 
hloubky, přístroj zahájí měření času a pokračuje 
i výpočet ponoru. 
Na displeji se zobrazí následující údaje (obr. 
25): 
o  délka trvání ponoru 
o  maximální hloubka 
o  ev. ikona zobrazující porušení 

bezpečnosti během ponoru (vynechaná 
dekompresní přestávka, nekontrolovaný 
výstup). 

o  % CNS 
 

 
obr. 25 

 
REŽIM PO PONORU – NITROX 
Po skončení potápění s nitroxem se v režimu po 
ponoru zobrazí stejná data, jako po ponoru s 
kyslíkem a navíc procentuální hodnota CNS 
(obr. 26). 

 
 

obr. 26 
 

 
PONOR – BOTTOM TIMER (BT) 
HLOUBKOMĚR 
 V tomto režimu pracuje Nemo Wide 
jako elektronický časovač a 
hloubkoměr, avšak neprovádí žádné 
dekompresní výpočty. Odpovědnost za 
plánování bezdekompresních limitů a 
adekvátní dekomprese tudíž spočívá 
výhradně na uživateli.  
 Před ponorem a po vynoření na hladinu se 
zobrazí stejné údaje, jako v režimu vzduch 
nebo nitrox. 
V režimu ponor jsou to následující údaje 
(obr. 27): 
o  délka trvání ponoru 
o  aktuální hloubka 
o  rychlost výstupu 
o  teplota (v °C nebo °F) 
o  čas. 

V tomto režimu mají tlačítka následující 
funkce: 
Tlačítko <+>: 

o  Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte údaj o 
maximální dosažené hloubce. Po dalším 
stisknutí tlačítka údaj zmizí. 

o  Podržíte-li tlačítko stisknuté dvě 
sekundy, rozsvítí se displej. 

    
 

 
Tlačítko <->: 
o  Není v tomto režimu aktivní. 
Tlačítko <ENTER> : 
o  Na 10 sekund se zobrazí parametry 

ponoru v nastavení před zahájením 
ponoru. 

Tlačítko <ESC>: 
o  Není v tomto režimu aktivní 
 

 
 

 
 

obr. 27 

 
´VAROVÁNÍ 

Před každým ponorem doporučujeme 
vstoupit do režimu Predive (před ponorem) 
a v rané fázi ponoru  zkontrolovat, zda je 
počítač zapnutý. 

 

 
POZNÁMKA 
Po skončení ponoru v režimu „BT‘‘ 
(Hloubkoměr) bude přechod na vzduch nebo 
nitrox na 24 hodin deaktivován. (Toto zablokování 
můžete obejít resetováním zbytkového dusíku v 
pod menu 
„Set Dive -- Data‘‘). 
 
 
´VAROVÁNÍ  

Tuto funkci mohou použít pouze velmi 
zkušení potápěči, kteří za následky 
tohoto kroku nesou plnou zodpovědnost. 
Po vymazání paměti saturace tkání se 
nesmí provádět opakovaný ponor a 24 
hodin po posledním ponoru není možné 
se potápět.  

 

 
 

 
REŽIM POVRCH - BOTTOM TIMER 
(HLOUBKOMĚR) 
Desaturační a bezletová doba budou zobrazeny 
stejným způsobem jako v případě režimu 
vzduch nebo nitrox. 
 
NARUŠENÍ BEZPEČNÉHO PONORU 
Při potápění se stlačeným vzduchem a nitroxem 
mohou nastat následující narušení bezpečného 
ponoru: 
o  nekontrolovaný výstup 
o  vynechání dekompresní zastávky. 
V takových případech nedovolí Nemo Wide 
používání režimu „Dive -- Air‘‘ (vzduch) a „Dive -- 
EAN‘‘ (Nitrox) po dobu 24 hodin.  
Namísto toho Nemo Wide přejde do režimu 
Bottom Timer (Hloubkoměr), ve kterém 
zobrazí hlášení, že během předchozího 
ponoru došlo k narušení bezpečného 
ponoru. V režimech ponor, povrch a deník 
se zobrazí ikona příslušného narušení 
bezpečného ponoru. 
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REŽIM PLÁNOVÁNÍ –
PROCHÁZENÍ 
BEZDEKOMPRESNÍMI LIMITY 

Údaje o jednotlivých ponorech vyvoláte stisknutím 
tlačítka <ENTER>. 

