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Úvod

Použití této příručky

Tato uživatelská příručka je součástí dokumentace CCR Liberty 

Přístoj CCR Liberty je určen k použití výhradně proškolenou osobou, která je schopna plně 

porozumět pokynům obsaženým v této příručce, nebo je v procesu školení s CCR Liberty v kurzu 

akreditovaném výrobcem  Předpoklady školení jsou stanoveny spolupracujícími výcvikovými 

agenturami 

Odpovědnost uživatele CCR Liberty

Při vývoji CCR Liberty byl kladen velký důraz na spolehlivost  Interní části jsou jednotlivě 

odděleny, aby se minimalizoval dopad, který může mít porucha kterékoli z daných částí na 

základní funkčnost rebreatheru  Několik systémů má více záloh  Logika CCR Liberty spočívá 

v tom, že ovládací prvky nikdy nezakáží zahájení ponoru, i když jsou zjištěny poruchy  Systém 

potápěči nikdy nezablokuje možnost se ponořit; místo toho systém, pokud je to možné, 

v případě poškození indikuje stav jednotky  Když se potápíte v jeskyni, neschopnost ponořit se 

může znamenat nemožnost vrátit se z ponoru; CCR Liberty proto nebrání zanoření 

Rozhodnutí, zda přepne na záložní zařízení nebo se rozhodne zahájit ponor s částečně 

nefunkčním rebreatherem, je vždy odpovědností uživatele 

Uživatel CCR Liberty musí přijmout skutečnost, že potápění zahrnuje riziko  Sledování všeho, co 

se uživatel naučil přečtením technické příručky CCR Liberty a během tréninku na rebreatheru, 

může riziko pouze snížit  Bezpečnost potápěčů zvyšuje pravidelné školení, metodické vzdělávání 

a dodržování osvědčených potápěčských postupů  Potápění s rebreatherem vyžaduje mnohem 

větší míru disciplíny a povědomí ve srovnání s potápěním s přístrojem s otevřeným okruhem 

Pokud toto riziko nepřijmete a nejste trénovaný, opatrný a disciplinovaný potápěč, nepotápějte 

se s CCR Liberty 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za používání CCR Liberty, pokud byl přístroj upraven 

způsobem, který není uveden v této příručce nebo v technických pokynech vydaných výrobcem 
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Dokumentace

Verze

Technické dokumenty podléhají procesu neustálého vývoje a zlepšování  Proto prosím 

pravidelně kontrolujte aktualizace na webu www ccrliberty com 

Tato příručka poskytuje provozní pokyny k hardwarové a softwarové (firmwarové) verzi CCR 

Liberty uvedené na titulní stránce 

Technické pokyny

Výrobce může vydat technické pokyny  Důrazně doporučujeme, aby uživatel pravidelně 

kontroloval nové pokyny na webu www ccrliberty com  Registrovaní uživatelé obdrží oznámení 

e-mailem 

Aktualizace dokumentů

Elektronická podoba příručky je vždy k dispozici v úplné a aktualizované podobě 

Elektronické a tištěné formuláře příručky nemusí být zcela identické  V případě nepodstatných 

změn (například oprava drobných překlepů) se aktualizuje pouze elektronická verze 

Uživatelská podpora

Registrovaní uživatelé mají nárok na technickou podporu  Rozsah bezplatné podpory lze omezit 

Oddělení technické podpory ve společnosti Divesoft s r o  bude poskytovat omezenou podporu 

pro potenciální a neregistrované uživatele  Před odesláním otázky se seznamte s obecnými 

zásadami potápění s trimix rebreatherem a technickými dokumenty CCR Liberty, které jsou 

zdarma k dispozici 

https://www.divesoft.com/en/products/ccr-liberty


8

Technická data

Hloubkové limity

Maximální hloubka, pro kterou CCR Liberty splňuje požadavky harmonizované normy 

EN 14143:2013, je 100 m 

Diluent Max. hloubka

Vzduch 40 m

tmx 21/35 66 m

tmx 18/45 78 m

tmx (heliox) 10/90 > 78 m

Další limity hloubky závisí na použitém diluentu, viz 84 Plnění lahví – diluent 

Všechny komponenty jsou testovány na tlak 6 MPa (hloubka 600 m)  Hloubkoměr je 

zkontrolován a kalibrován na tlak 3,5 MPa (hloubka 350 m)  ES přezkoušení typu bylo provedeno 

do simulované hloubky 100 m 

Limity teploty vody

CCR Liberty je určen k použití při teplotách vody nad 4 °C a pod 34 °C podle požadavků 

EN 14143:2013 (článek 5 1) 

Minimální teplota se stanoví pomocí testů doby pohlcování CO
2
, které se provádějí při 4 °C 

Časový limit použití pohlcovače CO
2

Maximální bezpečná provozní doba sorbentu je 168 minut, stanoveno zkouškou podle 

EN 14143:2013 (čl  6 6 2)  Během testu bylo do dýchací smyčky přidáno 1,6 l/min CO
2
 s rychlostí 

ventilace 40 l/min a výdechovou teplotou 32 ± 4 °C; jednotka byla ponořena do 4 °C vody do 

hloubky 40 m s ppCO
2
 5 mBar 

Skutečná maximální provozní doba sorbentu se může lišit v závislosti na sorbentu, teplotě, 

hloubce a fyzické námaze potápěče 
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Za normálních podmínek se doba pohlcování pohybuje od 4 hodin v hluboké studené vodě 

s průměrnou námahou do 6 hodin pro ponor s minimální námahou v teplé vodě  Podrobnosti viz 

78 Životnost sorbentu 

Hmotnost

Celková hmotnost zařízení CCR Liberty připraveného k potápění (včetně pohlcovače) je přibližně 

37 kg 

Podrobnosti viz 31 Hmotnosti jednotlivých dílů 

Doporučené servisní intervaly jsou 1 rok, 3 roky a 5 let 

Údržbu jednotky může provádět pouze autorizovaný servisní technik nebo technické středisko 

Neposkytování služeb v pravidelných intervalech může mít za následek zrušení platnosti záruky 

Datum vydání: 18  září 2020

CU HW rev  1,5, HS HW rev  3 0, FW 2 11

Autoři: Adam Procháska, Jakub Šimánek, Aleš Procháska, Jakub Hečko

Vydal Divesoft s r o , www divesoft com

http://www.divesoft.com
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1. Technické provedení
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1.1 Základní schéma

Princip rebreatheru spočívá v recyklaci dýchací směsi  Oxid uhličitý se odstraní z vydechované 

směsi a po doplnění kyslíkem se znovu připraví na další nádech  Složení dýchací směsi se 

neustále mění 
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1.2 Ponorový / povrchový ventil (DSV – dive/surface valve)

Dýchací směs je dodávána do ponorového 

/ povrchového ventilu (DSV) zvlněnou 

hadicí zleva  Při vdechování směs prochází 

nádechovým ventilem k náustku a poté do 

dýchacích cest potápěče  Při výdechu prochází 

výdechovým ventilem do vrapové hadice 

vpravo 

Směr toku směsi je uveden na DSV 

1.2.1 Nádechový ventil

Nádechový ventil zajišťuje, že vydechovaná 

směs neteče zpět do nádechového vaku a není 

potápěčem opakovaně nadechována bez 

odstranění oxidu uhličitého a přidání kyslíku 

Nádechový ventil je umístěn uvnitř přípojky 

levé vrapové hadice 

Podobný směrový ventil lze nalézt ve 

výdechovém ventilu a regulátoru druhého 

stupně otevřeného okruhu 

Toto je jedna z nejdůležitějších součástí rebreatheru  Během ponoru je však obtížné zjistit 

poruchu v této části a taková porucha může vést ke ztrátě vědomí  Proto musí být směrové 

ventily testovány během přípravy přístroje na ponor 

1.2.2 Výdechový ventil

Výdechový ventil směruje vydechovanou směs přes vrapovou hadici do výdechového vaku  

Zabraňuje potápěči v přímém vdechování vydechované směsi 

Výdechový ventil je umístěn uvnitř přípojky pravé vrapové hadice 
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Uzavření potápěčského / povrchového 

ventilu

Pokud je potápěč ve vodě a nepoužívá 

DSV, musí být DSV uzavřen  Jinak by došlo 

k zaplavení okruhu vodou 

Uzavření DSV se provádí pomocí páčky 

umístěné v přední části DSV  V otevřené poloze 

je rukojeť zvednutá; v zavřené poloze je dole 

1.2.3 Ústenka

Vytvoření těsného těsnění kolem náustku rebreatheru brání vniknutí vody do okruhu  DSV 

a vrapové hadice působí na potápěčovy čelisti větší silou než regulátor přístroje s otevřeným 

okruhem  Proto je důležité mít anatomicky vhodný náustek a správné sevření úst 

Nedoporučujeme používat náustek, který lze po zahřátí tvarovat na skus potápěče  Tento druh 

náustku omezuje pohyb dolní čelisti, což vede k jednostrannému namáhání a rychle vyčerpá 

žvýkací svaly 

1.2.4 Použití s celoobličejovou maskou

Přestože mechanické rozměry DSV by umožňovaly připojení celoobličejové masky, není možné 

přepnout vstup směsi s otevřeným okruhem se vstupem z rebreatheru  Jedním z důvodů je 

nutnost odmlžování hledí 

Možnosti připojení celoobličejové masky k rebreatheru konzultujte s výrobcem  Použití 

takového přístroje bude vyžadovat postupy, které se odchylují od této příručky a od 

standardních postupů vyučovaných v kurzu akreditovaném výrobcem rebreatheru 
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1.3 Vrapové hadice a příslušenství

1.3.1 Hadice

Vrapové hadice jsou vyrobeny z EPDM gumy  

K čištění a dezinfekci musí být použity 

kompatibilní chemické prostředky (viz 104 

Čištění a dezinfekce) 

Vrapové hadice se mohou při nadměrném 

namáhání poškodit  Zejména je nutné zabránit 

perforaci, řezání a nadměrnému opotřebení  Při 

skladování jednotky se vyhněte dlouhodobé 

deformaci hadic 

Vrapové hadice jsou jednou z nejméně odolných mechanických součástí CCR Liberty  Věnujte 

náležitou pozornost jejich ochraně a údržbě 

1.3.2 Připevnění k hlavě

Na rozdíl od téměř všech ostatních 

bajonetových konektorů na CCR Liberty má 

bajonetový konektor na výdechové straně tři 

výstupky  Tato konstrukce brání nesprávnému 

připojení hadic, protože nádechový strana má 

pouze dva výstupky 

Kolínko na výdechové straně (vlevo) a na 

nádechové straně (vpravo) 

1.3.3 Připojení k dýchacím vakům

T-kusy mají standardní bajonetové připojení  Na výdechové 

straně má T-kus přepážku, která 

směruje veškerou vodu, která vnikla 

skrz DSV do výdechového vaku 

a zlepšuje míchání směsi, když 

je kyslík přidáván ventilem ruční 

dávky (MAV) 
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1.3.4 Připojení DSV

Připevnění DSV k vrapovým hadicím se provádí 

pomocí axiálních zubů, které do sebe zapadají 

a jsou zajištěny pojistným kroužkem 

Koše směrových ventilů jsou zasunuty do 

konektoru  Při manipulaci s koši dávejte pozor 

na jejich správnou orientaci 

1.4 Nádechový vak

Nádechový vak je připevněn na levé straně postroje (z pohledu potápěče 

při nošení CCR Liberty) 

Vnější kryt je vyroben z pružné textilie zajišťující mechanickou ochranu  

Vnitřní vak je vyroben z polyuretanu  Je připojen k dýchacímu okruhu 

pomocí T-kusu přes horní přepážku s bajonetovým konektorem 

Nádechový vak je připevněn k postroji dvěma přezkami z nerezové oceli 

a je zajištěn klopami na suchý zip  Lze jej snadno vyjmout kvůli čištění, 

dezinfekci a další manipulaci 

Viz také 104 Čištění a dezinfekce 

1.4.1 Automatický ventil diluentu (ADV)

Automatický ventil diluentu (ADV) je namontován ve střední přepážce s bajonetovým 

konektorem 

Když se objem nádechového vaku sníží, stiskne se ADV a do dýchacího okruhu se automaticky 

přidá diluent 

ADV lze uzavřít posunutím límce 

Citlivost ADV lze snížit přídavnou pružinou, která je součástí balení, jako náhradní díl 
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1.4.2 Ventil ruční dávky diluentu (MAV)

Ventil ruční dávky diluentu (MAV) je umístěn ve spodní přepážce nádechového vaku a je vybaven 

bajonetovým konektorem 

Ventil je připevněn k středotlaké (LP) hadici rychlospojkou seatec 

Ovládá se stisknutím středového tlačítka 

Bezpečnostní zámek zabraňuje náhodnému vypadnutí MAV  Při demontáži 

ventilu mějte na paměti tyto informace 

1.5 Výdechový vak

Výdechový vak je umístěn na pravé straně postroje  Jeho konstrukce a způsob 

připojení k postroji a dýchací smyčce je podobný jako u nádechového vaku 

1.5.1 Ventil ruční dávky (MAV) kyslíku

Ventil ruční dávky kyslíku je umístěn ve střední části 

výdechového vaku a je vybaven bajonetovým konektorem 

Ventil je připojen ke středotlaké hadici pomocí rychlospojky 

s kyslíkem  Jedná se o standardní rychloupínací konektor seatec 

s objímkou  K rychlospojce kyslíku nelze připojit standardní 

konektor, ale je možné připojit kyslíkovou hadici k normálnímu 

konektoru  Neodstraňujte objímku z kyslíkové přípojky, protože 

připojení nesprávného plynu k nesprávnému ventilu by mohlo být nebezpečné  Toto je 

požadavek normy EN 14141:2013 

Bajonetový konektor na MAV kyslíku má tři výstupky 

K údržbě obtokového ventilu kyslíku používejte mazivo kompatibilní s kyslíkem (doporučujeme 

DuPont Krytox GPL-226) 
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1.5.2 Přetlakový ventil

Přetlakový ventil (OPV) je namontován ve spodní přepážce 

výdechového vaku a je vybaven bajonetovým konektorem 

Požadovaný tlak se reguluje otáčením  Při nastavení na

minimální tlak (otáčením proti směru hodinových ručiček) se 

ventil otevře; pouze směrový ventil zajišťuje minimální přetlak 

Bezpečnostní zámek zabraňuje náhodnému vypadnutí OPV  Chcete-li ventil vyjmout, odemkněte 

jej zatlačením dovnitř a otáčejte ve směru šipek  Označeno na ventilu 

1.6 Kyslíková lahev

1.6.1 Lahev

CCR Liberty používá třílitrovou ocelovou nádrž o průměru 100 mm s plnícím tlakem 200 barů  

Původní plnicí tlak nádrže 300 bar byl změněn podle platných technických norem 

Lahev je označena štítkem OXYGEN a je umístěna na pravé straně přístroje z pohledu potápěče 

s přístrojem na zádech 

Při připojování kyslíkové lahve k jednotce se ujistěte, že je nádrž ve svislé poloze, než 

utáhnete ruční kolečko na prvním stupni regulátoru kyslíku  Pokus o narovnání lahve, je-li již 

zašroubována, způsobí tah na závitu ventilu a bude obtížné jej odstranit bez použití nástrojů 

Další informace o plnění viz 85 

Kyslík 
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1.6.2 Ventil

Ventil kyslíkové lahve má výstupní připojení M26 × 2 200 bar  Ventil není kompatibilní se 

standardními ventily DIN, aby se zabránilo možné záměně lahví s kyslíkem a diluentem  

Požadavek normy EN 14141:2013 

1.6.3 Redukční ventil

CCR Liberty používá regulátor prvního stupně Apeks DST4 se speciálně vyrobenou středotlakou 

nástavbou namontovanou na zadní desce, která slouží jako spojovací bod pro připevnění nádrže  

Uprostřed je lahev připevněna popruhem na suchý zip  

Redukční ventil je vybaven středotlakovým bezpečnostním přetlakovým ventilem 

1.6.4 Odečet tlaku

Kyslíkový manometr je umístěn po pravé straně potápěče; hadice HP protéká otvorem v zadní 

desce 

1.7 Lahev na diluent

1.7.1 Lahev

CCR Liberty používá třílitrovou ocelovou nádrž o průměru 100 mm a plnicím tlaku 230 barů  

Původní plnicí tlak nádrže 300 bar byl změněn v důsledku použití ventilu 230 bar 

Nádrž je označena DILUENT a je umístěna na pravé straně přístroje z pohledu potápěče při 

nošení CCR Liberty 

Další informace o plnění viz 84 Diluent 

1.7.2 Ventil

Ventil lahve s diluentem má výstupní připojení DIN G 5/8 ”230 bar 

1.7.3 Redukční ventil a odečet tlaku

Konstrukce je podobná jako u kyslíkové lahve, pouze zrcadlově obrácena 
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1.8 CO
2
 pohlcovač

CCR Liberty používá radiální pohlcovač  Dýchací směs 

proudí z vnějšku do středu pohlcovače 

Pohlcovač se skládá z pohlcovacího koše vložené 

do kanystru pohlcovače  Ve spodní části kanystru je 

umístěn vodní filtr 

Stěny koše jsou vyrobeny z vnější a vnitřní kovové sítě  

Kovový kotouč tlačí na koš pohlcovače pomocí pružinové 

přítlačné desky  Přítlačná deska je upevněna k centrální 

trubce pomocí pojistného kroužku 

Kapacita kazety pohlcovače je přibližně 2, 5 kg sorbentu  

Objem sorbentu je přibližně 2,82–2,99 litru 

Životnost a výměna sorbentu jsou popsány v kapitole  

Výměna CO
2
 sorbentu (str  78) 

1.9 Hlava

Hlava je namontována na horní 

části pohlcovače CO
2
 

Při montáži hlavy zasuňte zámek 

pohlcovače do příslušné zarážky 

na spodní část hlavy, zatlačením 

dolů ji utěsněte 

Pokud je obtížné odstranit hlavu, 

položte rebreather na tvrdý povrch 

se zámkem směřujícím dolů, 

jak je znázorněno na obrázku  

Rukama zatlačte zároveň na hlavu 

a kanystr pohlcovače 
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1.9.1 Řídicí jednotky

Řídicí jednotky (CU) jsou nezávislé a každá je připojena ke své vlastní zobrazovací jednotce nebo 

handsetu (HS)  Každá CU je vybavena vlastním zdrojem energie, solenoidem, měřičem teploty 

a tlaku a také vlastními senzory parciálního tlaku O
2
 a koncentrace He 

Pokud jedna řídicí jednotka selže, automaticky ji převezme druhá řídicí jednotka 

U a HS jsou nezávislé počítače komunikující po sběrnici  Každý handset zobrazuje výsledky 

aktivity obou CU a slouží k ovládání obou CU  Každý HS je napájen odpovídající CU  V případě 

poruchy obou handsetů budou obě nebo jedno ze zbývajících CU nadále regulovat ppO
2
 podle 

posledního nastaveného setpointu 

Pokud se komunikace mezi CU přeruší, bude každá jednotka nadále ovládat svůj vlastní 

solenoid  Řídicí algoritmus je dostatečně robustní, aby zabránil jakýmkoli odchylkám ppO
2
 od 

povolených limitů během duální paralelní regulace 

Připojení k osobnímu počítači

Paměť operačních logů a obsah paměťové karty lze číst pomocí USB adaptéru připojeného ke 

konektoru handsetu jako velkokapacitní paměťové zařízení (jako flash drive)  Bylo testováno 

připojení k Windows, Mac, Linux, Android a iOS, ale není zaručena kompatibilita se všemi 

operačními systémy a počítači 

Při použití připojení USB je řídicí jednotka napájena z portu USB a současně se nabíjí baterie 

Každá řídicí jednotka obsahuje stejné logy o ponoru; ke stažení logů do počítače je třeba připojit 

pouze jednu řídicí jednotku

1.9.2 Přímé měření ppO
2

Pro měření ppO
2
 používejte pouze čidla typu DIVESOFT R22D  Použití jiných čidel od jiných 

výrobců je zakázáno 

Ke každé CU jsou připojeny dvě kyslíková čidla a všechna čidla jsou umístěna na nádechové 

straně  Obě CU mají přístup ke všem čtyřem kyslíkovým čidlům a neustále si vyměňují data 

Potápěč může ručně vyřadit čidlo z provozu a může si také vybrat, kdy jej znovu zahrnout 

do průměrování  Ruční výběr čidla má vždy přednost před automatickou detekcí vadného 

snímače  Pokud jsou vyloučeny všechny senzory, lze CCR Liberty přepnout na záložní algoritmus 
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s výpočtem parciálního tlaku kyslíku nepřímo na základě naměřeného obsahu He (za 

předpokladu, že použité diluent obsahuje > 20% He) 