 

Tato funkce umožňuje procházet 
bezdekompresními limity, přičemž počítač 
zohledňuje aktuální zbytkovou saturaci 
tkáňových buněk.  
Časy, které jsou během procházení 
bezdekompresními limity zobrazovány, 
zohledňují všechny nastavené parametry 
ponoru: provozní režim, nadmořskou výšku, 
faktor osobní bezpečnosti a v případě ponorů s 
nitroxem také podíl kyslíku a jeho maximální 
parciální tlak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 29 

 

 
 
 
 
 
 

obr. 31 
 

Stisknutím tlačítka <-> se na liště displeje 
zobrazí následující údaje: 

o  procento O2 v dýchací směsi (pouze v případě 
ponorů s nitroxem) 

V hlavním menu vyhledejte funkci „PLANNING‘‘ 
(Plánovač ponoru) a potvrďte stisknutím 
tlačítka <ENTER>. Opakovaným stisknutím 
tlačítka <+> nastavíte hloubku s přírůstkem 3 m 
až do maximální hloubky 48 m (157 stop). 
Opakovaným stisknutím tlačítka <-> snížíte 
hloubku ve 3 metrových intervalech až na 0 m 
(0 stop). U každé hloubky ukazuje počítač 
odpovídající bezdekompresní čas v minutách. 
Je-li nastaven režim nitrox, zobrazí se také 
nastavená hodnota kyslíku (obr. 28). 

 
obr. 28 

 
Maximální hloubka pak závisí na hodnotě 
kyslíku a maximálním nastaveném PPO2 . 
Tlačítkem <ESC> se vrátíte do hlavního 
menu. 
  

 
POZNÁMKA 
Bezdekompresní limity můžete 
vyvolat pouze v nastaveném režimu 
„Air‘‘ (Vzduch) nebo ‘‘EAN‘‘ (Nitrox). 

 
 
  DENÍK 
 

Pomocí režimu deník můžete zobrazit 
veškeré informace o posledních 
ponorech. 
Režim deník je rozdělen jako stránky deníku: 
ponory jsou číslovány a zobrazují se od 
posledního uskutečněného ponoru,(tj. ‘‘2’’ 
označuje předposlední ponor), až k ponoru 
nejstaršímu. Jestliže se paměť deníku vyčerpá, 
při následujícím ponoru dojde k vymazání 
ponoru nejstaršího a na uvolněné místo paměti 
bude uložen současný ponor.  
Do paměti může být uloženo maximálně 
40 hodin profilu ponoru, které Nemo 
Wide ukládá s frekvencí 20 sekund. 
Chcete-li vstoupit do režimu deník, počkejte, až 
se v hlavním menu na liště objeví ‘‘LOGBOOK‘‘  
(Deník) a potvrďte stisknutím tlačítka 
<ENTER>. 
První stránka deníku obsahuje seznam všech 
ponorů a následujících údajů (obr. 29): 
o  největší dosažená hloubka 
o  celkový čas ponorů (v hodinách a minutách) 
o  počet ponorů 
o  nejnižší zaznamenaná teplota 

POZNÁMKA 

Pro snadnější ukládání dat a práci s nimi 
slouží USB rozhraní, které je dodávané 
jako příslušenství k počítači.  
. 