Cirkulace směsi v dýchací smyčce je nezbytná pro přesnost měření  Pokud uživatel nedýchá 

z rebreatheru, směs v okolí kyslíkových senzorů může mít jiný podíl kyslíku než ve zbytku 

dýchací smyčky  Zobrazené údaje tak mohou být nepřesné 

Podobná situace může nastat v případě rychlého sestupu, když je přidáno větší množství 

diluentu, nebo když je setpoint změněna na vysokou a ppO
2
 ve smyčce se zvyšuje na novou 

úroveň

Čidla jsou neustále automaticky vyhodnocována  Hodnota ppO
2
 měřená jedním čidlem je vždy 

porovnávána s průměrnou hodnotou druhého senzoru  Tímto způsobem je každý jednotlivý 

senzor neustále podrobován křížové kontrole a monitorování možných odchylek  Pokud 

průměrná odchylka senzorů přesáhne 0,1 bar, systém automaticky vyloučí senzor, který se 

nejvíce odchyluje od průměru 

Současně lze automaticky vyloučit pouze jeden snímač a lze vyloučit pouze celkem dva 

snímače  Vždy budou existovat alespoň dva senzory, které musí potápěč sám vyhodnotit  Tento 

postup je popsán v kapitole 3 4 4 Monitorování zařízení – viz strana 99 

UPOZORNĚNÍ: Vyloučení čidla funguje na principu matematického algoritmu  Navzdory snahám 

vývojářů o nalezení ideálního řešení řízení rizik stále existuje šance, že by vyloučené čidlo mohlo 

být jediným funkčním  Vždy ověřte svá kyslíková čidla 

Informace o tom, jak zacházet a udržovat čidla, naleznete v kapitole „Kyslíková čidla“ 

1.9.3 Měření obsahu He

Koncentrace helia je určena rychlostí zvuku ve směsi  Senzory 

koncentrace He jsou připojeny k nádechový straně 

Pokles tlaku způsobený cirkulací směsi v dýchací smyčce umožňuje 

plynu procházet senzorem  Pokud uživatel nedýchá z rebreatheru, 

tento proces nenastane a čtení senzoru může být nepřesné 

Pokud použitý diluent obsahuje > 20% He a jeho složení je známé, 

lze použít funkci měření koncentrace He, aby se zjistila koncentrace 

kyslíku ve směsi na základě skutečnosti, že poměr inertních plynů 

zůstává konstantní (proces podle patent č  303577)  Tento princip 
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měření koncentrace kyslíku (a jeho následný automatický převod na základě známého tlaku 

okolí na parciální tlak) se používá jako záložní metoda měření ppO
2
 v případě poruchy všech 

elektrochemických senzorů ppO
2
 

Měření kyslíku pomocí heliových senzorů musí být ručně zapnuto 

v Setup / Faulty sensors / pO
2
 source  Tato metoda je určena k použití pouze v nouzových 

situacích  Pokud je to možné, použijte záchranný přístroj (bailout) 

Použití heliových senzorů závisí také na nastavení CCR Liberty  Pro funkci heliového senzoru je 

třeba zvolit „TMX only“ v nabídce Menu / Setup / Preferences / He Measurement 

Pro správnou funkci heliových senzorů je nutné senzory pravidelně kalibrovat  Viz kalibrace 

heliového senzoru (strana 86) pro postup kalibrace

Vždy udržujte své heliové senzory v suchu, abyste zajistili jejich dlouhou životnost a funkčnost 

(viz také 104 – 3 5 1 Ihned po vynoření) 

Senzory nerozebírejte, protože by to mohlo mít za následek neopravitelné poškození 

VAROVÁNÍ: Neodstraňujte heliové senzory z jednotky, i když jsou vadné. Jejich odstraněním 

dojde ke zkratu mezi nádechovou a výdechovou stranou smyčky, čímž bude obejit pohlcovač, 

který tak nebude filtrovat CO
2
 z dýchací směsi.

1.9.4 Heliové záslepky

Součástí vaší CCR Liberty jsou dva „slepé konektory“ heliového senzoru  Tyto záslepky jsou 

navrženy tak, aby fungovaly jako náhražka, takže uživatel může vyjmout vysoce citlivé senzory  

Heliové senzory Divesoft jsou velmi citlivé na vlhkost a mohou se snadno poškodit, pokud není 

vlhkost odstraněna správným větráním  Důrazně doporučujeme použít náš doplňkový ventilátor 

během procedur po ponoru k odstranění vlhkosti, která by se mohla během ponoru hromadit 

v senzorech 

Účelem těchto záslepek je, aby heliové senzory mohly být odstraněny, když uživatel nepotápí 

s heliovou směsí  Doporučuje se, aby pokud uživatel nepotápěl se směsí helia a plynu, měl by 

místo toho použít heliové záslepky 

Instalace záslepek:

– Nejprve si vezměte 3 mm imbusový klíč a odstraňte blok kyslíkových čidel 

– Jakmile je blok odstraněn, vezměte 3 mm imbusový klíč a vyšroubujte imbusový šroub uvnitř 

heliového senzoru upevňující senzor k hlavě Liberty 



24

– Po úplném vyšroubování šroubu pevně uchopte heliový senzor a opatrně jej vyjměte, dávejte 

pozor, abyste při demontáži senzor nezkroutili 

– Poté namontujte záslepku ve stejné orientaci jako heliové čidlo a následně ji zajistěte 

imbusovým šroubem  Vždy používejte pouze dva prsty k dotažení šroubu a šrouby příliš 

neutahujte 

– Tento postup opakujte pro heliový senzor na opačné straně 

– Jakmile jsou nainstalovány obě záslepky a jsou řádně zajištěny imbusové šrouby, pak znovu 

nainstalujte blok kyslíkových článků, dávejte pozor, abyste žádné šrouby příliš neutáhli 

– Umístěte heliové senzory do malého sáčku označeného štítkem a řádně je uložte na 

klimaticky stálém místě, abyste mohli používat nejlepší postupy pro vaše rebreatherové 

senzory  Jsou navrženy pro extrémní podmínky rebreatherového potápění, ale aby byla 

zajištěna jejich životnost, musí o ně být řádně postaráno 

– Během předponorové kontroly (Pre-dive check) s použtím záslepek bude Liberty zobrazovat 

chybové hlášení, že senzor chybí i přes to, že jsou heliové senzory deaktivovány  To je 

očekávané chování a nebude to mít žádný vliv na potápění 

– Při potápění s trimixem nebo jinými směsmi na bázi hélia se důrazně doporučuje odstranit 

záslepky a do hlavy Liberty znovu nainstalovat heliové senzory 

Ujistěte se, že jste správně kalibrovali senzory na vzduchu  Po kalibraci senzorů zkontrolujte 

Setup / Preferences, zda je měření He nastaveno na „TMX only“  To zaručí, že máte záložní 

měření ppO
2
 a správné měření helia ve vašem systému rebreatheru Liberty 

1.9.5 Měření tlaku a hloubky

Každá z řídicích jednotek CCR Liberty používá duální snímače tlaku  První snímač určený 

k měření nízkého tlaku se používá ke stanovení hladiny moře, ke kalibraci snímačů ppO
2
 a ke 

zlepšení přesnosti hloubkových údajů v mělké vodě 

Druhý snímač je určen hlavně pro měření hydrostatického tlaku  Maximální rozsah snímače 

odpovídá hloubce 300 m 

1.9.6 Měření teploty

Teplota v dýchacím okruhu je měřena teplotními senzory v tlakových senzorech  Čidla teploty 

vody jsou umístěna ve sluchátkách 

Teplotní data slouží především k doplnění přesnosti ostatních měření senzorů  Teplota vody 

zobrazená na displeji HS je pouze přibližná hodnota 
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1.9.7 Solenoidy

Řídicí jednotky spolu komunikují a za normálních okolností otevírají elektromagnetické ventily 

(solenoidy), které dodávají kyslík do dýchacího okruhu 

Solenoidy se otevírají střídavě vlevo – vpravo v šestisekundovém intervalu  Otevření solenoidu 

je v ponorového režimu indikováno symbolem „=“ v levém nebo pravém dolním rohu obrazovky 

handsetu 

1.9.8 Napájení

CCR Liberty používá dvě Li-Ion baterie, jednu pro napájení každé řídicí jednotky  Minimální 

životnost lithium-iontových baterií je šest měsíců  Typická životnost baterií je dva roky 

Viz také 86 Nabíjení baterie 

Pouzdra na baterie jsou odolné vůči tlaku  Pokud se uvnitř bateriového prostoru vytvoří 

přetlak z důvodu poruchy baterie nebo difúze helia, přetlakový ventil uvolní přebytečné plyny 

z rebreatheru do okolní vody 

Specifikace baterie:

Typ: Li-Ion Napětí: 3 6V

Kapacita: 6,6 Ah, 23,80 Wh
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1.10 Vizuální zobrazovací jednotky

1.10.1 Handsety

Handsety poskytují uživateli CCR Liberty komplexní informace o stavu rebreatheru a průběhu 

ponoru  Všechny funkce řídicích jednotek jsou ovládány pomocí handsetů 

Funkčnost obou handsetů je identická  Každý handset ovládá obě CU současně 

V případě poruchy jednoho handsetu potápěč jednoduše použije druhý handset  Během ponoru 

je možné na každém handsetu nastavit jiný režim zobrazení 

Další informace o ovládání handsetů najdete v části Provoz řídicí jednotky (str  32) 

1.10.2 Head-up displej

Head-up displej (HUD) zobrazuje během ponoru aktuální stav 

parciálního tlaku nebo chyby CCR 

Další stavy se zobrazují v pohotovostním režimu, během 

nabíjení a když je jednotka připojena k počítači 

Pokud si nejste úplně jisti, co HUD zobrazuje, zkontrolujte 

parametry na displeji handsetu  Vždy zkontrolujte HS, pokud HUD zobrazuje varování (vnější LED 

bliká červeně) nebo alarm (všechny tři LED blikají čtyřikrát červeně) 

V následující tabulce jsou uvedeny různé signály HUD 

1.10.3 Buddy displej

Buddy displej (BD) ukazuje, zda jsou hodnoty parciálního tlaku kyslíku v rozmezí, které je 

vhodné pro dýchání, nebo zda došlo k chybové situaci  Zobrazené informace jsou určeny pro 

potápěčského partnera uživatele CCR Liberty 

Před potápěním musí uživatel CCR Liberty seznámit svého potápěčského partnera s funkcemi 

displeje kamaráda a dohodnout nouzový postup, který má být proveden v případě, že displej 

kamaráda indikuje chybovou situaci 

V následující tabulce najdete různé signály zobrazení kamaráda
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Mode Událost / stav
HUD signals

BD signály
LED 1 LED 2 LED 3

Nastartování
Inicializace 
komponent

Binárně kódovaná servisní čísla

ppO
2

v ponorovém 
režimu1 
(bar; standard)

ppO
2
 < 0 16 červená bliká červená bliká červená bliká

0 16 ≤ ppO
2
 < 0 20 červená bliká červená bliká červená

0 20 ≤ ppO
2
 < 0 25 červená bliká červená bliká zelená

0 3 7× modrá zelená

0 4 6× modrá zelená

0 5 5× modrá zelená

0 6 4× modrá zelená

0 7 3× modrá zelená

0 8 2× modrá zelená

0 9 1× modrá zelená

1 0 zelená zelená

1 1 1× zelená zelená

1 2 2× zelená zelená

1 3 3× zelená zelená

1 4 4× zelená zelená

1 5 5× zelená zelená

1 6 6× zelená zelená

1 65 < ppO
2
 ≤ 2 0 červená červená bliká červená

ppO
2
 > 2 0 červená červená bliká červená bliká

Alarm v ponorovém režimu 4× červená 4× červená 4× červená no change

Standby (vypnuto 
z menu)

Standby slowly flashing
slowly 
flashing

Nabíjení 1  červená 2  červená 3  červená červená

Připojená nabíječka, 
ale není proud

červená bliká červená bliká

Plně nabito zelená zelená zelená zelená

Chyba nabíjení červená bliká červená bliká červená bliká červená bliká

Mass storage 
režim (USB 
adaptér připojen)

Čtení green oranžová green

Psaní červená oranžová červená int 

Žádná akce oranžová

Stahování 
firmwaru

Připojeno fialová fialová bliká fialová

Stahování fialová fialová

Indikovaná hodnota ppO
2
 v rozsahu ± 0,05 bar
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Zobrazování pro osoby s poruchou barvocitu

Pokud nemůžete rozlišit modré a zelené LED diody, zaškrtněte „Color blind mode“ v nabídce 

Setup / Preferences / Indication  Signály pro 1,05 ≤ ppO
2
 ≤ 1,65 budou změněny podle 

následující tabulky:

ppO in dive mode

(bar; color blind)

1 1 1× zelená 1× zelená

1 2 2× zelená 2× zelená

1 3 3× zelená 3× zelená

1 4 4× zelená 4× zelená

1 5 5× zelená 5× zelená

1 6 6× zelená 6× zelená

1.11 Zadní deska a montáž

Způsob montáže CCR Liberty na tělo 

potápěče je založen na zádové desce 

a postroji běžném u kompenzátorů 

vztlaku typu křídla používaných při 

technickém potápění 

Tělo rebreatheru, skládající se z kanystru 

pohlcovače a připojené hlavy, je 

připevněno k základní desce pomocí 

vačka  Vačkovou páku nelze uvolnit, když 

má potápěč na sobě rebreather 
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Integrovaný stojan CCR Liberty, který slouží jako bederní opěrka, je určen k nastavení 

rebreatheru na tvrdý, rovný povrch s dostatečnou tuhostí  Vždy zajistěte stojící rebreather, 

abyste zabránili pádu 

V případě potřeby je možné odstranit zadní desku CCR Liberty a použít ji s postrojem pro 

potápění na otevřeném okruhu  Zadní deska umožňuje eventuální připevnění dvojčete (dvou 

lahví pevně spojených nerezovými pásy) běžně používanými v technickém potápění, stejně jako 

připevnění jedné lahve 

Při montáži CCR Liberty na zádovou desku zasuňte spodní část kanystru pohlcovače do 

výčnělku ve stojanu rebreatheru 

1.12 Postroj

Zádová deska je vybavena postrojem, který zajišťuje správné fungování systému  Neměňte 

způsob, jakým měl být použit  Pokud se pokusíte postroj vyjmout, zaznamenejte přesně, jak je 

navlečen, aby nedocházelo k narušení funkčnosti celého systému 

K zajištění správného uchycení je nutné seřídit postroj  Upravte postroj bez namontovaného 

kanystru pohlcovače, hlavy, vrapových hadic a dýchacích vaků 

Nastavte délku ramenních popruhů tak, aby se pod prsty mohly snadno vejít tři prsty na úrovni 

klíční kosti 

D-kroužky hrudníku by měly být co nejníže, a přitom vám umožnit pohodlné překřížení rukou 

na hrudi  D-kroužky by měly být dostatečně vysoko, abyste levým palcem dosáhli na levý 

D-kroužek a pravým prstem na pravý D-kroužek  D-kroužek na levé straně bederního pásu by 

měl být zhruba na vašem boku 

Upravte délku levé části popruhu tak, aby prošla okem mezinožního popruhu, přičemž mezi 

prstencem a okem zbývá přibližně 5 cm (šířka řemínku)  Upravte pravou část tak, aby byl popruh 

mírně napnutý  Pokud zkrátíte popruh, ponechte dostatečný prostor pro různě silné obleky nebo 

možnou změnu tělesných rozměrů  Po zkrácení je nutné konce pásů zatavit zapalovačem nebo 

svíčkou  Dělejte to opatrně, aby se na koncích popruhu nevytvořil tvrdý povrch 

Upravte délku mezinožního popruhu tak, aby těsně přiléhal k tělu, ale aby se nezařezával  

Nastavte polohu zadního D-kroužku co nejníže, ale dostatečně vysoko, aby netlačil do hýždí při 

plavání  Zadní D-kroužek by měl být na dosah potápěče  Pomocí celého přístroje vyzkoušejte 

přesnou polohu zadního D-kroužku ve vodě 
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1.13 Kompenzátor vztlaku

CCR Liberty používá kompenzátor vztlaku (BCD) s výtlakem 200 N  Konstrukce kompenzátoru 

a materiály jsou velmi odolné, a dokonce vhodné pro potápění v jeskyních a vracích 

Křídlo má dvouvrstvou konstrukci  Vnitřní vak je vyroben z vysokofrekvenčně svařovaného 

polyurethanu tkaniny Cordura 560 s PU povlakem  Vnější kryt křídla je vyroben z tkaniny 

Cordura 2000 

Křídlo je připevněno šrouby podél okraje zadní desky 

Pro správné umístění inflátoru protáhněte středotlakou hadici gumovým kroužkem na vrapové 

hadici, poté gumovým kroužkem na ramenním popruhu a nakonec druhým gumovým kroužkem 

na vrapové hadici  Nepřeskočte žádný z kroužků na vrapové hadici; po odpojení konektoru pro 

rychlé uvolnění z nafukovače by se mohl dostat dostatečně daleko zpět na místo, kde je těžké 

ho najít nebo dosáhnout 

Kompenzátor vztlaku není záchranný prostředek  Neudržuje potápěče v poloze lícem nahoru  

Není navržen tak, aby držel tvář potápěče nad hladinou, pokud by byl v bezvědomí nebo 

nepohyblivý 

1.14 Zátěž

Zátěž se skládá ze dvou textilních kapes umístěných po stranách kanystru pohlcovače a je 

připevněn k lahvím  Ve spodní části kapes je poutko, kterým prochází upevňovací popruh těla 

rebreatheru  Vnitřní kapsičky, které obsahují jednotlivá závaží, se vkládají do vnějších kapes  

Horní klopa vnějšího pouzdra je určena k vkládání závaží před ponorem a jejich následném 

vyjímání  Pro nouzové odhození zátěže zatáhněte za červený pásek ve spodní části vaku  Tím se 

otevře vnější kapsa a uvolní se vnitřní váček obsahující předřadník 

Pro pravidelné odstraňování zátěže nepoužívejte metodu nouzového odhození  To by mohlo vést 

k nadměrnému opotřebení suchého zipu 

Potápěč v suchém obleku obvykle potřebuje 0 až 2 × 4 kg zátěže  Správná hmotnost a rozložení 

zátěže je předmětem kurzu CCR Liberty diver 
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1.15 Hmotnosti jednotlivých dílů

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační  Hmotnost dílů každého přístroje se může lišit 

Zádová deska s křídlem, postrojem a hadicemi, bez dýchacích vaků           10,68 kg

Zátěžové kapsy (bez závaží)                                                              0,43 kg

Dýchací vaky včetně všech ventilů                                                      1,86 kg

Lahev s ventilem, prázdná                                                                5,44 kg

Vrapová hadice, kompletní                                                               1,11 kg

Kanystr pohlcovače a kartuše, bez sorbentu                                         3,76 kg

Hlava vč  handsetu, HUD a BD                                                            4,59 kg

Nabíječka s kabelem                                                                      0,09 kg

Dodávané příslušenství a malé díly (bez nabíječek)                                1,00 kg

Červený ochranný kufr                                                                   13,70 kg

Peli Stormcase iM2975                                                                 10,30 kg

Kyslík 3 l při 200 barech                                                                  0,84 kg

Diluent (vzduch) 3 l při 300 bar                                                         0,91 kg

Sofnolime                                                                                                                            2,50 kg

Energie uložená v bateriích                                                     4,16 × 10-11 kg
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2. Provoz řídicí jednotky

2.1 Ovládací prvky

Veškerá elektronika v CCR Liberty je ovládána prostřednictvím handsetů 

Rozlišují se následující vstupy a kombinace:

– Stiskněte horní tlačítko

– Stiskněte dolní tlačítko

– Stiskněte obě tlačítka

– Dlouze stiskněte horní tlačítko

– Dlouze stiskněte spodní tlačítko

– Dlouze stiskněte obě tlačítka

– Stiskněte kódované tlačítko (stiskněte obě tlačítka, poté uvolněte jedno tlačítko a znovu jej 

stiskněte, poté uvolněte obě tlačítka)

– Nakloňte HS od sebe

– Nakloňte HS k sobě

– Nakloňte HS doleva

– Nakloňte HS doprava

– Klepněte na sklo displeje

– Posviťte si na displej

„Dlouhé stisknutí“ znamená stisknutí tlačítka na více než 2,5 sekundy  Operaci stisknutí tlačítka 

lze ukončit uvolněním tlačítka, které je aktuálně stisknuté, nebo uvolněním posledního tlačítka 

(při stisknutí obou tlačítek) 

Konfigurace daného HS – ať už je nastavena pro levou nebo pravou ruku – určí směry naklonění 

a které tlačítka budou tvořit horní / dolní 

Konfiguraci naklápění HS lze změnit klepnutím na HS z kterékoli ze čtyř stran 

2.1.1 Vstupy v povrchovém režimu

Tlačítekám a dalším vstupům byl přiřazen význam v souvislosti s aktuální položkou, na kterou 

je v nabídce navigováno  Zároveň je však pro jejich použití stanovena obecná pravidla, která 

platí, kdykoli je to možné 
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Stiskněte horní tlačítko – vyberte položku nabídky

Stiskněte dolní tlačítko – procházejte nabídkou

Stiskněte obě tlačítka – opuštění nabídky bez provedení jakékoli akce Dlouhé stisknutí horního 

tlačítka – stránka nahoru

Dlouze stiskněte spodní tlačítko – stránka dolů

Dlouhé stisknutí obou tlačítek – návrat na hlavní obrazovku

Kódované stisknutí tlačítka – přepnutí do režimu údržby (lze provést pouze z hlavní obrazovky) 

Naklonění HS od sebe – zvýšení zadané číslice o jednu nebo zaškrtnutí políčka

Nakloňte HS směrem k sobě –   zmenšete zadanou číslici o jednu nebo zrušte zaškrtnutí políčka 

Naklonit HS doleva – posuňte kurzor doleva

Nakloňte HS doprava – posuňte kurzor doprava

V některých případech, například v nabídce nebo na obrazovce úprav, se zobrazí užitečné 

symboly týkající se tlačítek  Symbol může být buď vedle jednoho tlačítka označující akci 

provedenou při stisknutí příslušného tlačítka, nebo mezi tlačítky (označující akci provedenou při 

stisknutí obou tlačítek) 

Symbol    označuje, že uživatel může procházet nabídkou  Posouvání v nabídce je cyklické, 

takže se kurzor vrátí na začátek seznamu nabídky  Funkce posouvání nahoru není k dispozici 

kvůli ovládání pouze dvěma tlačítky 

Symbol    znamená návrat o jednu úroveň zpět bez provedení jakékoli akce  

Symbol    představuje výběr položky nebo potvrzení akce 

2.1.2 Vstupy potápěčského režimu

Vstupní význam v povrchovém režimu platí také pro ponorový režim  Některé výjimky jsou:

Dlouhé stisknutí horní tlačítka – vysoký setpoint  Dlouhé stisknutí dolního tlačítka – nízký 

setpoint

Při hraní dekompresních her je odpověď naklonění citlivější  Zadávání číslic nakloněním je 

v ponorového režimu omezeno pouze na speciální případy 

Pokud byl displej vypnutý, zapne se klepnutím na sklo displeje 

Ve tmě jej aktivuje rozsvícení potápěčského světla stejným způsobem jako klepání na sklo  

V přirozeně osvětleném prostředí lze displej aktivovat zakrytím a následným odkrytím 
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2.1.3 Jazyk

Všechny textové informace o CCR Liberty jsou v angličtině  Ovládání přístroje vyžaduje znalost 

anglického jazyka na úrovni, která uživateli alespoň umožní důkladně porozumět těmto 

informacím 

V tomto českém manuálu jsou uváděny všechny termíny v původní angličtině s českým 

překladem a vysvětlením 

2.2 Zapnutí jednotky

Zapnutí řídicí jednotky CCR Liberty vyžaduje, aby byla v pohotovostním režimu, který je indikován 

na HUD (pomalu blikající modrá LED) a na buddy displeji (pomalu blikající zelená LED) 

Pokud jsou propojky odstraněny (nebo otočeny tak, aby piny nebyly zasunuty do konektoru), 

nelze řídicí jednotku rebreatheru zapnout, s výjimkou napájení USB při připojení k počítači 

pomocí adaptéru 

2.2.1 Aktivace

CCR Liberty se aktivuje stisknutím obou tlačítek na handsetu po dobu tří sekund 

Automatická aktivace nastane v případě, že jsou jednotky ponořeny do hloubky větší než 1,5 m  

V takovém případě nemůže uživatel pokračovat v ponoru a musí co nejdříve provést úplnou 

přípravu před ponorem na hladině 

CCR Liberty je také možné zapnout automatickou aktivací v případě poškození nebo ztráty 

obou handsetů  Použití této možnosti je riskantní a mělo by proto být zváženo pouze při pokusu 

o záchranu, například při evakuaci potápěče ze sifonu jeskyně 

Po aktivaci se rebreather přepne do povrchového režimu  Při ponoření do hloubky větší než 1,5 m 

se rebreather automaticky přepne do režimu CCR (za předpokladu, že jsou propojky propojeny 

s bateriemi)  Vzhledem k nízké vzorkovací frekvenci hloubky, když je jednotka vypnutá, 

rebreather se automaticky zapne přibližně po jedné minutě ponoření do hloubky větší než 1,5 

metru 

UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEDÝCHEJTE Z JEDNOTKY, KTERÁ JE VYPNUTÁ! To může mít za následek 

vážné zranění nebo smrt.
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2.3 Povrchový režim

2.3.1 Vstup do povrchového režimu 

CCR Liberty se po zapnutí stisknutím obou tlačítek přepne do povrchového režimu  Ve vodě lze 

v nabídce zvolit povrchový režim, pokud je hloubka menší než 1,5 m 

2.3.2 Primární obrazovka povrchového režimu

Date and Time (Datum a čas)

Udržujte správné nastavení místního času; bude 

použit pro záznam logu 

Stack time (Časovač pohlcovače)

Časovač pohlcovače běží nepřetržitě v ponorového 

režimu (kromě bailout OC) bez ohledu na hloubku 

a lze jej nastavit tak, aby běžel i na povrchu (více 

v části „Stack timer sfc “) 

Pokud strávíte v potápěčském režimu dlouhou dobu a nedýcháte ze smyčky rebreatheru, zvyšte 

čas na upozornění na čas zásobníku 

Nezapomeňte resetovat časovač při doplňování pohlcovače (Menu / Predive → Stack time reset) 

Max altitude (Maximální nadmořská výška)

Výpočet maximální povolené výšky je založen na dekompresním algoritmu ZHL 16 B 

s dodatečnou bezpečnostní rezervou (GF = 0,80)  Jedná se o pokračování dekompresních 

výpočtů a funkcí stejným způsobem jako dekompresní strop 

No Fly (bezletový čas)

Výpočet doby bez letu je založen na maximální povolené výšce podle Bühlmannova 

dekompresního algoritmu ZHL 16 B 

Tlak vzduchu v kabině dopravního letadla je udržován na úrovni odpovídající tlaku vzduchu ve 

výšce 1800–2400 m (6000–8000 stop) nad mořem, zatímco cestovní výška klesá v rozsahu 

11 000–12 200 m (36 000– 40 000 stop) 

Výpočet doby bez letu využívá rozhodující nadmořskou výšku 4464 m (14 646 ft)  V této 

nadmořské výšce se automaticky otevřou přihrádky obsahující kyslíkové masky, které spadnou 

před cestujícími v letadle 
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Symbol baterie

Grafická indikace ukazuje zbývající kapacitu baterie  Obě baterie jsou označeny samostatně 

Baterie je plná

Výška vybarvené části je úměrná zbývající kapacitě baterie

Barva se mění s méně než poloviční kapacitou

Připojeno k nabíječce

Setpoints

Zobrazí se Descent (sestupový) („ “, pokud je deaktivován), nízký a vysoký setpoint 

ppO
2

Zobrazí se naměřený parciální tlak kyslíku 

2.3.3  Obrazovka O senzory povrchového režimu

Chcete-li přepnout mezi různými obrazovkami 

v povrchovém režimu, stiskněte horní tlačítko  Po té 

lze odečístat ppO
2
 i napětí čidel  Pokud senzor není 

funkční (not connected – nepřipojeno, offline, error – 

chyba, excluded – vyloučeno, disabled – zakázáno, 

uncalibrated – nekalibrováno), místo hodnoty ppO
2
 

se zobrazí příslušná značka 

Na obrazovce O
2
 čidel můžete také najít místní čas, 

maximální rozdíl mezi odečty čidel a časem použití 

kanystru (stack time) 

2.3.4 Přepnutí do jiných režimů

V nabídce může uživatel přepnout z povrchového 

režimu do režimu CCR, manuálního CCR, Bailout OC 

a pohotovostního režimu 
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Při ponoření do hloubky větší než 1,5 m se rebreather automaticky přepne do režimu CCR 

2.3.5 Udržování ppO
2
 v povrchovém režimu

V povrchovém režimu se spouští jednoduchá údržba ppO
2
  Pokud obsah kyslíku ve smyčce 

klesne pod 19% (vzhledem k aktuálnímu atmosférickému tlaku), solenoid se otevře a přidá 

0,5 litru kyslíku  To by mělo zajistit, že parciální tlak kyslíku stoupne na hodnotu alespoň 

0,23 bar  Potom se vstřikuje kyslík v šestisekundových intervalech (tři sekundy po posledním 

uzavření solenoidu)  Účelem tohoto řídicího algoritmu je zabránit nebezpečnému poklesu 

ppO
2
 a následné ztrátě vědomí uživatele, který mohl omylem dýchat z okruhu bez aktivace 

ponorového režimu 

Kontrola ppO
2
 podléhá dalším podmínkám; kyslíková lahev musí být plná, připojená a otevřená  

Musí být také nainstalovány a kalibrovány snímače PpO
2
  

Řízení ppO
2
 v povrchovém režimu udržuje hladinu kyslíku pouze těsně nad prahem hypoxie; 

proto se NESMÍ používat k běžnému dýchání 

2.4 Nastavení

CCR Liberty lze konfigurovat v povrchovém režimu  

Krátkým stisknutím obou tlačítek aktivujte hlavní 

nabídku povrchového režimu a vyberte možnost 

Setup (Nastavení) 

Některé hodnoty lze nastavit během ponoru; to je 

však vyhrazeno pouze pro řešení výjimečných situací 

Nastavené hodnoty budou záviset především na zkušenosti uživatele, fyziologii a osobní 

preferenci  Skutečnost, že CCR Liberty umožňuje uživateli zvolit si vlastní hodnoty, neznamená, 

že takové nastavení je bezpečné nebo vhodné pro jednotlivce a jeho plánovaný ponor 

Pokud si nejste jisti, kterou hodnotu chcete nastavit, ponechte hodnoty na výchozím nastavení 

Výrobce neposkytuje záruku na nesprávné používání CCR Liberty, pokud je chybný provoz 

výsledkem nesprávného nastavení 

Výchozí hodnoty továrního nastavení jsou označeny hranatými závorkami 
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2.4.1 Použití editoru

Většina hodnot je upravována podobným způsobem 

Nakloňte HS k sobě –   snižte číslici o jednu nebo 

zrušte zaškrtnutí políčka 

Naklonit doleva – posunout kurzor doleva 

Naklonit doprava – posunout kurzor doprava

Stiskněte horní tlačítko – zrušte úpravy (reset na 

předchozí hodnotu)

Dlouhé stisknutí horního tlačítka – reset na výchozí 

hodnotu 

Stiskněte obě tlačítka – opuštění bez uložení

Stiskněte dolní tlačítko – uložení a ukončení

Přípustný rozsah je označen <minimum    [výchozí] maximum> hodnota 

Na displeji se zobrazí stručný popis níže

2.4.2 Požadované hodnoty

Use Descent SP [Off] – Použít sestupový Setpoint 

[Vypnuto])

To umožňuje použití sestupového setpointu 

Viz také str  56 Descent setpoint – Sestupový 

setpoint 

Descent ppO
2
 [0,4 bar] – ppO

2
 sestupový [0,7 bar]

Hodnota sestupového setpointu (rozsah: 0,2–0,1 bar) 

Viz také str  56 Descent setpoint – Sestupový setpoint 

ppO
2
 low [0,7 bar] – ppO

2
 nízký [0,7 bar]

Hodnota nízkého setpointu (rozsah: 0,4 – 1,3 barů) 

Viz také str  56 Setpoint 
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ppO
2
 high [1,3 bar] – ppO

2
 vysoký [1,3 bar]

Hodnota vysoké žádané hodnoty (rozsah: 0,7 – 0,6 baru) 

Viz také str  56 Setpoint 

Limit FO
2
 [90%]

Setpoint je omezen na procento tlaku okolí (rozsah: 60–96%) 

Nastavení příliš nízkého procenta snižuje účinnost dekomprese v mělkých hloubkách  

Nastavením příliš vysokého procenta v mělkých hloubkách se zvyšuje přidávání kyslíku, což 

vyžaduje vyprázdnění obsahu dýchací smyčky a ztěžuje vyvážení 

Viz také str  57 Setpoint limitation – Omezení setpointu 

SPh auto

Automatické přepnutí na vysoký setpoint  Pokud 

jsou do grafu zadány hodnoty větší než 0, jednotka 

automaticky přepne na vysokoý setpoint podle 

zadaných parametrů, pokud je pod vodou  K tomu 

může dojít v důsledku překročení určité hloubky 

během sestupu, času na dně nebo překročení určité 

hloubky během výstupu  Hodnoty se zadávají do 

grafu schématu profilu ponoru  Navigujte kurzor 

v grafu dolním tlačítkem, vyberte položku horním 

tlačítkem, nakloněním jej upravte 

2.4.3 Mixtures – Směsi

CCR

Lze přednastavit osm různých směsí diluentů 

s proměnlivými frakcemi kyslíku, dusíku a helia 

Krátkým stisknutím horního tlačítka vyberte směs, 

kterou chcete upravit, a pomocí naklápění změňte 

hodnoty nebo polohu kurzoru 
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Každá směs může být povolena (označeno 

zaškrtávacím políčkem) nebo zakázána (zrušit 

zaškrtnutí políčka)  To lze provést na obrazovce 

úprav nebo zkratkou – dlouhým stisknutím horního 

tlačítka v seznamu směsí 

Vedle každé směsi plynů se zobrazí MOD a END  MOD 

diluentu se počítá tak, že diluent bude vždy schopen 

ředit směs ve smyčce  Vypočítává se z parciálního 

tlaku o 0,2 bar nižšího, než je vysoký setpoint 

Směs, kterou používáte jako diluent, musí být jednou z vybraných směsí  Nastavení nesprávného 

složení diluentu povede k nesprávnému výpočtu dekompresního postupu a může vést 

k nepřesnému podílu kyslíku ve směsi, pokud rebreather přepne na nepřímé měření pomocí He 

senzorů 

Viz také str  84 Diluent 

OC

Lze přednastavit osm různých bailoutových směsí OC s různými frakcemi kyslíku, dusíku a helia 

Každá směs může být povolena (označeno zaškrtávacím políčkem) nebo zakázána (zrušit 

zaškrtnutí políčka)  Lze vybrat pouze povolené směsi 

Vedle každé směsi plynů je zobrazen tlak (bar nebo PSI) a objem lahve (litry nebo kubické 

stopy)  Během úpravy směsi nastavujeme jednotlivé položky zvlášť  MOD (maximální provozní 

hloubka) se zobrazuje šedým písmem, přičemž se zohledňuje maximální ppO
2
 1,6 baru a END 

(ekvivalentní narkotická hloubka)  END se obvykle vyjadřuje jako hloubka, ve které by potápění 

se vzduchem mělo stejné narkotické účinky jako inertní plyny použité v současné směsi  Tato 

teoretická hloubka je ekvivalentem konkrétní cílové 

hloubky  V tomto případě však není známa cílová 

hloubka, proto je END vyjádřen jako % narkotického 

účinku směsi na vzduch 

Je nutné zadat a povolit směsi, které jste připravili 

pro bailout (nebo stage) 

Nepoužité směsi plynů musí být deaktivovány  

V opačném případě budou výpočty řízení plynu nebo 

BO RMT zkreslené 
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V případě nouze lze směs během ponoru povolit nebo dokonce nově definovat  Toto by však 

mělo být vyhrazeno pouze pro nouzové situace 

Def. diluent

Směs diluentu, která je primárně použita pro výpočet dekomprese a vstřikování kyslíku  

Alternativní výchozí diluent lze vybrat pouze ze směsí, které jsou povoleny 

2. def. Dil

Pokud se použije záložní rebreather, složení diluentu definuje dekompresní výpočty 

v příslušném záložním přístroji 

Def. OC mix

Určuje směs pro OC, která je vybrána, pokud dojde k přepnutí do režimu Bailout OC  Alternativní 

výchozí bailout směs OC lze vybrat pouze ze směsí, které jsou povoleny 

End pressure  – Tlak na konci

Minimální tlak na konci použití lahve pro plánování spotřeby plynu v plánovači a BO RMT během 

ponoru 

Min. PO
2

Specifikuje použitelnost OC směsí s ohledem na minimální ppO
2
 

Max PO
2

Specifikuje použitelnost OC směsí s ohledem na maximální ppO
2
 

RMV

Residual Minute Volume – Minutový objem dýchání se používá k výpočtu řízení plynu 

v plánovači a BO RMT během ponoru  Doporučujeme nastavit dostatečnou rezervu pro řešení 

krizové situace  RMV během zásahu CO
2
 může významně překročit 50 l/min 

2.4.4 Dekomprese

GF low [0,30] – GF nízký [0,30]

Gradientní faktor na začátku dekomprese (rozsah: 

0,05–1,00)

GF low určuje další zvýšení bezpečnosti v hloubce 

dekompresního stropu na začátku dekomprese  

Nastavení hodnoty 1,00 odpovídá k Bühlmannovu 
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dekompresnímu algoritmu bez dalšího zvýšení bezpečnosti pomocí metody gradientního 

faktoru 

Nastavení nízkých hodnot vede k hlubším a delším zastávkám na začátku dekomprese 

GF high [0,80] – GF vysoký [0,80]

Faktor přechodu na konci dekomprese (rozsah: 0,10 – 1,00)

GF high určuje další zvýšení bezpečnosti při výstupu na povrch  Nastavená hodnota 1,00 

odpovídá Bühlmannovu dekompresnímu algoritmu bez dalšího zvýšení bezpečnosti pomocí 

metody gradientního faktoru 

Nastavení nízkých hodnot vede k delší mělké dekompresní zastávce 

Bailout GF low [0,80] – Bailout GF nízký [0,80]

Gradientní faktor přechodu pro bailout na začátku dekomprese (rozsah: 0,05–1 0,00)

Obecným pravidlem pro nízký bailout GF je nastavení vyšší hodnoty GF (nižší dodatečné zvýšení 

bezpečnosti) 

Bailout GF high [0,95] – Bailout GF vysoký [0,95]

Gradientní faktor pro bailout na konci dekomprese (rozsah: 0,10 – 1,00)

Obecným pravidlem pro vysoký bailout GF je nastavení vyšší hodnoty GF (nižší dodatečné 

zvýšení bezpečnosti) 

Rate & Zone – Výstupová rychlost a zóna

Tato položka umožňuje nastavit rychlost sestupu a výstupu  Zadávání se provádí ve 

schématické tabulce profilů ponoru  Navigujte kurzor v grafu dolním tlačítkem, vyberte položku 

horním tlačítkem, nakloněním jej upravte  Rychlost sestupu je první definovaná hloubka, ze 

které je sledována rychlost klesání (m nebo stopy)  Následující hodnota je rychlost sestupu 

(m/min nebo ft/min)  Rychlosti výstupu jsou rozděleny do tří zón: maximální hloubka prvního 

limitu; od prvního limitu k druhému limitu; a nakonec od druhého limitu k povrchu  Tyto limity 

lze definovat v grafu vpravo  Rychlosti v jednotlivých zónách jsou součástí grafu na levé 

výstupní straně 
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Planner Setup – Nastavení plánovače

Plánovač slouží k nastavení plánů dekomprese a správy plynu  Podrobný popis najdete v části 

Planner settings – Nastavení plánovače – strana 75 

Reset deco data – Resetovat dekompresní data 

Tím se resetuje nasycení inertních plynů a výpočet toxicity kyslíku do stavu, který odpovídá 

velmi dlouhému období po předchozím ponoru 

Potápěč, který používá CCR Liberty po resetování dekompresních dat, by se neměl potápět 48 

hodin od resetování přístroje  Po výrazném zvýšení nadmořské výšky se nepotápějte 24 hodin 

s resetovaným zařízením 

2.4.5 Alarms – Alarmy

Alarm sources – Zdroje alarmu 

CNS [On] – CNS [Zapnuto]