 
DENÍK – ČÍSLO PONORU  
Ponory jsou seřazeny v opačném 
chronologickém sledu.  
Vyvoláte-li údaje o ponorech, zobrazí se 
tyto údaje: (obr. 30) 
o  druh ponoru („Air‘‘ - Vzduch, „EAN‘‘ - 

Nitrox, „BT‘‘ - Bottom Timer) 
o  číslo ponoru 
o  střídavě datum a čas při zahájení ponoru. 

 
obr. 30 

 
Mezi jednotlivými ponory můžete přecházet 
tlačítky <+> nebo <->. Chcete-li zobrazit 
hodnoty zvoleného ponoru, stiskněte tlačítko 
<ENTER>, Pro návrat do předchozího menu 
stiskněte tlačítko  <ESC>.  
 
DENÍK – TECHNICKÁ DATA  
V tomto režimu se zobrazují veškeré 
údaje o jednotlivých ponorech (obr. 31): 
o  druh ponoru („Air‘‘ - Vzduch, „EAN‘‘ - Nitrox, 

„BT‘‘ - Bottom Timer) -- maximální hloubka 
o  Maximální výstupová rychlost 
o  Ikona pro nekontrolovaný výstup 
o  Vynechaná dekompresní zastávka 

(pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a „EAN‘‘ -
Nitrox) 

o  Údaj „deco‘‘ u ponorů s dekompresními 
zastávkami (pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a 
„EAN‘‘ - Nitrox) 

 o  Vynechaná dekompresní zastávka 
(pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a „EAN‘‘ -

Nitrox) 
o  Zvolený osobní faktor bezpečnosti  

(pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a „EAN‘‘ -
Nitrox) 

o  Údaj „no deco‘‘ u bezdekompresních ponorů 
(pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a „EAN‘‘ -
Nitrox) 

o  Zvolená nadmořská výška  
(pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a „EAN‘‘ - Nitrox)

o  maximální hodnota CNS v % (pouze v případě 
ponorů s nitroxem). 
Nebo 
o  nejnižší uložená teplota 
o  doba trvání ponoru. 
Nebo 
o  nastavení vody („Salt‘‘ -- Slaná voda, 

„Fresh‘‘ -- Sladká voda). 
Zobrazení profilu ponoru vyvoláte stisknutím 
tlačítka <ENTER>. 
 

POZNÁMKA  
U ponorů v režimu BOTTOM TIME 
(Hloubkoměr) se ikony vztahují k 
nekontrolovanému výstupu a vynechané 
dekompresní zastávce během 
předchozího ponoru. 

 

 
DENÍK - PROFILY 
V režimu profil si můžete prohlédnout ve 
frekvencích 20 sekund jednotlivé body profilu 
ponoru.  Krátkým stisknutím tlačítka <+> 
přejdete k následujícímu bodu profilu, 
podržením tlačítka pohyb mezi body zrychlíte. 
V tomto režimu se zobrazují následující údaje, 
které se vztahují vždy ke konci příslušného 
časového intervalu (obr. 32): 
o  aktuální hloubka 
o  nejvyšší výstupová rychlost 
o  doba ponoru. 
A dále ikony: 
o  údaj „deco‘‘ u ponorů s povinnou 

dekompresí (pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a 
„EAN‘‘ -- Nitrox) 

o  vynechaná dekompresní zastávka 
(pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a „EAN‘‘ - Nitrox) 

o  zvolený osobní faktor 
(pouze u „Air‘‘ -- Vzduch nebo „EAN‘‘ - Nitrox) 

o  údaj „no deco‘‘ v  případě bezdekompresních    
ponorů (pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a „EAN‘‘ - Nitrox) 
o  zvolená nadmořská výška 

(pouze u „Air‘‘ -- Vzduch a „EAN‘‘ - Nitrox). 
 

 
 

obr. 32 
 
Stisknutím tlačítka <ESC> se můžete 
kdykoli vrátit do předcházejícího menu. 
Tlačítko <ENTER> je zablokované. 
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  REŽIM PC 
 

K přenosu údajů z paměti deníku Nemo Wide do 
osobního počítače slouží speciální rozhraní a 
příslušný software Windows.  Nemo Wide 
komunikuje s PC prostřednictvím speciálního 
USB rozhraní (příslušenství). Přenos dat z  
Nemo Wide do PC zahájíte v režimu PC: 
o  Stiskněte tlačítko <+> nebo <-> a vyčkejte, 

až se na displeji zobrazí ‘‘PC’’. 
o  Potvrďte tlačítkem <ENTER>. 