Byl dosažen limit toxicity kyslíku 

ppO
2

Parciální tlak kyslíku překročil povolený 

nastavený rozsah 

Descent rate [Off] – Rychlost sestupu [Vypnuto]

Rychlost sestupu překročila nastavený limit 

Ascent Rate [On] – Rychlost výstupu [Zapnuto]

Rychlost výstupu překročila stanovený limit; systém toleruje velmi krátké a rychlé pohyby 

Low battery [25%] – Vybitá baterie [25%]

Baterie klesla pod nastavený limit (rozsah: 0–40%)  Nastavení 0 znamená deaktivaci tohoto 

alarmu 

Min. PO
2

Určuje dolní limit alarmu ppO
2
 v režimu potápění CCR 

Max PO
2

Určuje horní limit alarmu ppO
2
 v režimu potápění CCR 
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Notifications – Oznámení

No deco end [On]  – Konec bezdekompresního času 

[Zapnuto]

Konec ponoru v nulovém čase (terminologie 

Bühlmannova dekompresního modelu), tj  

upozornění, že bude nutné snížit rychlost výstupu 

a / nebo provést dekompresní zastávky 

Gas switch reminder [Off] – Připomenutí přepnutí 

plynu [Vypnuto]

Alarm doporučuje uživateli přepnout na jinou dýchací směs  Používá se pouze v režimu 

bailout OC 

Gas switch done [On] – Konec zastávky na přepnutí plynu [Zapnuto]

Oznámí, že byla provedena změna směsi (v režimu Bailout OC) nebo diluentu 

Depth & Time – Hloubka a čas

Nastavení hloubky a času se nastavuje 

prostřednictvím schematického grafu ponoru  

Procházejte graf pomocí spodního tlačítka, 

vyberte pomocí horního tlačítka a nastavte 

hodnoty nakloněním počítače 

Oznámení, že během sestupu bylo dosaženo 

nastavené hloubky  Je možné nastavit tři 

samostatné hloubky v rozsahu 0 – 300 m  0 

znamená deaktivaci oznámení 

Oznámení, že byl dosažen čas ponoru  Je možné nastavit tři samostatné časy v rozsahu 0 – 

999 min  0 znamená deaktivaci oznámení 

Oznámení o dosažení nastavené hloubky během výstupu  Je možné nastavit tři samostatné 

hloubky v rozsahu 0 – 300 m  0 znamená deaktivaci oznámení 

Stack time [150 min]

Oznámení, že bylo dosaženo kumulativního času v jakémkoli režimu CCR (rozsah: 

0–360 minut)  0 znamená deaktivaci oznámení 

Chcete-li resetovat časovač, přejděte do nabídky Predive 
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Stack timer sfc. – Časovač pohlcovače sfc 

Tuto funkci lze nastavit tak, aby se v povrchovém režimu nepočítal čas zásobníku 

Zapnuto – počítáno na povrchu

Vypnuto – nepočítá se na povrchu

2.4.6 Preferences – Přizpůsobení

Display 

Orientation – Orientace displeje

Nastavení pro levou / pravou ruku 

Screensaver – Spořič obrazovky

Displej bude neaktivní po nastavené době 

časovače (rozsah: 0–120 s)  0 znamená, že displej 

bude neustále aktivní 

Dive mode screens – Obrazovky ponorového 

režimu

Kteroukoli z pěti následujících obrazovek lze 

povolit nebo zakázat  To lze provést během 

ponoru 

Detailed – primární obrazovka zobrazuje 

všechny potřebné informace

Synoptic – hodnota hloubky je snadno čitelná; je doprovázena dalšími důležitými 

informacemi

Big – nejdůležitější informace psané velkými písmeny

Graph – obrazovka profilu ponoru

O
2
 sensors – podrobný stav kyslíkových čidel

TTS – Obrazovka Time to surface (čas k hladině) s unikátní funkcí BO RMT a budoucí TTS

Indication – Indikace 

Auxiliary displays – Pomocné displeje

Jedná se o nastavení polohy HUD a Buddy displeje  Výchozí poloha pro HUD je na pravé 

straně a na levé straně pro BD 

Color blind mode – Režim pro barvoslepé

Pokud nemůžete rozlišit modré a zelené LED kontrolky na HUD, zapněte režim Color blind  

Viz str  28 Režim Color Blind 
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Timeouts – Časové limity

Key press delay – Zpoždění stisknutí tlačítka [1]

Minimální doba stisknutí tlačítka (rozsah: 1 – 5, po 100 ms) 

Auto switch off – Automatické vypnutí

To představuje dobu, po které se CCR Liberty přepne z povrchového režimu do 

pohotovostního režimu (rozsah: 0 – 999 min )  0 deaktivuje automatické přepnutí do 

pohotovostního režimu  Pokud není připojen žádný handset, dojde k vypnutí po 150 minutách 

bez ohledu na nastavení 

Units [metric] – Jednotky [metrické]

Pro celé zařízení lze nastavit metrické a imperiální jednotky  Všechny fyzické výpočty jsou 

interně prováděny pomocí metrického systému; výsledky jsou převedeny pouze pro zobrazení 

Editor navig. [Tilt] – Navigase v editoru [Náklon]

Čísla v editoru lze zvýšit nebo snížit nakloněním nebo klepnutím  Možnost poklepání 

může vyžadovat určitou praxi  Neměňte nastavení náklonu, pokud nemáte vážný důvod 

upřednostňovat poklepání 

Checklist [enabled] – Kontrolní seznam [povoleno]

Při vstupu do režimu CCR z nabídky povrchového režimu se zobrazí kontrolní seznam  To lze 

deaktivovat 

He measuring [TMX only] – Měří [pouze TMX]

TMX only – Senzory He se používají pouze v případě, že vybrané diluent obsahuje> 20% helia 

Never – Senzory He jsou trvale deaktivovány 

Salinity – Slanost

Tato vlastnost bere v úvahu slanost vody (čerstvá / mořská)  Má přímý vliv na měření hloubky 

2.4.7 Calibration – Kalibrace

Calibration He – Air – Kalibrace He-Air

Senzory He jsou kalibrovány vzduchem  Senzor je stabilní po dlouhou dobu; proto proveďte 

kalibraci až po výměně senzoru nebo pokud existují pochybnosti o jeho přesnosti  Senzory musí 

být bez stop helia a vlhkosti 

Oxygen purity [99,5%] – Čistota kyslíku [99,5%]

Lze nastavit koncentraci kyslíku v kalibračním plynu  Pokud je to možné, použijte ke kalibraci 

kyslík o čistotě nejméně 99,5% 
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Ke kalibraci nepoužívejte vzduch  Parciální tlak kyslíku ve vzduchu za atmosférického tlaku se 

významně liší od parciálních tlaků určených setpointy  Na konci životnosti, může kyslíkové čidlo 

úspěšně podstoupit kalibraci na 21% (vzduch), ale již nebude schopen měřit ppO
2
 1 bar nebo 

vyšší 

Viz také str  87 Kalibrace kyslíkových čidel a 85 str  Kyslík 

Recommended [3 days] – Doporučeno [3 dny]

Rekalibrace kyslíkových senzorů bude doporučena po nastaveném počtu dní (rozsah: 0—30) 

2.4.8 Faulty sensors – Vadná čidla

Oxygen sensors – Kyslíková čidla

Toto je přehled stavu kyslíkových čidel  Na základě výsledků může být nutné, aby uživatel pro 

výpočet ppO
2
 vyloučil jednotlivá kyslíková čidla 

Normal – nebyla zjištěna žádná porucha čidla; čidlo se používá jako zdroj dat 

Uncalibrated – senzor nebyl kalibrován 

Excluded – čidlo je algoritmem automaticky vyloučeno  Algoritmus může vrátit čidlo do 

normálního stavu, pokud zjistí, že důvod pro vyloučení již neexistuje 

Disabled – čidlo vyloučeno ručně 

Error – čidlo není přítomno nebo špatný kontakt 

Offline – senzor není k dispozici (digitální komunikace na úrovni modulu nefunguje) 

Helium sensors – Heliové senzory

Je možné zahrnout a vyloučit heliové senzory 

Normal – nebyla zjištěna žádná porucha čidla; čidlo se používá jako zdroj dat 

Uncalibrated – senzor nebyl kalibrován 

Excluded – čidlo je algoritmem automaticky vyloučeno  Algoritmus může vrátit čidlo do 

normálního stavu, pokud zjistí, že důvod pro vyloučení již neexistuje 

Disabled – čidlo vyloučeno ručně 
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Error – čidlo není přítomno nebo špatný kontakt 

Offline – senzor není k dispozici (digitální komunikace na úrovni modulu nefunguje) 

Pressure sensors – Tlaková čidla

Toto je přehled stavu snímače tlaku  Na základě výsledků může uživatel muset ručně vyloučit 

jednotlivé senzory  Nezačínejte ponor s více než jedním nefunkčním snímačem tlaku 

Normal – nebyla zjištěna žádná porucha čidla; čidlo se používá jako zdroj dat 

Disabled – čidlo vyloučeno ručně 

Error – čidlo není přítomno nebo špatný kontakt 

Offline – senzor není k dispozici (digitální komunikace na úrovni modulu nefunguje) 

Viz také str  24 Měření tlaku a hloubky 

Other devices – Další zařízení

Solenoid, který nefunguje správně, můžete vypnout  Pokud ano, druhý solenoid zcela předběhne 

a jeho frekvence se upraví z 12 sekund na 6 

pO
2
 source – zdroj pO

2

Přepínání zdroje dat pro řízení parciálního tlaku kyslíku ve smyčce

O
2
 – Kyslíková čidla se používají k měření a regulaci kyslíku

Senzory He – používají se k nepřímému měření a regulaci kyslíku

2.4.9 Miscellaneous – Různé

Set time – Nastavit čas

Nastavení data a času se provádí ve formátu RRRR / 

MM / DD hh: mm: ss 

Horizontal calibration – Horizontální kalibrace

Akcelerometry se používají k ovládání nakláněním 

a klepáním  Musí být kalibrovány 

Před zahájením kalibrace položte handset na rovný povrch (např  Stůl) 
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Factory Defaults – Tovární nastavení

Tím se resetují všechna nastavení na výchozí hodnoty 

Po resetu nezapomeňte před ponorem změnit všechna potřebná nastavení 

2.5 Dive mode – Ponorový režim

2.5.1  Detailed screen – Podrobná 
obrazovka

Primární obrazovka zobrazuje všechny potřebné 

informace během ponoru  Většina informací je 

poskytována jasnými hodnotami a jednoznačnými 

symboly 

Dive time – Čas ponoru

Časovač se spustí po ponoření (hloubka> 1,5 m) 

a zastaví se po vynoření (hloubka <0,5 m)  V případě pobytu na povrchu (nebo ve velmi malé 

hloubce) následuje druhé ponoření (během času nastaveného v časovém limitu ukončení 

ponoru), indikovaný čas ponoru bude čas od prvního ponoření včetně povrchového času 

Depth – Hloubka

Hloubku lze odečíst v jednotkách vybraných v nastavení (m nebo ft)  Hloubka se vypočítá 

z naměřeného hydrostatického tlaku  Pro výpočet hloubky lze nastavit sladkou vodu (výchozí) 

nebo hustotu mořské vody (jednotky a slanost se nastavují v Setup → Preferences) 

Nastavení sladké / mořské vody nemá vliv na výpočty dekomprese  Dekomprese je založena na 

okolním tlaku a je nezávislá na zobrazené hloubce 

No Deco – Bezdekompresní čas

Můžete zůstat po uvedenou dobu v aktuální hloubce a dýchat aktuální směs (aktuální obsah He 

a aktuální SP), abyste se vyhnuli dekompresní povinnosti  Předpokládá se však, že potápěč bude 

dodržovat doporučenou rychlost výstupu 

Během ponoru existuje situace, kdy indikátor No Deco již zobrazuje nulovou hodnotu, ale 

hodnota dekompresního stropu se stále nezobrazuje  Taková situace může trvat desítky sekund  

Situace je způsobena skutečností, že bezdekompresní čas skončil a dekompresní strop je pod 

úrovní hladiny, ale jeho hodnota je tak nízká, že není potřeba stupňovité dekomprese, protože 

potápěč se vysytí během výstupu předepsanou rychlostí 
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Ceiling – Strop

Hloubka dekompresního stropu neustále klesá až k povrchu  Vždy zůstaňte pod hloubkou 

stropu, i když je hloubka stropu velmi malá 

Indikátor stropu v Liberty nahrazuje indikátor dekompresních zastávek  Potápěč volí hloubku, ve 

které provádí dekompresní zastávku nebo stabilně stoupá podle dekompresního stropu  Tento 

přístup může být efektivnější z hlediska dekompresního času  Časová reference je TTS (Time 

To Surface)  Pokud to podmínky nedovolují, nesledujte dekompresní strop v malých hloubkách  

Vlny, proudy, pozitivní vztlak výstroje v malé hloubce, žádná vizuální reference a další faktory 

mohou způsobit nekontrolovaný výstup nad strop nebo úplně bránit dekompresi na této úrovni 

Stoupání nad strop generuje varování  Další narušení o více než 1 m (3 ft) vede k dalšímu 

alarmu  Oba alarmy jsou zaznamenány vlogu  Výpočet dekomprese bude pokračovat bez 

penalizace  Potápěč je odpovědný za rozhodnutí, jak minimalizovat pravděpodobnost závažných 

následků 

Když hodnota stropu zmizí, dekomprese již není nutná  V takovém případě je možné vystoupat 

k hladině 

TTS

Čas do vynoření (TTS) zahrnuje kompletní dekompresní profil  Zaokrouhlování TTS je ovlivněno 

nastavením v Menu / Setup / Decompression / Planner setup / Rounding  Zaokrouhlování lze 

nastavit na 60 s, 30 s, 1 s 

Symboly baterie

Baterie je plná

Vybarvená část je úměrná zbývající kapacitě baterie

Barva se mění s méně než poloviční kapacitou

Kombinovaný grafický symbol

Kombinovaný grafický symbol na podrobné obrazovce je určen pro rychlé povědomí  Říká 

potápěči, co je třeba udělat  Barva výstražných symbolů se mění ze žluté na červenou podle 

stupně závažnosti 
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Je povoleno vystoupit na povrch 

Je povoleno vystoupit do hloubky dekompresní zastávky nebo dekompresního stropu 

Bylo dosaženo hloubky dekompresního stropu nebo dekompresní zastávky; neměňte 

hloubku 

Bylo dosaženo hloubky bezpečnostní zastávky; neměňte hloubku 

Rychlost výstupu byla překročena; zpomalte výstup 

Aktuální hloubka je menší než hloubka dekompresního stropu; sestupte 

t (teplota)

Teplota vody se měří uvnitř pouzdra HS  Po změně teploty vody počkejte přibližně 1–2 minuty, 

dokud nebude hodnota teploty stabilní  Teplota vzduchu je ovlivněna mnoha faktory a je pouze 

orientační 

CNS

Takzvané „kyslíkové hodiny“ představují procento spotřeby limitu toxicity CNS  Výpočet je 

založen na limitech expozice kyslíku NOAA 

Viz také str  97 Dýchání plynů s vysokým obsahem kyslíku 

Diluent

Zobrazí se aktuálně použitý diluent

Symboly solenoidů

V levém a pravém dolním rohu jsou symboly označující stav solenoidů podle údajů z řídicích 

jednotek 

X – solenoid je zavřený

= – solenoid je otevřen

SP

Setpoint je požadovaná hodnota ppO
2
  Setpointy jsou obvykle zobrazeny bíle  Setpoint se 

zobrazí žlutě, pokud není fyzicky dosažitelný (např  Setpoint 1, 4 ve 2 metrech)  Vyodnocení 
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schopnosti dosáhnout setpointu je ovlivněno maximální FO
2
  Lze například dosáhnout 

požadované hodnoty 1, 3 ve 3 metrech, ale pouze pokud je ve smyčce 100% kyslíku, ale pokud 

je FO
2
 nastaven na 80%, bude se setpoint zobrazovat žlutě a solenoid nepřidá kyslík, dokud 

hodnota ppO
2
 neklesne pod 1,04 bar [1,3 × 0,8]  Hodnota setpointu se zobrazí červeně pouze při 

změně požadované hodnoty 

Informace o nastavení požadované hodnoty najdete v části Požadované hodnoty (str  56) 

O
2
 sensors – Kyslíková čidla

Zobrazí se ppO
2
 měřený jednotlivými senzory O

2
 

ppO
2

PpO
2
 lze měřit přímo (pomocí senzorů O

2
) nebo nepřímo (pomocí senzorů frakce He) 

Zobrazuje průměrnou hodnotu 

Viz str  22 Přímé měření ppO
2
 a str  23 Měření obsahu He 

Vykřičník

Pokud je vedle hodnoty zobrazen žlutý vykřičník, znamená to, že byl vyloučen jeden nebo více 

senzorů  To platí pro měření ppO
2
, teploty, tlaku a helia 

2.5.2 Synoptická obrazovka

Hodnota hloubky je snadno čitelná  Je doprovázena 

dalšími důležitými informacemi 

Význam hodnot je uveden na obrazovce 

2.5.3 Velká obrazovka

Nejdůležitější informace jsou psány velkými písmeny 

Tato obrazovka je užitečná, když je viditelnost velmi 

špatná  Mnoho potápěčů dokáže číst čísla i bez 

masky 
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2.5.4 Obrazovka profilu ponoru

Start

Čas zanoření je užitečný pro kontrolu dodržování 

plánu ponoru 

Avg

Průměrná hloubka je označena žlutou vodorovnou 

čarou a číslem zobrazeným žlutě 

Current depth – Aktuální hloubka

Viz levý dolní roh 

Dive time – Čas ponoru

Runtime aktuálního ponoru je umístěno v pravém dolním rohu 

Max

Toto je maximální hloubka dosažená během ponoru  Pole s touto hodnotou je umístěno 

uprostřed spodního řádku 

2.5.5 Obrazovka Senzory

Tato obrazovka zobrazuje potenciály hodnot senzorů a jejich kalibrované hodnoty ppO
2
 

Diluent

Složení aktuálního ředidla (O
2
 / He)

He0 / He1

Obsah helia ve smyčce, jak je detekován jednotlivými heliovými senzory  Za ideálních podmínek 

bude naměřená hodnota odpovídat podílu helia v diluentu 

pO
2

Parciální tlak kyslíku v diluentu v aktuální hloubce

pO
2
 indirect – pO

2
 nepřímý

Nepřímo měřený ppO
2
 pomocí heliových senzorů  

Buňka je označena modře  Při použití nepřímého 

měření ppO
2
 pomocí heliových senzorů bude buňka 

také stínována modře 
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Stack

Kumulativní čas pohlcovače

2.5.6 Obrazovka TTS

Tato obrazovka obsahuje užitečné a jedinečné 

informace o vypršení časového limitu 

BO RMT

Zbývající čas bailoutu je čas, který určuje maximální 

délku pobytu v aktuální hloubce aby dodávka 

bailoutového plynu byla dostatečná pro celý výstup, 

včetně dekomprese  Algoritmus spočítá všechny 

nastavené plyny a jejich množství spolu se stanovenou minutovou spotřebou (RMV)  Aby byl 

výpočet správný, je vždy nutné přesně zadat objem, tlak a složení plynu a mít v seznamu plynů 

pouze ty plyny, které se skutečně používají  BO RMT se počítá na základě nastavení Bailout GF 

BO TTS

Čas potřebný k vynoření v případě výstupu na OC bailout  Doba výstupu se počítá podle 

nastavení Bailout GF

TTS (+2) (+5) (+10)

Hodnoty těchto tří položek představují budoucí TTS (tj  Délka výstupu, pokud potápěč zůstane 

další 2, 5 nebo 10 minut v aktuální hloubce)  Ve fázi sycení se hodnoty postupně zvyšují; ve fázi 

desaturace; je to naopak 

2.6 Režim CCR (CCR mode)

Toto je primární ponorový režim s CCR Liberty 

2.6.1 Vstup do režimu CCR

Standardní způsob přepnutí do režimu CCR je výběr v nabídce z povrchového režimu 

Pokud dojde k ponoření do hloubky větší než 1,5 m v povrchovém režimu nebo v pohotovostním 

režimu, rebreather se automaticky přepne do režimu CCR  Nepoužívejte záměrně tuto metodu 

přepínání; je určena pouze pro nouzové situace 
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Proces přechodu do ponorového režimu má 

následující průběh  Volbou ponorového režimu 

se vstřikování kyslíku zahájí okamžitě na základě 

aktuálního parciálního tlaku kyslíku a nastavení 

setpointu  Současně se automaticky ověřují kyslíkové 

senzory a kontroluje se jejich kalibrace  Pokud je 

kalibrace starší než stanovený počet dní kalibrace 

nebo se napětí senzorů liší o více než 10%, jsou 

zobrazena varování a doporučení pro novou kalibraci 

kyslíkových čidel 

Dalším krokem je kontrolní seznam před ponorem  

Potápěč by měl postupovat podle tohoto seznamu 

krok za krokem a osobně zkontrolovat všechny 

položky na něm označené  Pomocí spodního tlačítka 

přejdete na další obrazovku 

Po kontrole všech položek kontrolního seznamu se 

zobrazí obrazovka předdýchání  Připravte zařízení 

na předdýchání  Stisknutím horního tlačítka 

odpočítávejte čas před dýcháním  Pravidla a postup 

pro předdýchání jsou popsány v kapitole 3 2 12 – 

str  89 

V pravém dolním rohu je zobrazen průměrný ppO
2
  

Všechny senzory a další hodnoty lze sledovat na 

druhém handsetu, kde jsou přístupné všechny 

obrazovky ponorového režimu  Pokud je předdýchání 

přerušeno, odpočítávání lze resetovat dolním tlačítkem 

Konec předdýchání je ohlášen vibracemi 

a „FINISHED“ – tzn  dokončeno  Pokud potápěč sám 

nepokračuje, po několika sekundách se zobrazí 

základní obrazovka ponorového režimu 

2.6.2 Přepnutí do jiných režimů

V nabídce je možné přepnout z režimu CCR do 

ručního režimu CCR (manual CCR) a bailout OC 
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Pokud je aktuální hloubka menší než 1,5 m, je možné přepnout do povrchového režimu 

a pohotovostního (standby) režimu 

2.6.3 Regulace ppO
2

Základní funkcí CCR Liberty je udržovat správný parciální tlak kyslíku 

Používá se prediktivní algoritmus řízení ppO
2
  Naměřený ppO

2
 je upraven podle matematického 

modelu dýchací smyčky  Výpočet dodávky O
2
 a případné následné otevření solenoidu se provádí 

v šestisekundových intervalech  Kyslík se přidává střídavě pomocí solenoidů odpovídajících 

oběma řídícím jednotkám 

V případě, že není možné určit skutečnou hloubku (z důvodu poruchy nebo ručního vyloučení 

všech tlakových senzorů), přepne se regulace dodávky kyslíku na jednoduchý algoritmus 

Setpoint

Setpoint je žádaná hodnota ppO
2
; informace o nastavení setpointu viz str  38 Setpointy  Dvě 

speciální hodnoty, „nízký setpoint“ a „vysoký setpoint“, jsou stálé  Ty lze zvolit jednoduše 

dlouhým stisknutím horního tlačítka (pro vysokou požadovanou hodnotu) nebo dolního tlačítka 

(pro nízkou požadovanou hodnotu) 

Ve výchozím nastavení má nízký setpoint hodnotu 0,7 bar (70 kPa)  Je možné jej nastavit 

v rozsahu 0,4 až 1,3 baru 

Ve standardním nastavení má vysoký setpoint hodnotu 1,3 bar (130 kPa)  Je možné jej resetovat 

v rozsahu 0,7 až 1,6 baru 

Po spuštění potápěčského režimu CCR se ve výchozím nastavení aktivuje nízký setpoint 

Descent setpoint – Sestupový setpoint

Sestupový setpoint je určen pro situace, kdy potápěč potřebuje rychle klesat na danou hloubku, 

například při potápění v proudu  Použitý algoritmus využívá přirozený vzestup ppO
2
 během 

sestupu  Je nutné rychle sestoupit; přirozený vzestup ppO
2
 musí být rychlejší než spotřeba 

kyslíku 

V konfiguraci musí být povoleno použití sestupového setpointu 

Pokud je povoleno, nastavená hodnota sestupového setpointu se automaticky aktivuje při 

přepnutí z povrchového režimu do režimu CCR  Nelze jej aktivovat jiným způsobem  Nastavená 

hodnota sestupu má proměnnou hodnotu  Počáteční nastavená hodnota dává ppO
2
 na povrchu  
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V hloubce se aktuální setpoint lineárně zvyšuje o 0,2 bar (20 kPa) na každých 10 m hloubky (tj  

Zvyšuje se o stejné absolutní hodnoty jako při potápění s otevřeným okruhem se vzduchem, 

pouze s jinou počáteční hodnotou hodnota) 

Nastavená hodnota sestupového setpointu se automaticky přepne na nízký setpoint po 

dosažení této hodnoty nebo po dokončení nebo výrazném zpomalení klesání, nejpozději však po 

deseti minutách 

Při použití sestupového setpointu musí uživatel průběžně kontrolovat, zda dosáhl nebo 

překročil maximální fyziologicky přípustnou mez ppO
2
, a podle toho upravit rychlost klesání, 

nebo přijmout jiná opatření 

Omezení setpointu

Kromě nastavené hodnoty je limit setpointu definován okolním tlakem  Například do hloubky 

3 m, kde je hydrostatický tlak 1,3 baru, může ppO
2
 při použití čistého kyslíku dosáhnout 

maximálně 1,3 baru 

Jelikož získání hodnoty 100% kyslíku ve smyčce není vždy praktické, je standardně nastaven 

setpoint na 90% okolního tlaku  Tuto hodnotu lze nastavit v rozsahu od 60% do 96% 

Nouzové řízení ppO
2

Pokud jsou všechny chemické senzory neplatné (chyba, deaktivováno atd ), Je v hloubce <6 

m a zdrojem měření ppO
2
 jsou kyslíková čidla, každých 6 s se provádí nouzové vstřikování O

2
 + 

alarm 

Jednotka předpokládá, že v hloubce menší, než šest metrů je riziko hypoxie větší než riziko 

hyperoxie a zabraňuje fatálním následkům nefunkčních nebo deaktivovaných senzorů  

V takovém případě nesmí potápěč pokračovat ve svém sestupu, dokud se ppO
2
 nestabilizuje 

a potápěč si není jistý dýchací směsí 

Nouzové ovládání ppO
2
 nepřímým měřením pomocí He senzorů 

Pokud v ponorovém režimu selžou všechna chemická kyslíková čidla, zobrazí se výstraha „ztráta 

měření pO
2
“ 

Nepřímé měření ppO
2
 pomocí heliových senzorů lze aktivovat pouze ručně za předpokladu, 

že je zapnuto nastavení měření helia (TMX only) a podíl helia v diluentu je vyšší než 20 %  Při 

použití nepřímého měření kyslíku s heliovými senzory se vždy ujistěte, že jsou heliové senzory 

kalibrovány a funkční 

Pro nepřímé měření kyslíku jsou všechna pole zobrazující ppO
2
 modrá 



58

2.6.4 Dekomprese

Dekompresní algoritmus bere v úvahu naměřené hodnoty ppO
2
 a inertní plyny podle 

nastaveného složení diluentu 

Během ponoru lze úroveň zabezpečení nastavit v nabídce přepnutím sady standardních 

a bailout gradientních faktorů (GF), aniž by to ovlivnilo režim, ve kterém CCR Liberty pracuje 

2.6.5 Specifické ovládání handsetu 

Dlouhé stisknutí horního tlačítka – vysoký setpoint 

Dlouhé stisknutí spodního tlačítka – nízký setpoint

2.7  Manual CCR mode – Manuální režim CCR

Tento režim slouží především pro výcvik

2.7.1 Vstup do manuálního režimu CCR

Do manuálního režimu CCR je možné přepnout 

z nabídky v režimu CCR, z bailout OC režimu nebo 

z povrchového režimu 

2.7.2 Přepnutí do jiných režimů

V nabídce je možné přepínat z ručního režimu CCR do režimu CCR a bailout OC režimu 

Pokud je aktuální hloubka menší než 1,5 m, je možné přepnout do povrchového režimu 

a pohotovostního režimu (standby) 

2.7.3 Regulace ppO
2

Ruční režim CCR je založen na režimu CCR  Automatické doplňování kyslíku však není k dispozici 

a regulace ppO
2
 se provádí pouze ručně  Zobrazení ppO

2
, dekompresních výpočtů a dalších dat 

je funkční 

Předpokládá se, že uživatel přidává kyslík ručně pomocí kyslíkového MAV nebo manipulací 

s ventilem kyslíkové lahve, pokud je jakýkoli solenoid zablokován v otevřeném stavu 
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Pokud ppO
2
 klesne pod 0,3 baru, pak se z bezpečnostních důvodů do dýchací smyčky 

automaticky přidá kyslík  To je možné, pouze pokud jsou solenoidy funkční a je k dispozici přívod 

kyslíku 

Při ručním přidávání kyslíku do dýchací smyčky očekávejte prodlevu mezi přidáním kyslíku 

a změnou naměřených hodnot  Toto zpoždění je způsobeno skutečností, že do výdechového vaku 

je přidán kyslík a směs musí projít pohlcovačem, než dosáhne senzorů 

2.7.4 Dekomprese

Dekompresní algoritmus bere v úvahu naměřené hodnoty ppO
2
 a inertní plyny podle 

nastaveného složení diluentu 

2.8 Režim Bailout OC

Tento režim slouží především k řešení nouzových 

situací 

2.8.1 Vstup do režimu Bailout OC

Přepnutí do režimu výpomoci OC je možné z nabídky 

v režimu CCR, manuálním režimu CCR nebo 

povrchovém režimu 

2.8.2 Přepnutí do jiných režimů

V nabídce je možné přepnout z bailout OC režimu výpomoci do režimu CCR a manuálního režimu 

CCR 

Pokud je aktuální hloubka menší než 1,5 m, je možné přepnout do povrchového režimu 

a pohotovostního (standby) režimu 

2.8.3 Směs

V bailout režimu se předpokládá, že potápěč nebude 

dýchat z dýchací smyčky přístroje, ale použije 

přístroj s otevřeným okruhem (OC) 
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V Bailout režimu je automatická regulace ppO
2
 deaktivována; přístroj funguje pouze jako 

dekompresní počítač 

Z tohoto důvodu nesmíte z jednotky dýchat, pokud je přepnuta do režimu Bailout OC

V tomto režimu je k dispozici až osm dýchacích směsí  Uživatel může vybrat aktuálně 

používanou směs z nabídky nebo může postupně vybrat jednotlivé směsi dlouhým stisknutím 

horního nebo dolního tlačítka  Po přepnutí do režimu Bailout OC se nastaví nakonfigurovaná 

výchozí směs 

2.8.4 Dekomprese

Dekompresní algoritmus bere v úvahu hodnoty parciálního tlaku podle hloubky a nastavené 

směsi 

Po přepnutí do režimu OC se gradientní faktory automaticky nastaví na hodnoty Bailout GF  

V nabídce je možné přepínat mezi standardní a bailout sadou GF bez ovlivnění režimu, ve 

kterém CCR Liberty pracuje  Pokud se potápěč během ponoru přepne zpět do režimu CCR, GF se 

automaticky přepne zpět na Standard GF 

2.8.5 Specifické ovládání handsetu

Dlouhé stisknutí horního tlačítka – změna směsi (cyklicky nahoru podle seznamu)

Dlouhé stisknutí dolní tlačítka – změna směsi (cyklicky dolů podle seznamu)

2.9 Plán výstupu

V jakémkoli potápěčském režimu si můžete 

prohlédnout aktuální plán výstupu s celým 

dekompresním rozpisem  Ačkoli se dekomprese 

zobrazuje na Liberty pomocí hloubky dekompresního 

stropu a času k hladině (TTS), tak se plán výstupu 

zobrazuje v dekompresních zastávkách v intervalech 

po 3 m  Poslední sloupec zobrazuje plyn, se kterým 

se počítá dekompresní zastávka 

Pokud je potápěč stále v bezdekompresním čase, zobrazí se pouze „Free ascent“ – volný výstup 
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Výpočet a zobrazení plánu výstupu je také ovlivněno nastavením plánovače; zejména hloubka 

poslední dekompresní zastávky, jestli je výstup počítán se všemi dostupnými směsmi, nebo 

pouze s aktuální směsí  Podrobnosti o nastavení jsou v kapitole 3 1 1 Nastavení plánovače – 

strana 75 

2.10 Nastavení v ponorovém režimu

Během ponoru lze změnit mnoho 

předkonfigurovaných faktorů, jako je nastavení 

nového dočasného setpointu, přidání nové směsi, 

odstranění ztracené směsi, změna diluentu nebo 

nastavení jasu displeje nebo HUD 

Setpoint

Můžete nastavit nový setpoint přidáním nebo 

odečtením od hodnoty aktuálního setpointu 

Aktuální setpoint zvýšíte stisknutím tlačítka +0,1, 

dokud nedosáhnete požadované hodnoty  Jakmile 

dosáhnete požadované hodnoty, přesuňte kurzor 

na Accept a potvrďte změnu stisknutím horního 

tlačítka 

Aktuální požadovanou hodnotu snížíte posunutím 

kurzoru na -0 1 a opakovaně stiskněte horní tlačítko, 

dokud se nezobrazí požadovaná hodnota setpointu  Jakmile dosáhnete požadované hodnoty, 

přesuňte kurzor na Accept a potvrďte změnu stisknutím horního tlačítka 

Tyto setpointy jsou pouze dočasné  Přepnutím na nízký nebo vysoký setpoint se dočasný 

setpoint vymaže a pro jeho nastavení se musí opakovat výše popsaný postup 

Set high

Přepnout na vysoký setpoint

Set Low

Přepnout na nízký setpoint
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Faulty sensors – Vadné snímače

V případě poruchy jednoho nebo více snímačů je nutné vyloučit vadné snímače z průměrování 

hodnot  Deaktivujte nefunkční senzor nebo přepněte režim měření kyslíku (senzory kyslíku nebo 

helia)  Vadné snímače by způsobily špatné vyhodnocení stavu jednotky, což by mohlo mít fatální 

následky  Postup pro vyloučení všech senzorů je stejný jako postup v povrchovém režimu – viz 

str  47 Chybné senzory 

Bailout GF

Přepne na Bailout Gradient faktory pro urychlení dekomprese v případě nouze  Jakmile je 

zařízení přepnuto na Bailout GF, tato položka se změní na Standard GF, kterou lze poté použít 

k přepnutí zpět na standardní gradientní faktory 

Screens – Obrazovky

Tato funkce zapíná a vypíná některé obrazovky  Postup je stejný jako při nastavení režimu 

povrchu; viz Kapitola 2 4 6 Předvolby – strana 45 

Diluents

Funkce nastavení diluentu se používá k přepnutí nebo nastavení nového diluentu, pokud se 

použije jiný diluent z externího zdroje  Aby bylo možné diluent správně používat s ohledem na 

dekompresi a poměr He-N2, je třeba provést průplach diluentem, aby se nahradil původní plyn 

Mixtures – Směsi (pouze režim OC)

Tuto funkci lze použít k úpravě aktuální záchranné směsi nebo k přidání nové záchranné směsi  

Je také možné zrušit výběr ztracené dekompresní láhve, takže se do výpočtu výstupu nepočítá  

Nastavení je stejné jako nastavení směsí v povrchovém režimu: kapitola 2 4 3 Směsi – strana 39 

Brightness – Jas

Upravte jas displeje (1-10)  Jas displeje výrazně ovlivňuje spotřebu energie  Chcete-li šetřit 

baterii, snižte jas displeje na nejnižší přijatelnou úroveň 

HUD Brightness – Jas HUD

Jas HUD diod lze nastavit na 3 různé úrovně  Ve velmi tmavých podmínkách může být plný 

jas diod dráždivý, ale ve slunné mělké vodě může být nízký jas méně viditelný  Intenzita se 

nastavuje stisknutím horního tlačítka

2.11 Games – Hry

Pokud se hry hrají pod vodou, nevypínejte chybové zprávy a upozornění 
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Při hraní během ponoru si udržujte svoji pozici  Pravidelně kontrolujte tlakoměry a stav 

rebreatheru na druhém handsetu  Hraní hry sníží vaši pozornost  Pamatujte: chcete se potápět 

bezpečně, nejen dosáhnout vyšší úrovně ve hře!

2.11.1 Sokoban

Sokoban je typ logické hádanky, ve které hráč 

(potápěčská maska   se šnorchlem) tlačí ve 

skladišti lahve nebo bedny a snaží se je dostat do 

skladovacích míst (červené tečky) 

Hra se hraje na desce čtverců, kde každý čtverec 

je buď podlaha nebo zeď  Některé čtverce podlahy 

obsahují nádrže a některé čtverce podlahy jsou 

označeny jako skladovací místa 

Hráč je omezen na hrací plochu a může se pohybovat vodorovně nebo svisle na prázdná pole 

(nikdy přes zdi nebo krabice)  Hráč může také vrazit do lahve, což jí odtlačí na pole za ní  Lahve 

nesmí být tlačeny do jiných nádrží nebo stěn a nelze je táhnout  Hádanka je vyřešena, když jsou 

všechny lahve na skladovacích místech 

2.11.2 Snake (had)

Snake je hra, kde hráč manévruje s linií (hadem), 

která roste do délky a je sama sobě primární 

překážkou 

Hráč ovládá hlavu hada  Jak se pohybuje vpřed, 

zanechává za sebou stopu připomínající pohyblivého 

hada  Had má určitou délku  Hráč prohraje, když had 

narazí na  hranici obrazovky, sebe samu nebo jinou 

překážku, sní jed (lebka) nebo umře hlady 

Had může pomalu ztrácet svoji délku (každých 30 kroků), a když je příliš krátký, umírá hlady 

Hráč se pokouší jíst ryby tak, že do nich narazí hlavou hada  Každá snědená ryba hada 

prodlužuje, takže manévrování se postupně ztěžuje 
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2.12 Seznam vyskakovacích alarmů a upozornění na Liberty CCR

Toto je úplný seznam všech možných alarmů a zpráv zobrazených jako vyskakovací okno na 

handsetu Liberty CCR 

Zprávy jsou roztříděny podle priority, „Kritické“, „Vysoké“ a „Střední“ a všechny jsou nějakým 

druhem chyby nebo chyby potápěče 

„Oznámení“ jsou informativní zprávy s nejnižší prioritou, např  konec dekomprese atd 

V odstavci „Přizpůsobení“ je cesta přes nabídku k příslušné položce s možností [výchozí] 

v hranatých závorkách 

Pamatujte, že většina položek nabídky je k dispozici pouze v povrchovém režimu, ale jen málo 

z nich je k dispozici pouze v ponoru 

2.12.1 Kritická priorita

Low pO2

PpO
2
 ve smyčce klesl pod prahovou hodnotu „Min pO

2
“  Když ppO

2
 klesne ještě dále, alarm se 

opakuje každých 0,1 baru 

Například s výchozím nastavením ppO
2
 0,3 baru zazní první alarm na ppO

2
 těsně pod 0,3 baru, 

poté další na 0,2 baru a na 0,1 baru 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Alarm Sources / Min pO
2
 [0 3] Povrchový režim používá pevnou prahovou 

hodnotu 0,18 baru 

High pO2

Smyčka (nebo směs OC) ppO
2
 překročila prahovou hodnotu „Max pO

2
“  Pokud ppO

2
 stále stoupá, 

alarm se opakuje každých 0,2 baru 

Například s výchozí hodnotou 1, 6 baru, první alarm zní těsně nad 1, 6 baru, poté na 1, 8 baru, 2, 0 

baru atd 
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Přizpůsobení

CCR

Setup / Alarms / Alarm Sources / Max pO
2
 [1 6]

OC

Setup / Mixtures / Max pO
2
 bottom [1 4] 

Setup / Mixtures / Max pO
2
 deco [1 6]

Pamatujte, že interně se „Setup / Mixtures / Max pO
2
 deco“ rovná „Setup / Alarms / Alarm 

Sources / Max pO
2
“ 

Změna jedné změní i druhou 

pO2 measuring lost

Všechny senzory O
2
 jsou nefunkční nebo deaktivované, Liberty nemá žádné prostředky ke čtení 

aktuálního ppO
2
 

Pokud používáte trimix jako diluent a máte heliové senzory v provozuschopném stavu, můžete 

ručně přepnout na záložní nepřímé čtení ppO
2
 pomocí heliových senzorů  Bude následovat 

upozornění „pO
2
 backup mode“ a všechny hodnoty ppO

2
 budou mít modré pozadí, což znamená, 

že nepocházejí z chemických kyslíkových čidel 

Přizpůsobení

Přepnutí na záložní čtení O
2
:

Setup / Faulty sensors / pO
2
 source [O

2
]

Above ceiling

Potápěč je méně než 1 m nad vypočteným dekompresním stropem 

Very above ceiling

Potápěč je více než 1 m nad vypočítaným dekompresním stropem 
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2.12.2 Vysoká priorita

Check O2 sensors !