 
Položte Nemo Wide displejem směrem nahoru 
a zasuňte konektor rozhraní do příslušné 
zásuvky.  
Podrobnější informace týkající se přenosu dat 
naleznete v software pro přenos dat a na 
příslušné straně našich webových stránek 
www.mares.com. Zde si můžete rovněž 
stáhnout novou verzi a provést aktualizaci 
software. 
 

 REŽIM OFF (VYPNUTO) 
 

Režim OFF (Vypnuto) spustíte stisknutím 
tlačítka <ESC> v hlavním menu. Tlačítky  
 <+> a <-> zobrazíte následující informace (obr. 
33): 
o  výrobní číslo přístroje 
o  stav nabití baterie 
o  verze software 
o  údaj o výměnách baterie. 
Stisknutím tlačítka  <ENTER> počítač vypnete. 
Tlačítkem <ESC> přejdete zpět do hlavního 
menu. 

 
obr. 33 

 
POZNÁMKA 

Zobrazí-li se údaj o nabití baterie, 
tlačítkem ENTER spustíte okamžitou 
kontrolu baterie. 

ČASTÉ DOTAZY 
 

D: Co se stane, když baterii vyměním po 
ponoru, avšak před uplynutím desaturačního 
času? 
O: Vymaže se paměť desaturačního času a 
přeruší se výpočty desaturace RGBM 
předchozích ponorů. V následujících 
minimálně 24 hodinách neprovádějte 
opakované ponory. 
D: Co se stane, v době zahájení ponoru 
bude Nemo Wide nastavený v režimu 
vypnuto? 
O: Nemo Wide přejde po uplynutí 20 sekund od 
ponoření do větší hloubky než 1,5 m (5 stop), z 
režimu OFF (Vypnuto) do režimu DIVE (Ponor). 
D: Ztratí se data z deníku, když vyměním 
baterie? 
O: Ne. 
D: Co se stane, jestliže během ponoru s 
kyslíkem nebo nitroxem dojde k 
nekontrolovanému výstupu nebo vynechání 
dekompresní zastávky? 
O: Na konci ponoru Nemo Wide automaticky 
zapne režim „Stop‘‘ a v následujících 24 
hodinách bude fungovat pouze v režimu 
„Bottom Time‘‘ (Hloubkoměr). 
D: Čím je indikováno, že uživatel raději zvolil 
režim „Bottom Time‘‘ (Hloubkoměr), než aby 
byl k němu přinucen v důsledku narušení 
bezpečnosti při předchozím ponoru? 
O: Během ponoru a v režimu na povrchu, 
kromě standardních indikací zobrazujících 
režim hloubkoměru, je na displeji rovněž 
zobrazena ikona, indikující narušení 
bezpečnost při ponoru.  
D: Zvolím-li po ukončeném ponoru v režimu 
„Bottom Time‘‘ režim vzduch nebo nitrox, 
jak bude potom tento nový ponor řízený 
O: Nemo Wide nepovolí v ponor v režimu 
vzduch nebo nitrox po dobu 24 hodin od 
skončení ponoru v režimu hloubkoměru.  
D: Proč je někdy po ponoru plánovač 
deaktivovaný? 
O: Stává se to tehdy, jestliže dokončíte ponor 
se zmeškanou dekompresní zastávkou nebo 
s nekontrolovaným výstupem. V takovém 
případě přejde Nemo Wide do režimu 
BOTTOM TIME (Hloubkoměr) a deaktivuje 
používání režimu vzduch a nitrox po dobu 24 
hodin. 
D: Jaký smysl má režim vypnuto? 
O: V tomto režimu můžete vyvolat specifikace 
svého potápěčského počítače. 
D: Kde najdu sériové číslo počítače? 
O: V režimu OFF (Vypnuto). 
D: Jestliže již vlastním rozhraní Iris, mohu 
jej použít u Nemo Wide? 
O: Ne. 
D: Proč se v režimu čas někdy zobrazuje 
příliš vysoká teplota? 
O: Teploměr je kalibrován na používání pod 
vodou; mimo toto prostředí ovlivňuje Nemo 
Wide Vaše tělesná teplota. Chcete-li, aby se 
zobrazily přesnější údaje o teplotě, sejměte 
Nemo Wide ze zápěstí a nechte jej po dobu 
několika minut ležet na místě, kde bude 
vyloučen vliv tepla. 
D: Započítávají se tříminutové bezpečnostní 
zastávky do výstupového času?

O: Tříminutové bezpečnostní zastávky se do doby 
výstupu nezapočítávají. 
D: Co je to hloubková zastávka? 
O: Aby se minimalizovala kritická tvorba 
bublin, vyzve Nemo Wide v případě 
dekompresního ponoru nebo v případě ponoru 
blízko dekompresního limitu k provedení 
několika jednominutových zastávek v různých 
hloubkách, a to v závislosti na profilu ponoru.  
Je to jedna ze speciálních charakteristik 
algoritmu RGBM Mares-Wienke. Další 
informace naleznete na: www.rgbm. 
mares.com 
D: Vystoupám-li nad hloubkovou zastávku, 
mohu se na ni vrátit zpět dolů a pak ji provést? 
O: Vystoupáte-li nad hloubkovou zastávku 
více než o jeden metr (3 stopy), tato zastávka 
odpadá. 
D: Proč se během ponoru zobrazuje ikona 
DEEP STOP (Hloubková zastávka)? 
O: Ikona hloubkové zastávky se zobrazuje 
pouze při ponorech s dekompresními 
zastávkami a ponorech, které se velmi 
přibližují bezdekompresními limitům. 
D: Co se stane, když zahájím hloubkovou 
zastávku a pak se opět ponořím do větší 
hloubky? 
O: Jestliže se po zahájení hloubkové zastávky 
ponoříte do větší hloubky, časovač hloubkové 
zastávky se zastaví. Jakmile se vrátíte do 
správné hloubky, začne přístroj odpočítávání od 
okamžiku, kdy se zastavil. 
D: Proč se Nemo Wide po ponoru nevypne? 
O: Nemo Wide se před uplynutím bezletového 
času přepne do režimu Čas a zobrazí 
informace o posledním ponoru. Počítač 
vypnete příkazem OFF. 
 

 
ÚDRŽBA 
 
Po ponoru v mořských vodách doporučujeme 
opláchnout Nemo Wide sladkou vodou, abyste z 
něho odstranili veškeré zbytky soli. 
Nepoužívejte chemikálie; jednoduše Nemo 
Wide opláchněte pod tekoucí vodou. 
 

POZNÁMKA 
Objeví-li se na vnitřní straně sklíčka 
známky vlhkosti, předejte počítač Nemo 
Wide okamžitě do autorizovaného 
servisního centra Mares. 
Společnost Mares v žádném případě 
neručí za poškození způsobené 
průsakem vody po nesprávně 
provedené výměně baterie.  

 
´VAROVÁNÍ  

 
Minerální sklíčko se může při nesprávném 
zacházení poškrábat. 

 

 
VÝMĚNA BATERIE 
Výměna baterie je poměrně složitá. Baterii proto 
raději nechte vyměnit v autorizovaném servisním 
centru Mares. Společnost Mares odmítá 
jakoukoli zodpovědnost za škody způsobené 
výměnou baterie.  
 
Uzávěr na zadní straně vodotěsného pouzdra 
Nemo Wide otevřete otáčením proti směru 
hodinových ručiček (obr. 34). 
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obr. 34 
 

 VYJMĚTE BATTERII  

       POZNÁMKA 
Po skončení životnosti baterii řádně 
zlikvidujte. Společnost Mares zavedla 
politiku respektování životního prostředí a 
zdůrazňuje využívání služeb sběrných 
středisek s tříděním odpadu.  
 