K tomuto alarmu dochází, pouze pokud máte jeden nebo více senzorů kyslíku vyloučených, ale 

nejsou ručně deaktivovány  Alarm se spustí, jakmile automaticky vyloučený senzor překročí 

prahovou hodnotu pro alarm vysokého ppO
2
 (viz část „Kritický“) 

Tato zpráva je jasným signálem pro provedení ověření čidla, obvykle průplachem diluentu  

Zjistěte, která čidla jsou vadná a která fungují správně (i ta vyloučená)  Jakmile se s jistotou 

rozhodnete, můžete vadná čidla deaktivovat ručně 

Existuje možnost, že vyloučené čidlo (čidla) je jediné funkční a zbytek je limitován a není 

schopen dosáhnout aktuálního ppO
2
  Tato situace se stala již dříve, a proto je pouze otázkou 

času, kdy se to stane znovu 

Pokud jste si jisti, že vyloučené čidlo je skutečně vadné, můžete čidlo ručně deaktivovat, abyste 

potlačili tento alarm 

Pamatujte, že vyloučený senzor můžete znovu ručně zahrnout také na obrazovce vadných 

senzorů 

Přizpůsobení

Ruční deaktivace a povolení senzorů:

Setup / Faulty sensors / Oxygen sensors

Oxygen #3 excluded

Jeden z kyslíkových senzorů se odchyluje od průměru vypočteného ze tří dalších senzorů 

o více než 0,1 baru po dobu nejméně 15 sekund  Pokud není deaktivován potápěčem, senzor se 

automaticky znovu aktivuje, jakmile zapadne do průměru po dobu nejméně 10 sekund  Znovu 

zařazení negeneruje žádný alarm ani oznámení 

Uvědomte si, že jakmile máte vyloučeno jedno čidlo, průměrný ppO
2
 se vypočítá ze tří platných 

čidel  Jakékoli jiné vyloučení také porovnává jedno čidlo s dalšíma dvěma, což je náchylnější 

k vyloučení platného čidla, pokud se ostatní dva stanou proudově omezenými 
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Pokud se chcete vyhnout automatickému znovu zařazení jednou vyloučeného senzoru, můžete 

jej ručně deaktivovat 

Přizpůsobení

Ruční deaktivace a povolení senzorů:

Setup / Faulty sensors / Oxygen sensors

Pressure #1 excluded

Liberty používá celkem čtyři senzory, dva pro každou počítačovou jednotku  I když je tato zpráva 

extrémně vzácná, může se vám tato zpráva zobrazit 

Tato zpráva se může zobrazit po poškození senzorů jemného tlaku (označených při kontrole 

systému písmenem „F“) ponořením do hloubky více než 150 m 

Přizpůsobení

Ruční deaktivace a povolení senzorů:

Setup / Faulty sensors / Pressure sensors

Other CU down

Hlava Liberty obsahuje dvě řídicí jednotky „CU“, které jsou propojeny jednou komunikační linkou  

Pokud jedna z CU přestane reagovat na 10 sekund, spustí se alarm 

Pokud jedna CU přejde do režimu offline, buď kvůli slabé baterii, nebo poruše jakéhokoli druhu, 

druhá CU si zachová plnou funkčnost a vstřikuje kyslík pomocí vlastního solenoidu  CU je 

omezena pouze tím, že má dvě kyslíková čidla, dva tlakové senzory, jeden HS 

Pokud používáte pouze jeden HS u sidemountu, doporučuje se připojit HUD na jednu stranu 

a handset na druhou stranu hlavy  Takže i když není CU v provozu, máte schopnost číst smyčku 

ppO
2
 na HS nebo HUD 
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CNS O2 toxicity 115%

Alarm kyslíkové toxicity se spouští ve třech stupních, při 75%, 90% a 100%, aby upozornil 

potápěče, že dosahuje limitu kyslíkové expozice NOAA 

Pokud potřebujete prodloužit pobyt pod vodou a dosáhnout limitu CNS, můžete snížit setpoint 

a najít kompromis mezi expozicí kyslíku a dobou dekomprese 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Alarm Sources / CNS [On]

Stack time 240 min

Alarm časovače pohlcovače  Čas oznámení můžete upravit v povrchové nabídce podle svých 

potřeb  Také si můžete upravit, zda má být časovač aktivní na hladině nebo pouze pod vodou 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Notifications / Stack time [150’]

Setup / Alarms / Notifications / Stack timer on sfc  [On]

Zapnuto     časovač běží po celou dobu, kdy je Liberty v ponorového režimu, dokonce i na hladině 

Vypnuto     časovač běží pouze pod vodou (pod 1,5m) 

SLOW DOWN !!!

Rychlost výstupu překročila 60 m/min 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Alarm sources / Ascent rate [On]

pO2 emergency mode

Oznámení po manuálním přepnutí na výpočet ppO
2
 z dat senzorů helia  Viz také „ztracené 

měření pO
2
“ 



69

Přizpůsobení

Setup / Faulty sensors / pO
2
 source [O

2
]

Pressure sens. diff.

K dispozici jsou pouze dva snímače tlaku, které se liší o 1,5 m nebo více  Například při provozu 

na jedné CU a jemné tlakové čidlo je vadné 

Přizpůsobení

Setup / Faulty sensors / Pressure sensors

Deaktivujte nebo povolte požadovaný snímač tlaku 

Pressure #3 sensor bad

Hodnota tlakového senzoru se liší od průměru ostatních tlakových senzorů o 1,5 m nebo více 

Přizpůsobení

Nastavení / Chybné senzory / Tlakové senzory

Deaktivujte nebo povolte požadovaný snímač tlaku 

Low battery

Úroveň nabití baterie dosáhla úrovně varování  Liberty má dvě baterie – jednu pro každou 

stranu, každá baterie má svůj vlastní alarm 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Alarm sources / Low battery % [25]

Pamatujte, že nastavení úrovně pod 10% potlačí alarm „Kritická baterie“  Nastavení příliš nízké 

prahové hodnoty alarmu může mít za následek příliš pozdní varování, než aby bylo užitečné 

Critical battery

Úroveň nabití baterie dosáhla pevné úrovně 10%, obě baterie mají samostatné alarmy 
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Přizpůsobení

Fixní nastavení na 10% nabití baterie 

Tento alarm nelze přizpůsobit, ale uvědomte si, že nastavení úrovně varování „Vybitá baterie“ 

pod 10% potlačí kritický alarm  Potápěč dostane pouze alarm „Vybitá baterie“ 

2.12.3 Střední priorita

Slow down

Rychlost stoupání nebo klesání překročila nastavenou hodnotu 

Přizpůsobení

Setup / Decompression / Rates & zones

Pamatujte, že rychlosti výstupu a sestupu se používají také ve výpočtech plánovače ponorů, TTS 

a plánu výstupu 

BO RMT  4’

Včasné varování před vypršením BO RMT, varuje asi 5 minut před vypršením platnosti  Další 

informace naleznete níže v části „BO RMT expired“ 

BO RMT expired

Čas BO RMT vypršel  To znamená bod ponoru, kdy bailout OC bude dostatečný pro bezpečné 

nouzové vynoření, pokud okamžitě zahájíte výstup  Výpočty jsou založeny na nastavení dekom-

prese, aktivovaných OC směsí, objemech a tlacích lahví, RMV – minutové hodnotě dýchání atd 

Varování

BO RMT je relevantní pouze tehdy, když máte veškerou konfiguraci nastavenou přesně pro 

aktuální ponor  Zejména nastavení směsí OC  Když povolíte jiné směsi OC, než jaké použijete při 

ponoru, způsobí neplatnost výpočtu BORMT 

BORMT expired CNS

Liberty FW verze 2 12 a vyšší 
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Zbývající čas BO RMT pro režim duální CCR je aktivní, pouze pokud je povoleno v „BOCCR 

settings“  Tento alarm je pouze v režimu Bailout CCR 

Poslední slovo označuje, co je omezujícím faktorem  V tuto chvíli to může být baterie, pohlcovač 

a CNS 

Přizpůsobení

Setup / Miscellaneous / BOCCR settings [Off]

Přepínač Global Bailout CCR také rozhodne, zda výpočet BO RMT bude OC nebo CCR 

Lost Gas EAN 50

Pouze režim otevřeného okruhu 

Oznámení, že nejlepší směs v této hloubce je označen jako „Lost gas“ – ztracený, což má za 

následek přepočet plánu výstupu a TTS bez nejlepší směsi  Přepnutím na tento plyn odstraníte 

„Lost gas“ značku a znovu přepočítáte výstup včetně aktuální nejlepší směsi 

Tato zpráva může být způsobena například ignorováním možnosti „Přepnout na EAN50“ ve 

vzdálenosti 21 m (viz níže)  Algoritmus je 1  oznámení, 2 min pauza, 2  oznámení, 2 min pauza 

a pokud ani v tomto okamžiku potápěč nepřepne na doporučený plyn, je plyn označen jako 

„ztracený“ 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Notifications / Gas sw  reminder [Off]

Funkce „Lost gas“ (Ztracený plyn) je k dispozici pouze v případě, že „Gas sw  reminder“ je zapnutý 

2.12.4 Oznámení

High setpoint

Oznámení o změně setpointu, automatické nebo manuální  Automatické přepnutí na vysoký 

setpoint lze konfigurovat v nabídce „SPh auto“ 

Přizpůsobení

Setup / Setpoints / SPh auto [Off] 
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Automatické přepnutí na vysokou požadovanou hodnotu, můžete nastavit podle hloubk během 

sestupu, času na dně, nebo hloubky během výstupu 

Low setpoint

Oznámení o změně požadované hodnoty, automatické nebo manuální 

Automatické přepnutí na nízký setpoint je možné pouze při použití funkce Descent setpoint 

(sestupový setpoint)  Je-li aktivní sestupový setpoint, Liberty se automaticky přepne na nízký 

setpoint, jakmile ppO
2
 ve smyčce dosáhne nízkého setpointu, nebo po 10 minutách od ponoření 

Přizpůsobení

Setup / Setpoints / Use descent SP [Off]

Setup / Setpoints / ppO
2
 descent [0 4]

Setpoint 1.1

Ruční změna požadované hodnoty, ihned po nastavení vlastní SP 

Přizpůsobení

Setup / Setpoint / Accept

Vlastní setpoint je k dispozici pouze v ponorového režimu 

Mode BO CCR

Manuální nebo automatické upozornění na změnu režimu – OC, CCR, mCCR, BO CCR 

Automatická změna režimu je možná pouze z BO CCR na CCR, když smyčka ppO
2
 klesne o 20 % 

pod ppO
2
 diluentu v aktuální hloubce  Například když potápěč začne dýchat z jednotky v režimu 

BO CCR, aniž by změnil režim na CCR 

Toto je zamýšleno pouze jako nouzová funkce 
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No deco end

Konec bezdekompresního času

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Notifications / No deco end [On]

Depth 55 m reached

Vlastní upozornění na hloubku  Potápěč může nastavit tři upozornění na hloubku pro sestup 

a tři pro výstup 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Notifications / Depth & Time

Time 33’ elapsed

Vlastní upozornění na uplynulý čas ponoru  Potápěč může nastavit tři různá upozornění 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Notifications / Depth & Time

Bookmark 3

Oznámení, že uživatelská záložka byla uložena do logu ponoru  

Přizpůsobení

Applications / Add bookmark

Tato položka je k dispozici pouze v ponorového režimu 

Switch to EAN50

Pouze otevřený okruh 
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Oznámení o doporučené změně plynu na základě aktuální hloubky, dostupných směsí 

a nastaveného maxima ppO
2
 

Přizpůsobení

Setup / Alarms / Notifications / Gas sw  remainder [Off]

EAN50

Pouze otevřený okruh 

Přepnuto na směs OC, automatické upozornění bezprostředně po přepnutí plynu v nabídce jako 

potvrzení úspěšného přepnutí plynu 

Diluent TMX 10/50

Přepnuto na jiný diluent, automatické upozornění ihned po přepnutí diluentu v nabídce jako 

potvrzení úspěšného přepnutí diluentu 

Factory defaults

Všechna uživatelská nastavení byla resetována do továrního nastavení 

Přizpůsobení

Setup / Miscellaneous / Factory defaults
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3. Postupy

3.1 Plán ponoru

Pro plánování ponoru v přísném slova smyslu (správa plynu a dekomprese) lze použít vnitřní 

funkce CCR Liberty  Plánovač vypočítá plán ponoru v režimu CCR nebo pro bailout na otevřeném 

okruhu  K výpočtu dekomprese se používá algoritmus Bühlmann ZHL-16B (s nastavitelnými 

gradientními faktory) a také on-line dekompresní výpočet 

3.1.1 Nastavení plánovače

Pro zjednodušení ovládání plánovače převezme 

plánovač z nastavení zařízení všechny nastavené 

hodnoty jako setpointy, dýchací směsi, gradientní 

faktory a rychlost výstupu  Pro správný výpočet 

plánu je proto nutné nastavit tyto položky přesně 

tak, jak budou použity pro skutečný ponor  Zejména 

u dýchacích směsí pro bailout je nutné zaškrtnout 

pouze ty směsi, které budou skutečně dostupné 

během ponoru a zajistit, aby jejich složení, tlak a parametry lahve byly správně nastaveny  

Pokud budou zaškrtnuty jakékoli jiné směsi nebo mají směsi větší rezervu plynu, budou rovněž 

zahrnuty do plánování a způsobí vážné narušení plánu ponoru, což může mít tragické následky 

Podrobného průvodce nastavením těchto parametrů najdete v následujících kapitolách

2 8 2 Setpointy (viz str  59)

2 8 3 Směsi (viz str  59)

2 8 4 Dekomprese (viz str  60)

V nastavení směsi si všimněte minutového objemu 

dýchání RMV vyjádřeného v litrech za minutu (l/min) 

nebo v kubických stopách za minutu (cu ft/min)  

Doporučujeme zvolit dostatečnou rezervu
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pro krizovou situaci  Během akutní hyperkapnie, může ventilace potápěče přesáhnout 50 l/min 

(1,8 cuft/min)  Podrobnosti o nastavení plánovače viz Menu / Setup / Decompression / Planner 

setup;

Rouding – Zaokrouhlování

Zde můžete nastavit čas zaokrouhlení dekomprese 

na 60 sekund, 30 sekund nebo 1 sekundu

Last stop – Poslední zastávka

To určuje hloubku poslední plánované zastávky ve 

3 m (10 stop) nebo 6 m (20 stop)

Ascent gas – Plyn pro výstup

Určete, zda chcete plánovat bailout výstup pomocí všech nastavených plynů, možnosti Optimal 

nebo pouze jednoho aktuálního plynu – možnost Current  Toto nastavení také ovlivňuje výpočet 

TTS během bailout výstupu  Je buď plánováno se všemi dostupnými mixy (optimální), nebo jen 

jednou aktuální (current) 

Gas switch – Přepínání plynu

Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit minimální délku zastávky na přepnutí plynu během 

bailout výstupu na otevřeném okruhu  Při této zastávce se potápěč pokusí při změně směsi 

použít vysoký ppO
2
 a efekt kyslíkového okna  Hloubka zastávky se nastavuje automaticky podle 

směsi ppO
2
  Použije se ppO

2
 1,6  Pokud je zastávka hlubší než první dekompresní zastávka, 

vytvoří se samostatná zastávka, která je zahrnuta do plánu výstupu a spotřeby plynu  Pokud je 

hloubka v dekompresní zóně kroku, nastavení určuje minimální délku zastávky  Číselná hodnota 

představuje délku v minutách  Pokud je vybrána nulová hodnota, stop se nepočítá 

Deep stops – Hluboké zastávky

Zde můžete zahrnout extra hluboké zastávky pro snížení tichých bublin  Výpočtový postup 

Richarda Pylea se používá ke snížení tlaku mezi začátkem výstupu a hloubkou prvního 

dekompresní zastávky na polovinu  V této možnosti je nutné zvážit nastavení gradientních 

faktorů tak, aby střední a pomalé tkáně nebyly příliš nasycovány 

3.1.2 Plánování

V plánovači vyberte režim plánování „Planning“ (CCR / Bailout) 

Liberty umožňuje výpočet plánu na každém handsetu zvlášť, takže uživatel může současně 

naplánovat celý ponor na rebreatheru a nouzový plán pro bailout výstup na druhém handsetu  
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Stačí nastavit povrchový interval, cílovou hloubku 

a čas na dně  Čas na dně zahrnuje čas sestupu 

U více diluentů vyberte diluent, kterého bude použito 

na dně  Povrchový interval (surface interval) je 

plánovaný čas strávený na povrchu po ponoru 

Tato hodnota se zadává, aby se zohlednilo zbytkové 

nasycení tkáně z předchozích ponorů a rychlost 

desaturace během povrchového intervalu 

Po zadání všech hodnot vyberte možnost Plánovat 

ponor – Plan dive 

V případě plánování ponoru s CCR se zobrazí 

následující shrnutí

Zobrazí se informace o plánovaném ponoru 

(povrchový interval, cílová hloubka, čas na dně, 

diluent) 

Bezdekompresní čas – čas bez dekomprese v cílové 

hloubce s aktuální směsí

TTS – „Time to surface“ – celková doba výstupu

Total – celková doba ponoru

CNS – akumulovaná expozice CNS pro plánovaný ponor

NoFly: – Očekávaný časový limit bez létání po vynoření

Kromě toho se při plánování režimu výpomoci může zobrazit varování “Insufficient gas” 

Nedostatek plynu, pokud zadané množství plynu nestačí k dokončení výstupu na otevřený 

okruh 

Stisknutím spodního tlačítka přejdete na další stránku  Pomocí horního tlačítka se vraťte na 

předchozí stránku 
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Druhá obrazovka Bailout – „gas management“ 

zobrazuje jednotlivé použité plyny a jejich spotřebu 

v litrech (cu ft) a barech (PSI)  Pokud tlak překročí 

mezní hodnoty lahve, je hodnota červená  V tomto 

případě je nutné do plánu ponoru přidat další plyn  

Pokud nemáte k dispozici další plyn, zkraťte čas na 

dně nebo zmenšete cílovou hloubku  Vyvarujte se 

snižování hodnoty RMV, protože plán ponoru by měl 

být vždy proveden s ohledem na možou krizovou 

situaci, kde se očekává zvýšená spotřeba plynu 

Pokud je vaše správa plynu v pořádku, stisknutím 

spodního tlačítka přejděte na další stránku 

Levý sloupec (Dpt) zobrazuje hloubky každého 

kroku, včetně času na dně (žlutá)  Druhý sloupec 

(Time) určuje čas strávený v konkrétní hloubce  

Třetí sloupec (RunT) představuje aktuální čas 

ponoru v okamžiku opuštění dané hloubky  Čtvrtý 

sloupec (Gas) určuje, který plyn má být použit v dané 

hloubce  Plyny jsou barevně odlišeny  Heliové směsi 

jsou označeny hnědou, směsi nitroxů zelenou (různé 

odstíny podle množství kyslíku), vzduch nebo diluent 

jsou bílé, kyslík je modrý 

Pokud je plán delší než 8 kroků, pokračuje plán na 

další stránce  Souhrn je vyjádřen růžově  První číslo 

představuje celkovou dobu výstupu a druhé číslo představuje celkovou dobu celého ponoru 

3.2 Příprava na ponor

Upozornění: Důrazně doporučujeme během montáže pečlivě používat oficiální kontrolní 

seznam, který je ke stažení na webu https://www.divesoft.com/en/products/ccr-liberty/

documents

Použití kontrolního seznamu nedokáže zcela zabránit chybě při přípravě přístroje, ale 

zminimalizuje riziko opomenutí nebo chyby z nepozornosti

https://www.divesoft.com/en/products/ccr-liberty/documents
https://www.divesoft.com/en/products/ccr-liberty/documents
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3.2.1 Výměna sorbentu CO
2

Životnost sorbentu

Neustále zaznamenávejte míru spotřeby pohlcovače  Nastavte upozornění na čas pohlcovače 

a po výměně sorbentu nezapomeňte resetovat časovač pohlcovače (stack time)  Pokud máte 

jakékoli pochybnosti o čerstvosti, stáří nebo kvalitě sorbentu, vyměňte sorbent 

Doporučeným plnicím materiálem pro pohlcovače je Sofnolime 797 sorbent (výrobce: 

Molecular Products)  Zásobník pojme přibližně 2,5 kg sorbentu 

Maximální bezpečná provozní doba sorbentu je 168 minut, stanoveno zkouškou podle 

EN 14143:2013 (čl  6 6 2)  Během testu bylo do dýchací smyčky přidáno 1,6 l/min CO
2
 s rychlostí 

ventilace 40 l/min a výdechovou teplotou 32 ± 4 °C; jednotka byla ponořena do vody o teplotě 

4 °C do hloubky 40 m s ppCO
2
 5 mBar (test poskytl Life Support Test Facility – LSTF 0916)  

Toto je nejhorší scénář, který zohledňuje velmi vysokoutělesnou námahu se spotřebou kyslíku 

1,78 l/min 

Typická spotřeba kyslíku pro potápění se pohybuje od 0,4 l/min pro potápěče v klidu 

používajícího skútr (DPV) (Smith, 2008) až 1,2 l/min pro středně náročnou práci 

Za normálních podmínek lze délku pohlcovače považovat za rozmezí od 4 hodin v hluboké 

studené vodě se střední prací až po 6 hodin pro snadný ponor 

Spotřeba O
2
 

(l/min)
Produkce CO

2
 

(l/min)
Doba na scrubberu 

(hh:mm)

Jednoduchý ponor, 
teplota nad 15 °C

0 8 0 7 6

Lehká námaha 1 0 0 9 5

Střední námaha 1 2 1 1 4

EN 14143 1 78 1 60 2:48

Fyziologický limit není ppCO
2
 5 mBar, ale desetkrát vyšší (Knafelc, 2000)  Dýchací kvocient 0,9 je 

příliš vysoký; realističtější odhad je 0,8–0,85  Životnost sorbentu je delší (nebo je bezpečnostní 

rozpětí větší), než bylo dříve uvedeno 

V průběhu životnosti sorbentu je povoleno vyjmout vložku pohlcovače maximálně dvakrát (viz 

str  104 Údržba pohlcovače CO
2
) 
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Postup výměny sorbentu

Se sorbentem zacházejte v souladu s pokyny výrobce  Dodržujte 

všechny bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky  Při li-

kvidaci použitého sorbentu berte v úvahu ochranu životního prostředí 

Odstraňte ze zásobníku veškerý starý obsah sorbentu 

Pokud dezinfikujete rebreather, postupujte podle 104 Čištění a dez-

infekce  Je lepší dezinfikovat po ponoru, než čekat delší dobu 

Umístěte čisticí kazetu na čistý povrch  Zacházejte s ním čistýma, 

důkladně umytýma

rukama  Doporučujeme používat jednorázové chirurgické rukavice  Znečištění zásobníku může 

způsobit znečištění dýchacího okruhu a způsobit infekci  Zdánlivě čistý povrch může být konta-

minován mikroby, zejména v tropických a subtropických podmínkách 

Pokud nemůžete zajistit čistotu povrchu, umístěte zásobník na čistý ručník 

Při plnění a manipulaci s pohlcovačem dodržujte tyto hygienické zásady 

Pokud pracujete venku (doporučeno) a je přinejmenším mírný vítr, postavte se bokem k větru 

a pomalu nasypte sorbent do zásobníku z výšky přibližně 20 – 30 cm (1 ft)  Nechte vítr 

odstranit nejjemnější prachové částice 

Pokud pracujete uvnitř, nasypte sorbent do pohlcovače z minimální výšky  Sorpční prach je 

agresivní a může způsobit korozi  Proto nedoporučujeme pracovat například s pohlcovačem 

uvnitř automobilu 

Abyste zabránili pádu sorbentu do centrální trubky, umístěte přes otvor plastové víčko 

z kanystru sorbentu, golfový míček nebo jej zatěsněte jiným vhodným způsobem 

Nasypte sorbent do zásobníku, dokud není naplněn přibližně do jedné třetiny  Poté zásobník 

opatrně zvedněte a nechte ho třikrát spadnout z výšky přibližně 1 cm  Tento postup opakujte, 

když je zásobník plný ze dvou třetin a znovu, když je zcela plný  Zásobník je zcela plný, když 

sorbent dosáhne úrovně mezi min  A max  Ryskami vyznačenými na střední trubce 

Po naplnění položte plastové víko a pružnou přítlačnou desku na sorbent a zajistěte pojistným 

kroužkem  Několikrát protřepejte pleskavými údery na stěnu zásobníku a vyválejte zásobník 

na čisté podlaze tak, aby se sorbent v zásobníku co nejlépe usadil a dostatečně zhustil  Poté 
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sejměte přítlačnou desku a víko a ověřte, že je povrch sorbentu vyrovnán a že se nevytvořily 

žádné kanály  Zkontrolujte, zda se hladina sorbentu nachází mezi ryskami MIN a MAX  

Pokud není náplň dostatečně naplněna, přidejte sorbent a poté zásobník protřepejte a uzavřete 

podle postupu popsaného výše 

Na horní část sorbentu znovu položte plastové víko a pružnou přítlačnou desku; zatlačte dolů 

a zajistěte sestavu pomocí pojistného kroužku  Pojistný kroužek musí zapadnout do drážky na 

přítlačné desce 

Pokud je zásobník přeplněn, nebude možné vložit pojistný kroužek bez nadměrné síly  V takovém 

případě odstraňte přebytečný sorbent čistou lžičkou nebo jiným vhodným nástrojem  

Protřepejte zásobník a znovu zavřete víko 

Před vložením zásobníku do kanystru pohlcovače zkontrolujte, zda je vodní past suchá  Pokud 

tomu tak není, odstraňte vodní past a osušte jej ručníkem 

Po každé změně pohlcovače musí být vynulován časovač zásobníku Menu / Predive / Stack 

time reset

Časovač zásobníku měří využití pohlcovače jednoduše počítáním času stráveného v ponorového 

režimu  Můžete upravit, zda se čas zásobníku počítá na povrchu nebo ne 

Sorpční prach poškozuje textilie, zejména polyamidové a bavlněné tkaniny  Proto po práci 

s pohlcovačem okamžitě umyjte ručník, na který byla vložena kazeta, a veškeré oblečení, které 

bylo vystaveno prachu sorbentu 

Nepracujte se sorbentem v blízkosti nosných popruhů, lan nebo dokonce kovových horolezec-

kých nebo speleologických zařízení  V případě možného vystavení sorbentu by lana a nosné 

popruhy měly být okamžitě zlikvidovány, protože jejich nosnost se může významně zhoršit 

Stav pohlcovače před ponořením

Pohlcovač musí mít dostatečnou absorpční kapacitu pro plánovaný ponor 

Sorbent musí obsahovat určité množství vlhkosti, aby mohlo dojít k chemickým reakcím, které 

umožňují pohlcovači odstranit CO
2
 z dýchací směsi  To znamená, že pohlcovač nemůže být úplně 

suchý nebo zmrzlý 

V mrazivém počasí uložte rebreather do teplého prostoru před ponorem  Pokud jste venku 

s přístrojem a dojde ke zpoždění, udržujte teplotu sorbentu dýcháním z přístroje 
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3.2.2 Montáž těla rebreatheru

Namontujte hlavu na kanystr pohlcovače 

CO
2
 

Při montáži hlavy zatlačte zámek 

pohlcovače do otvoru na hlavě a zavřete 

hlavu 

Zatlačte na hlavu shora, aby byla zcela 

usazená  Pokud je k úplnému uzavření 

hlavy zapotřebí velké síly, naneste malé 

množství maziva na O-kroužek na krku 

hlavy  Můžete si také vybrat

O-kroužek s menším průměrem průřezu 

3.2.3 Montáž těla rebreatheru

Postup:

1  Namontujte tělo přístroje na rám tak, aby vybrání ve spodní části zapadly do výstupků na 

spodku 

2  Zvedněte vačkovou páčku ve středu zadní desky 

3  Tělo rebreatheru přitlačte k zadní desce tak, aby jazýček v horní části zadní desky zapadl do 

vybrání v hlavě přístroje  Je-li to nutné, silně přitlačte horní část hlavy dolů 
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4  Zatlačte na páku uprostřed přístroje a zkontrolujte, zda je zámek zavřený 

5  Zkontrolujte, zda je přístroj pevně připojen  

6  Tělo zajistěte zajišťovacím popruhem 

3.2.4 Připevnění dýchacích vaků a hadic

Poloha plíce ve vztahu k tělu potápěče určuje dechovou práci  Upravte polohu posunutím 

horního popruhu na zadní straně dýchacích vaků 

Postup:

1  Připevněte dýcací vaky pomocí spon tak, aby přepážky T-kusu byly zhruba na úrovni ramen 

a chlopně se suchým zipem směřovaly do středu (k sobě) 

2  Připojte MAV diluentu k dolní průchodce levého dýchacího vaku  

3  Připojte přetlakový ventil ke spodní průchodce pravého dýchacího vaku 

4  Připojte ventil ruční dávky kyslíku ke střední průchodce pravého dýchacího vaku  

5  Připojte nádechový T-kus (bez přepážky) k horní průchodce levého dýchacího vaku 

6  Připojte výdechový T-kus (s přepážkou) k horní přepážce pravého dýchacího vaku 

7  Připojte koncové koleno nádechové (levé) vrapové hadice k otvoru ve středu hlavy 

8  Připojte koncové koleno výdechové (pravé) vrapové hadice k otvoru na okraji hlavy 

9  Našroubujte krátkou kyslíkovou hadici na koleno „banjo“ 9/16 ”na straně hlavy  Ručně 

utáhněte převlečnou matici 

10  Veďte hadice LP k ADV a k MAV diluentu a hadici HP k manometru diluentu tak, aby 

procházely společně přes ramenní popruh z vnějšku dovnitř popruhu 

11  Připojte ADV ke střední průchodce levého protikusu 

12  Připojte rychlospojku LP hadice k MAV diluentu  

13  Narovnejte hadice a zajistěte je pod klopou na suchý zip levého dýchacího vaku  

14  Veďte hadici LP k ručnímu MAV kyslíku a kyslíkovou HP hadici k manometru tak, aby spolu 

procházely přes ramenní popruh z vnějšku dovnitř popruhu 

15  Připojte rychlospojku LP hadice k MAV kyslíku  

16  Narovnejte hadice a zajistěte je pod klopou na suchý zip pravého dýchacího vaku 

17  Veďte LP hadici ovládacího zařízení vztlaku (BCD) pod první gumičku na vrapové hadici 

inflátoru BCD, potom pod gumičku na levém ramenním popruhu nad D-kroužkem a nakonec 

pod druhou gumičku na vrapové hadici inflátoru 

18  Připojte bajonetový konekto k inflátoru BCD 

19  Upravte polohu hadice inflátoru BCD tak, aby byla při potápění snadno přístupná 

Informace o připojení zařízení ke konektorům viz také str  15 Vrapové hadice, str  15 Připojení 

k dýchacím vakům, str  16 Nádechový vak a str  17 Exhalační vak 
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3.2.5 Plnění lahví

Při plnění lahví dýchací směsí dodržujte postupy a pravidla, s nimiž jste se seznámili v kurzu 

míchání technického plynu (trimix blender atd )  Pokud jste takový kurz úspěšně neabsolvovali, 

nechejte míchání směsi kvalifikované osobě 

Při manipulaci s kyslíkem dodržujte postupy a pravidla, se kterými jste se seznámili v kurzu 

trimixu a následně v kurzu CCR Liberty  Pokud jste takový kurz úspěšně neabsolvovali, 

nepoužívejte CCR Liberty 

Diluent

Vyberte si diluent, který je schopen zředit vysokou hladinu kyslíku ve smyčce  Připravte diluent 

tak, aby parciální tlak kyslíku byl o 0,2 bar nižší než plánovaný setpoint v největší hloubce 

plánovaného ponoru  Parciální tlak dusíku by neměl překročit 4 bar (doporučuje se 3,0 bar) 

Pokud jde o kompatibilitu s kyslíkem a čistotu kyslíkového provozu u částí pracujících 

s diluentem, nepřekračujte koncentraci kyslíku 21% (± 1%) v diluentu  Minimální koncentrace 

kyslíku je 5% 

Při použití stlačeného vzduchu pro jednotku by kontaminace diluentu neměla překročit limity 

dané normou EN 12021 oddíl 6 2 

Ujistěte se, že diluent byl naplněn kompresorem se správně udržovanými filtry  Alternativně 

můžete použít osobní filtr  Při použití kompresoru se spalovacím motorem, zajistěte, aby se 

výfukové plyny z motoru nemohly dostat do sání kompresoru 

Směsi s vyšším obsahem hélia mají více výhod z mnoha důvodů  Ale nízký obsah kyslíku na 

povrchu v mělkých hloubkách s nízkým parciálním tlakem kyslíku významně zvyšuje rizika 

Po naplnění poznačte směs pomocí permanentního značkovače na štítek (kousek lepicí pásky) 

a připevněte ji k lahvi 

Spotřeba diluentu závisí na profilu ponoru, frekvenci a rozsahu změn hloubky  Kapacita diluentu 

není omezena časem, ale profilem ponoru  Toto je třeba vzít v úvahu zejména při plánování 

ponorů v jeskyních  Diluent se spotřebovává hlavně při sestupu  Během výstupu je nulová 

teoretická spotřeba a jakákoli praktická spotřeba je způsobena především vyléváním masky 

nebo chybami v kompenzaci vztlaku 
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Na základě praktických zkušeností je typická spotřeba diluentu během jednoduchého ponoru 

do hloubka 100 m je přibližně 50 až 70 barů  To se obvykle nezvyšuje tím, že zůstanete déle ve 

stejné hloubce 

Vždy udržujte dostatečnou bezpečnostní rezervu (minimálně 50 bar), abyste pokryli 

neplánované situace  Pokud je tlak v nádrži na diluent nižší než 70 barů, neměl by se zahájit ani 

krátký ponor 

Podle standardů, na které má CCR Liberty CE certifikát a označení, se neponořujte do hloubek 

větších než 100 m  Proto má CCR Liberty certifikát CE do 100 m 

Kyslík

Používejte kyslík určený k dýchání  Znečištění kyslíkem nesmí překročit limity dané normou EN 

12021 oddíl 6 2  při použití stlačeného vzduchu pro jednotku 

Doporučujeme používat kyslík o čistotě nejméně 99,5% 

Spotřeba kyslíku pro výpočty doby trvání plynu je podle EN 14143 1,78 l/min  Při uvažovaném 

počátečním tlaku v nádrži 200 bar a konečného tlaku 50 bar v nádrži postačuje přívod kyslíku 

po dobu 253 minut  Při tomto výpočtu se nebere v úvahu kyslík obsažený v diluentu  Do tohoto 

výpočtu nejsou započteny ztráty způsobeny únikem plynu v důsledku neodborného zacházení 

s přístrojem během ponoru 

Tyto podmínky odpovídají vysoké úrovni fyzické námahy během ponoru  Pokud je potápěč během 

ponoru v klidu, spotřeba výrazně klesá a zvyšuje se množství kyslíku a životnost sorbentu  Plán 

ponoru, který se spoléhá na to, že celý ponor je ponor s nízkou námahou, je nepřesný 

V každém případě je pro ponor dostatečná kyslíková nádrž naplněná na 200 barů, což výrazně 

překračuje dobu trvání pohlcovače CO
2
 

Pokud je tlak v kyslíkové nádrži nižší než 70 bar, neměl by být zahájen ani krátký ponor 

Podle platných technických norem je plnění kyslíkem na provozní tlak vyšší než 200 barů 

zakázáno 
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3.2.6 Nabíjení baterie

Před nabíjením baterií vyjměte propojky ze 

zásuvek 

Doporučujeme nabít baterie na plnou kapacitu 

jeden týden nebo méně před potápěním  

Před krátkým ponorem (do jedné hodiny) je 

povoleno skladovat plně nabité baterie po 

dobu až jednoho měsíce 

Před nabíjením baterie zcela nevybijte  

Životnost baterií se prodlužuje častým 

nabíjením 

K nabíjení baterií používejte přiloženou nabíječku nebo jakoukoli USB nabíječku dimenzovanou 

na 2 A (většina nabíječek používaných v zásuvkách vozidla není dostatečně dimenzována)  Plně 

vybité baterie vyžadují přibližně osm hodin nabíjení 

Nabíjení z USB portu počítače je možné, i když se nabíjí výrazně nižším proudem  Doba potřebná 

k nabití plně vybitých baterií tímto způsobem je přibližně 15 hodin  Nabíjení z USB portu 

počítače lze provádět pomocí adaptéru připojeného k externímu konektoru handsetu 

Při přípravě CCR Liberty na potápění nejpozději jeden týden po nabití zasuňte propojky tak, aby 

byly jejich piny zasunuty do konektoru  Rebreather se tak přepne do pohotovostního režimu 

a ovládací jednotku bude možné zapnout pomocí handsetu 

Jinak zasuňte propojky do opačné polohy s kolíky ven; v této poloze je napájení zcela odpojeno 

a řídicí jednotku nelze zapnout 

Během nabíjení je aktivní 30 sekundový časový limit vypnutí  Časový limit se prodlouží 

stisknutím tlačítko v editoru, ale ne nakloněním  Během nabíjení neměňte nastavení, protože se 

jednotka může náhle vypnout 

3.2.7 Kalibrace heliového senzoru

Pro správné měření helia ve smyčce a nepřímé měření kyslíku je nutné kalibrovat heliové 

senzory před jejich prvním použitím nebo pokud jsou naměřené hodnoty nepřesné 
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Před kalibrací se ujistěte, že ve vstupní komoře heliového senzoru (uvnitř hlavy) je přítomen 

pouze vzduch a žádný jiný plyn a že heliové senzory nejsou kontaminovány vlhkostí 

Vyberte Menu / Setup / Calibration / Calibrate He – Air

Naměřená rychlost zvuku by měla být přibližně kolem 0,555 ms  Spusťte kalibraci stisknutím 

tlačítka Start  Po stabilizaci senzorů stiskněte znovu horní tlačítko „Accept“

3.2.8 Kalibrace kyslíkových senzorů

Vložte měřicí sondu do nádechového otvoru (ve středu hlavy)  Hlava může být namontována 

na kanystru pohlcovače, ale není to nutné  Připojte omezovač průtoku k rychlospojce kyslíkové 

hadice 

Syčivý zvuk, který doprovází tok kyslíku, je v tichém prostředí stěží slyšet  Průtok se stává 

zřetelnějším, pokud se k zakrytí vypouštěcího otvoru použije navlhčený prst  Připojte vzorkovací 

trubici mezi omezovač průtoku a měřicí sondu 

Postup:

1  Spusťte kalibraci senzoru O
2
 na HS v Predive → Calibration O

2
 

2  Počkejte na stabilizaci mV (to může chvíli trvat)

3  Zahajte kalibraci 

4  Potvrďte stisknutím „Save“

Během kalibrace se také částečně určuje stav životnosti senzoru 
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Ve vyšších nadmořských výškách klesá parciální tlak kyslíku v kalibrační směsi úměrně s nižším 

atmosférickým tlakem  CCR Liberty měří atmosférický tlak a bere ho v úvahu během kalibrace  

Ve vyšších nadmořských výškách proto neprovádějte žádné opravy 

3.2.9 Příprava bailoutového zařízení

Bailoutový přístroj musí zajistit spolehlivý návrat na hladinu kdykoli během ponoru 

Standardním řešením je použití odpovídajícího počtu stage a dekompresních lahví se směsí 

podle hloubky, vzdáleností a bailout plánu  Pro bailout vhluboké části ponoru se doporučuje 

použít směs bohatou na He, bez ohledu na finanční náklady  Vyšší obsah He má za následek 

méně negativní vztlak, což usnadňuje přepravu nádrže pod vodou 

3.2.10 Nastavení parametrů

Nastavte nebo zkontrolujte nastavení všech parametrů ponoru 

Podrobný popis najdete v části Nastavení (str  37)  

3.2.11 Kontrola směrových ventilů

Účelem této zkoušky je detekovat možné netěsnosti ve směrových ventilech 

potápěčského / povrchového ventilu (DSV)  Tento typ úniku by mohl potápěče vážně ohrozit  

Není možné sestavit úplnou dýchací smyčku špatným směrem, ale potápěč si musí být jist, 

že tato část nechybí a dobře těsní 

Postup:

1  Nasaďte bajonetové záslepky na oba T-kusy  

2  Zakryjte levé (nádechové) kolínko 

3  Vložte náustek do úst, otevřete DSV a zkuste se nadechnout  Vdechování by nemělo být 

možné  Levá vrapová hadice se zhroutí  Mělo by být možné vydechovat 

4  Ponechte DSV otevřeno a zkontrolujte těsnost (vrapová hadice by měla zůstat zhroucená)  

Zároveň přiložte ucho k náustku, a poslouchejte, zda neslyšíte ba i mírný únik plynu 