 

Vložte novou lithiovou baterii - typ  
CR 2450. Pozor na správnou polaritu. 

´VAROVÁNÍ 

Pečlivě zkontrolujte těsnící kroužek: nesmí 
vykazovat známky poškození nebo trhlin či 
deformace. Je-li nutné, nahraďte jej 
kroužkem novým (Mares, náhradní díl, 
zboží č. 44200723). 

 

 
DO UZÁVĚRU POUZDRA VLOŽTE 
TĚSNĚNÍ 

   
Uzávěr položte na pouzdro Nemo Wide tak,  
aby symboly byly v poloze jako na obrázku 
(obr. 35). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
obr. 35 

 
Uzávěr zamáčkněte a otočte jím ve 
směru hodinových ručiček, až budou 
symboly směřovat proti sobě (obr. 36). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
obr. 36 

 

 
ŘEMÍNEK 
Potřebujete-li zkrátit řemínek, odřízněte jej v 
místě prohloubení (obr. 37). 

 
obr. 37 

 
TECHNICKÉ/ FUNKČNÍ 
CHARAKTERISTIKY 
 

 
TECHNICKÁ DATA MĚŘENÍ HLOUBKY 
o  Maximální zobrazená hloubka: 150 m (492 
stop) 
o  Rozlišení: 
-  10 cm (1 stopa) v intervalu 0-100 m 
(0-328 stop) 
-  1 m (1 stopa) v intervalu 100-150 m 
(328-492 stop) 

    o  Teplotní kompenzace měření mezi -10 až 
+50 °C (14/122 °F). 
o  Přesnost měření:  0 až 80 m (0-262 stop):    
±1% z celé stupnice 
o  Jednotky měření: metr (m) nebo stopa (ft) 
o  Manuální nastavení sladká / slaná voda 
o  Rozdíl mezi sladkou a slanou vodou: 
2,5 %. 
MĚŘENÍ TEPLOTY 

o  o  Rozsah měření: -10 až +50 °C (14/122 °F) 
    o  Rozlišení měření: 1°C (1°F) 
    o  Přesnost měření: ±2 °C (±4 °F) 
    o  Zobrazení teploty: Celsius (°C) / Fahrenheit 

(°F) 
    o  Provozní teplota: od -10 do +50 °C (14/122 

°F) 
    o  Skladovací teplota: od -20 bis +70 °C (-

4/+158°F) 
BATERIE 
o  3V CR 2450 lithiová baterie. 
o  Životnost: minimálně 170 ponorů*. * 
 
* POZNÁMKA 

Výpočet životnosti baterie předpokládá, že, 
ponory trvají v průměru 45 minut, a není-li 
počítač používán, je nastaven v režimu 
vypnuto.  
Životnost baterie je ovlivňována teplotou 
vody, se snižující teplotou její životnost 
klesá. Obecně lze říci, že životnost baterie se 
liší v závislosti na používání Nemo Wide. 
 

 
  
ALGORITMUS 

o  RGBM Mares-Wienke je výsledkem 
spolupráce Dr. Bruce R. Wienke a 
Výzkumného a vývojového centra Mares. 
o  10 tkáňových skupin 

o  o  redukce přípustných gradientů (M-faktorů) 
pro případ opakovaných ponorů, u ponorů 
hlubších, než předchozí ponor a pro potápění v 
několika po sobě jdoucích dnech. 
o  hloubka dekompresní zastávky 
o  nebezpečnostní zastávka 
o  výstupová rychlost: 10 m/min 
o  programy pro nadmořskou výšku: 

o  P0: 0 - 700 m NN (0-2296 stop) 
o  P1: 700 - 1500 m NN (2296-4921 stop) 
o  P2: 1500 - 2400 m NN (4921-7874 stop) 
o  P3: 2400 - 3700 m NN (7874-12139 stop) 
o  faktor osobní bezpečnosti  pro dodatečné 
zvýšení bezpečnosti. 
Mechanické charakteristiky 
o  minerální sklo. 
o  4 tlačítka. 
 
FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY 
Ovládání 
o  4 tlačítka „Easy Access‘‘. 
Typy ponorů 
o  AIR -- ponory se vzduchem 
o  EAN -- ponory s nitroxem 
o  BOTTOM TIME -- měření času + hloubky 
ZOBRAZENÍ BEZDEKOMPRESNÍCH LIMITŮ 
o  12 - 48 m (39 -157 stop) 
 

DENÍK 
o  deník 

o  o  všechny ponory jsou zaznamenány v krocích 
po 20 sekundách v celkové maximální době 40 
hodin. 
 
PODSVÍCENÍ DISPLEJE 
o  dočasné. 
 

VÝSTRAŽNÉ ZVUKOVÉ SIGNÁLY 
o  Vynechaná dekompresní zastávka 
o  Překročení maximální rychlosti výstupu. 
o  Dosažení bezdekompresního limitu. 
o  Hloubková zastávka. 
o  Dosažení maximální hloubky dané nastavením 
maximálního PPO2. 
 
PC ROZHRANÍ 
USB (příslušenství). 
 
SOFTWARE UPGRADE 
V okamžiku, kdy společnost Mares vyvine nové 
funkce pro přístroj Nemo Wide, budete moci 
svůj software zaktualizovat.  
Aktualizaci software pro Nemo Wide lze provést 
s pomocí příslušného rozhraní stažením nové 
verze z webových stránek Mares. 
 

 
ZÁRUKA 
 
Výrobky společnosti Mares mají dvouletou 
záruku za následujících podmínek a omezení: 

o  Záruka je nepřenosná a platí striktně pro 
prvního kupujícího. 

o  Společnost Mares zaručuje, že její výrobky 
budou prosté vad materiálu a řemeslného 
zpracování: komponenty, které po technické 
inspekci budou shledány vadnými, budou 
bezplatně vyměněny. 

o  Společnost Mares S.p.A. odmítá jakékoli ručení 
za nehody, ke kterým dojde v důsledku 
poškození nebo nesprávného používání jejích 
výrobků.   

 
UPLATNĚNÍ ZÁRUKY 
Vyplněný záruční list, potvrzený prodejcem, 
musí první kupující v průběhu 10 dnů od 
zakoupení produktu zaslat společnosti Mares 
S.p.A.. Produkty, které během záruční lhůty 
vyžadují opravu nebo kontrolu, musí odeslat 
výhradně prodejce. K produktu je vždy třeba 
přiložit doklad o jeho zakoupení.  
Za rizika spojená s odesláním zboží ručí 
odesílatel.   
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VÝJIMKY ZE ZÁRUKY 
o  Škody způsobené průsakem vody v 

důsledku nesprávného používání (např. 
znečištěné těsnění, nesprávně uzavřená 
přihrádka na baterii, atd.). 

o  Prasknutí nebo poškrábání pouzdra, skla 
nebo řemínku v důsledku nárazu nebo 
prudkého úderu. 

o  Škody v důsledku působení příliš  
   vysokých nebo příliš nízkých teplot. 

 
VÝROBNÍ ČÍSLO PŘÍSTROJE 
Chcete-li zobrazit výrobní číslo přístroje, 
přejděte z hlavního menu stisknutím klávesy 
<ESC> do menu OFF. Na liště displeje se objeví 
sériové číslo počítače (obr. 38). Zapište toto 
číslo do přiloženého záručního listu. Výrobní 
číslo je také uvedeno na obalu Nemo Wide. 

 

 
 

Abb. 38 
 

 
LIVIDACE PŘÍSTROJE 
 

 
Přístroj zlikvidujte jako elektronický odpad. 
Nevhazujte jej do běžného domovního 
odpadu. Také jej můžete vrátit svému 
místnímu prodejci Mares. 