5  Odpojte nádechové koleno a zakryjte pravé (výdechové) koleno bajonetovou záslepkou 

6  Nadechněte se z náustku a zkuste vydechnout  Vdechování by mělo být možné 

7  Zatažením za výdechové koleno natáhněte vrapovou hadici na pravé straně  Zkontrolujte 

těsnost (vrapová hadice zůstává prodloužená)  Zároveň přiložte ucho k náustku, 

a poslouchejte, zda neslyšíte ba i mírný únik plynu 

Pokud dojde k úniku, vyměňte směrově ventily nebo se nepotápějte 
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3.2.12 Fyzická kontrola

Zkontrolujte, zda je CCR Liberty kompletní, správně sestavené a mechanicky nepoškozené 

Pokud je CCR Liberty provozováno v organizaci, kde za fyzickou přípravu přístroje odpovídá 

někdo jiný než potápěč, doporučujeme mu poskytnout seznam podrobných organizačních 

pravidel  Kontrolní seznam v upravitelné podobě je připraven ke stažení na webu www divesoft 

com 

3.3 Kontrola před ponorem

Proceduru kontroly před ponorem (Pre-Dive 

Check) lze spustit v povrchovém režimu  Testování 

se provádí bezprostředně před ponorem s plně 

sestaveným rebreatherem se zapnutými ovládacími 

jednotkami 

Chcete-li zahájit test, vyberte Menu / Predive / 

Predive check 

Uživatel potvrzuje výsledky jednotlivých kroků kontroly:

OK – výsledek testu je pozitivní horní tlačítko; pokračujte stisknutím horního tlačítka 

FAIL – částečné selhání testu, ale ostatní kroky PDC budou provedeny normálně  Chcete-li 

pokračovat v PDC, stiskněte spodní tlačítko 

ABORT – stiskněte obě tlačítka pro ukončení PDC  Je také nutné použít příkaz ABORT, když je 

detekována opravitelná závada a musí být znovu provedeno úplný PDC  Příkaz ABORT se provede 

automaticky, pokud uživatel nereaguje na výzvu do pěti minut 

Výsledky testování jsou zaznamenány do logu 

Během zkoušky se nepřidává žádný kyslík  Uživatel je varován před zahájením testu  To musí být 

potvrzeno, aby se test mohl uskutečnit 

Výsledek zkoušky upozorní uživatele, zda je jednotka schopná ponoru, ale nemá vliv na následné 

chování přístroje; zejména neblokuje funkce nezbytné pro provedení ponoru (v souladu 
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s odpovědností uživatele CCR Liberty uvedenou v úvodu)  Ignorování závěrů kontroly před 

ponorem je volbou potápěče, za kterou nese odpovědnost 

3.3.1 Interní testování řídicích jednotek

Na začátku kontroly před ponorem se automaticky 

spustí test komunikace mezi řídicími jednotkami 

a periferními zařízeními 

Testování je automatické  Potvrzení uživatelem je 

vyžadováno pouze v případě, že je výsledek testu 

negativní 

Pokud jsou jednotlivé prvky systému připojeny 

správně, objeví se mezi nimi zelená čára

je  Pokud připojení z nějakého důvodu selhalo nebo chybí část systému (například odpojené 

handset), zobrazí se linka červeně 

3.3.2 Zkouška tlakových čidel

Systém zobrazí všechny tlakové senzory a označí je 

písmeny C nebo F 

C – coarse  Snímač hrubého tlaku, který měří tlak 

z hladiny vody do hloubky 300 m 

F – fine  Jemný tlakový senzor, který měří 

atmosférický tlak do hloubky až 10 m 

 Účelem zkoušky tlakovým senzorem je zjistit, zda hodnoty tlakového senzoru odpovídají 

skutečnému tlaku (nadmořské výšce) a nevykazují žádné významné odchylky od očekávaného 

tlaku nebo od sebe navzájem 
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3.3.3 Porovnání kyslíkových čidel a jejich kalibrace

Aktuální hodnoty jednotlivých čidel se zobrazují na 

displeji v milivoltech (hodnoty ppO
2
 se zobrazují 

v pruzích) pomocí nejnovější kalibrace 

Účelem zkoušky je ověřit, zda kyslíkové senzory 

nevykazují hodnoty odchylného napětí, zda jsou 

správně kalibrovány a zda kalibrace není příliš stará  

Během testování mějte na paměti, že senzory měří 

skutečnou hodnotu ppO
2
 ve smyčce  Pokud testování 

předchází manipulace s kyslíkem, projeví se to na 

napětí snímače 

Kontrola senzoru

– Senzor je offline nebo hlásí chybu 

– Online senzory jsou kontrolovány na minimální napětí; ve vzduchu na hladině moře musí být 

měřeno nejméně 5 mV 

– Povolená tolerance mezi největším a nejmenším napětím je 5% 

– Kalibrační věk musí být menší než nastavená hodnota v konfiguraci 

Setup / Calibration / Recomm  Days

3.3.4 Zkouška heliových čidel

Provede se test funkčnosti senzorů koncentrace 

He  Uživatel je informován o probíhajícím testu na 

displeji HS 

Účelem testu heliových čidel je zjistit, zda jsou 

senzory kalibrovány nebo zda vykazují normální 

hodnoty  Obrázek ukazuje špatnou nebo chybějící 

kalibraci zjištěnou během testu  Testování je 

automatické  Potvrzení uživatelem je vyžadováno 

pouze v případě, že je výsledek testu negativní 
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3.3.5 Testování baterie

Obě baterie jsou namáhány umělou zátěží 

způsobenou záměrně zvýšeným výkonem a spotřeby 

procesoru, připojené solenoidy (bez použití 

energeticky účinného řízení), vibrační motory 

a maximální jas displeje HS  Po dokončení testu se 

zobrazí stav obou baterií (%) (včetně odhadované 

doby trvání baterií v ponorovém režimu) 

Uživatel se poté rozhodne, zda je odhadovaná doba 

baterie dostatečná pro plánovaný ponor 

3.3.6 Testování solenoidů

Levý solenoid je opakovaně třikrát otevřen a zavřen 

ve dvousekundovém intervalu s pracovním cyklem 

1: 1  Očekávaná aktivita solenoidu se zobrazuje 

na displeji HS  Pravý solenoid se následně testuje 

stejným způsobem 

Test se cyklicky opakuje, dokud uživatel nepotvrdí 

výsledek nebo dokud nedojde k automatickému 

ukončení PDC z důvodu nečinnosti uživatele 

3.3.7 Kontrola HUD

Diody se rozsvítí modře, červeně a zeleně ve třech 

krocích  Současně HS zobrazuje, které barvy by se 

měly na HUD rozsvítit  Tři různé barevné kombinace 

jsou zobrazeny třikrát, takže je testována každá ze tří 

barev spektra RGB 

Test se cyklicky opakuje, dokud uživatel nepotvrdí 

výsledek nebo dokud nedojde k automatickému 

ukončení PDC z důvodu nečinnosti uživatele 
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3.3.8 Kontrola BD

Buddy displej se postupně rozsvítí zeleně při nízké, 

střední a vysoké intenzitě, poté červeně při nízké, 

střední a vysoké intenzitě  Symbol stejné barvy je 

současně zobrazen na HS; intenzita je indikována 

barevným odstínem symbolu 

Test se cyklicky opakuje, dokud uživatel nepotvrdí 

výsledek nebo dokud nedojde k automatickému 

ukončení PDC z důvodu nečinnosti uživatele 

3.3.9 Zkouška podtlakem

Účelem této zkoušky je zjistit možný únik v dýchací 

smyčce, který se objeví, když tlak ve smyčce sníží 

okolní tlak 

Zkouška se provádí bezprostředně před ponorem 

s plně sestaveným rebreatherem 

Postup:

1  Uzavřete ventily lahví na diluent a kyslík 

2  Otevřete DSV a vytvořte dostatečný podtlak 

ústy podle indikace na displeji HS  Podtlak je indikován bílým sloupcovým grafem  Pro 

dostatečné testování těsnosti je vhodné vyvinout takový podtlak, kde bílý sloupcový graf 

bude procházet přes zelené pole 

3  Zavřete DSV a zastavte veškerý pohyb rebreatheru; zejména nepohybujte vaky a dýchacími 

hadicemi  Po uzavření náustku nasaďte volně dýchací hadici na přístroj  Pohyb dýchacích 

hadic a plic způsobí změny tlaku ve smyčce a zkreslí výsledky měření 

4  Počkejte 60 sekund; odpočítávání se spustí automaticky na displeji 

5  Test lze považovat za úspěšný, pokud je tlaková ztráta po 60 sekundách menší než 10 mbar 

(nepočítejte počáteční změnu tlaku, protože je způsobena změnou délky hadice) 

Konečné vyhodnocení testu a potvrzení výsledku je ponecháno na uvážení uživatele 

Viz také kapitola Detekce úniků (str  114) 

Poznámka: I přes pozitivní výsledek testu podtlaku může během ponoru dojít k netěsnostem  To 

je nejčastěji způsobeno uvolněným nebo propíchnutým gumovým náustkem 
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3.3.10 Zkouška přetlakem

Účelem této zkoušky je detekovat možné netěsnosti 

v dýchací smyčce, které se objeví, když je tlak ve 

smyčce vyšší než tlak okolí 

Postup:

1  Zavřete ventil nádrže na kyslík a otevřete ventil 

nádrže na diluent 

2  Zavřete DSV a přetlakový ventil  

3  Pomocí MAV diluentu vytvořte dostatek nýpřetlak 

podle indikace na displeji HS  Je také možné to 

udělat ústy, pokud chcete šetřit plyn v lahvi diluentu  Chcete-li nastavit zařízení přímo na 

vyšší požadovanou hodnotu, natlakujte smyčku kyslíkem 

4  Zastavte veškerý pohyb rebreatheru; zejména nepohybujte vaky a dýchacími hadicemi 

5  Počkejte 60 sekund; odpočítávání se spustí automaticky na displeji 

6  Výsledek je ovlivněn otevřením přetlakového ventilu, které je nastaveno na maximálně 

35 mbar  Pokud zaznamenáte únik tlaku nad tuto hodnotu, ověřte, zda se jedná pouze 

o přetlakový ventil a zda únik nemá žádný jiný zdroj  Tlak by již neměl klesnout pod 

nastavenou mez přetlakového ventilu 

Konečné vyhodnocení testu a potvrzení výsledku je ponecháno na uvážení uživatele 

Viz také kapitola Detekce úniků (str  114) 

Po zjištění a opravě netěsností musíte zopakovat všechny tlakové zkoušky  K tomu můžete 

použít Menu / Predive / Pressure tests, které přeskočí všechny testy senzorů, baterií a solenoidů 

a okamžitě spustí tlakové testy

3.3.11 Předponorový kontrolní seznam (Pre-dive checklist)

Po vstupu do potápěčského režimu jednotka 

automaticky zkontrolujte kyslíková čidla a jejich 

kalibraci  V případě staré kalibrace nebo odchylky 

senzoru o více než 10% bude vydáno varování spolu 

s doporučeními pro novou kalibraci  Postupujte podle 

kontrolního seznamu  Potápěč je povinen osobně 

ověřit všechny uvedené položky 
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3.3.12 Předdýchání

Předdýchání jednotky má zásadní dopad na bezpečnost ponoru  Důrazně doporučujeme provést 

předdýchání před a mezi každým jednotlivým ponorem  Předdýchání nesouvisí se zahájením 

chemické reakce pohlcovače, ale s ověřením důležitých funkcí zařízení před ponorem, zejména 

schopnosti zařízení udržovat ppO
2
 na požadované hodnotě a funkčnosti sorbentu  Zatímco první 

funkci lze snadno ověřit pomocí pozorování kyslíkových senzorů během dýchání z jednotky, 

testování funkčnosti pohlcovače by mělo být prováděno pouze za podmínek uvedených níže, 

a zároveň poslouchat reakce vašeho těla  Ani po 5 minutách předdýchávání z jednotky není 

zaručeno, že byl detekován špatně naplněný nebo chybějící pohlcovač 
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Postup:

1  Zajistěte, aby bylo ve smyčce dosaženo 

požadovaných hodnot, aby nadměrné nafukování 

nevedlo k nadměrnému přídavku kyslíku, který 

zkreslí výsledek zkoušky 

2  Před zahájením testu vyberte bezpečné místo 

k sezení po celou dobu jeho trvání, aby nedošlo ke 

zranění v případě ztráty vědomí 

3  Nasaďte si masku na obličej a udržujte ji po 

celou dobu testování, aby se zabránilo nasávání okolního vzduchu nosem, čímž je ohrožena 

přesnost zkoušky 

4  Začněte dýchat ze zařízení a spusťte odpočítávání na handsetu 

5  Sledujte parciální tlak na druhém handsetu a chování všech senzorů kyslíku 

6  Ujistěte se, že dýcháte pohodlně, že vaše dýchání se nezastaví a že nepociťujete pocity 

dušnosti, nevolnost, bolest hlavy nebo jiné neobvyklé stavy 

7  Po dokončení testu s pozitivním výsledkem můžete zahájit ponor 

Varování: Pokud předdýcháváte při teplotách pod bodem mrazu, za žádných okolností byste 

neměli přestat dýchat z jednotky až do úplného ponoření  Pokud z jednotky nedýcháte, riskujete, 

že necháte intersticiální prostor pohlcovače zamrznout a znemožníte tak jeho funkčnost 
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3.4 Potápění

3.4.1 Dýchání plynů s vysokým obsahem kyslíku

Směs v okruhu CCR Liberty obvykle obsahuje kyslík při mnohem vyšším parciálním tlaku ve 

srovnání se vzduchem, který dýcháme na povrchu 

Akutní otrava kyslíkem (CNS)

Vystavení vysokému parciálnímu tlaku kyslíku může za určitých okolností způsobit akutní 

otravu kyslíkem (CNS)  To může potenciálně způsobit, že se postižená osoba utopí 

Takzvané „kyslíkové hodiny“ představují procento spotřeby limitu toxicity CNS  Podle následující 

tabulky NOAA omezte maximální parciální tlak a celkovou expozici tak, aby nemohlo dojít 

k akutní toxicitě kyslíku 

Limity expozice kyslíku NOAA

ppO
2
 (bar) Maximální jednotlivá expozice 

(minuty)
Maximum za 24 h (minuty)

1 60 45 150

1 55 83 165

1 50 120 180

1 45 135 180

1 40 150 180

1 35 165 195

1 30 180 210

1 25 195 225

1 20 210 240

1 10 240 270

1 00 300 300

0 90 360 360

0 80 450 450

0 70 570 570

0 60 720 720

Celotělová kyslíková toxicita 

Dlouhodobé vystavení parciálnímu tlaku kyslíku vyššímu než 0,5 baru, které je běžné při 

používání CCR Liberty, vede k otravě kyslíkem celého těla (nebo plic)  Při expozicích běžných 

pro amatérské technické potápění nejsou příznaky toxicity pro celé tělo významné  Během 

rebreatherového potápění je však potápěč na rozdíl od otevřeného okruhu vystaven relativně 

vysokému parciálnímu tlaku kyslíku během celého ponoru  Překročení prahové hodnoty toxicity 

pro celé tělo je extrémně nebezpečné 
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U velmi dlouhých ponorů nebo sérií rebreatherových ponorů je nutné počítat s limity 

dlouhodobé expozice a omezit celkovou expozici 

Hlavním příznakem chronické toxicity je dočasné snížení vitální kapacity plic  Dalším příznakem 

může být krátkozrakost (hyperoxická myopie)  Příznaky mohou přetrvávat několik měsíců 

Je-li ppO
2
 ≥ 1,4 bar, pak je limit toxicity pro CNS vždy kratší než limit pro plicní toxicitu 

Pro výpočty související s chronickou toxicitou použijte metodu REPEX, kterou jste se naučili 

na kurzu potápění s nitroxem  CCR Liberty neprovádí výpočty spojené s chronickou toxicitou 

kyslíku 

3.4.2 Nasazení přístroje

Po předponorové kontrole položte CCR Liberty na stojan na tvrdý povrch – na zem, lavičku nebo 

stůl nebo v nákladním prostoru vozidla  Správně zajistěte rebreather, aby nemohl spadnout, 

například tím, že ho drží partner 

Postup:

1  Překlopte dýchací vaky a vrapové hadice pomocí DSV na opačnou stranu těla rebreatheru 

2  Umístěte se pod ramenní popruhy 

3  Nasaďte si ramenní popruhy, nejlépe oběma rukama současně 

4  Postavte se na obě nohy  Vzhledem k hmotnosti CCR Liberty se vyvarujte otáčení páteře, 

které by mohlo vést ke zranění  Než vstanete, opatrně zaujměte pokleknutí a poté se 

postavte 

5  Vezměte mezinožní popruh mezi nohy a protáhněte sponu pásu okem mezinožního popruhu 

6  Jemně utáhněte pás a zapněte sponu pásu 

7  Překlopte dýchací vaky a vrapové hadice pomocí DSV dopředu 

8  Připevněte dýchací vaky pomocí klipsů na V-pásy v rozkroku 

9  Ujistěte se, že jsou všechny popruhy dostatečně utažené a nejsou zkroucené 

10  Připevněte si handsety k zápěstí  Ujistěte se, že jsou kabely HS ovinuty kolem vašich paží 

11  Ujistěte se, že je HUD připojen k DSV a jeho kabel je ovinut kolem vrapové hadice 

12  Zkontrolujte přístupnost inflátoru BCD 
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3.4.3 Používání DSV

DSV musí být vždy zavřený, pokud není v ústech  Před vyjmutím z úst jej uzavřete; po vložení do 

úst odstraňte vodu ze zbytkového prostoru DSV krátkým výdechem a otevřete 

Otevření DSV, pokud není v ústech, způsobí okamžitou ztrátu vztlaku a mohlo by zaplavit 

dýchací smyčku 

3.4.4 Monitorování zařízení

Parciální tlak kyslíku

Vždy musíte znát koncentraci kyslíku (ppO
2
) 

v dýchací smyčce  Naučte se používat HUD pro 

nepřetržité monitorování, protože vám umožňuje 

soustředit se na další úkoly 

Vždy znejte svůj ppO
2
!

Pravidelně také kontrolujte parciální tlak kyslíku 

na displeji handsetu  Pokud se hodnoty z různých 

senzorů liší, zkontrolujte, zda některý ze senzorů blíží 

ke konci své životnosti 

Při výrazné změně hloubky věnujte zvláštní 

pozornost čtení ppO
2
 

Nespoléhejte se pouze na alarm signalizující snížený 

parciální tlak kyslíku 

Snížený parciální tlak kyslíku je také signalizován na buddy displeji  Seznamte své potápěčské 

partnery se signály BD, aby byli schopni včas rozpoznat, že potřebujete pomoc 

Pro monitorování ppO
2
 nestačí sledovat průměrnou hodnotu všech senzorů, která je zvýrazněna 

větším písmem  Všechny senzory musí být monitorovány, a to buď na hlavním displeji handsetu, 

nebo na obrazovce obsahující všechny senzory  V případě, že se zobrazí jedna pochybnost 

měření jednoho nebo více senzorů, porovnejte hodnoty nepřímého měření kyslíku heliovými 

senzory (pouze pokud je podíl helia v ředidle větší než 20% a v nastavení je povoleno měření 

helia)  Tyto hodnoty najdete na obrazovce napětí senzoru 

Další možností je průplach diluentem (správně učený v kurzu CCR Liberty Diver), po kterém 

porovnáte výsledek s hodnotou v levém dolním rohu Obrazovky napětí čidel  Tato hodnota 
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udává ppO
2
 diluentu v aktuální hloubce  Senzor, který po propláchnutí diluentu odpovídá 

zobrazené hodnotě, lze považovat za platný  Dávejte pozor, pokud používáte hypoxický diluent 

v malé hloubce 

Systém může automaticky deaktivovat jeden nebo dva senzory  Vždy používejte zdravý rozum 

a ujistěte se, že vyřazené senzory jsou skutečně vadné, a nikoli naopak 

Tlak kyslíku a diluentu

Doporučujeme kontrolovat tlak kyslíku a diluentu přibližně jednou za pět minut 

Ve srovnání s přístrojem s otevřeným okruhem mají nádrže na kyslík a diluent malý objem  

I nepatrná netěsnost může způsobit rychlou ztrátu tlaku  Proto je nutné kontrolovat tlakoměry 

kyslíku a diluentu (SPG) častěji než při potápění s otevřeným okruhem 

3.4.5 Přepnutí do režimu CCR

V povrchovém režimu otevřete menu a přepněte do režimu CCR 

Proveďte kontrolu podle zobrazeného kontrolního seznamu 

3.4.6 Vstup vody

Nevstupujte do vody bez provedení kontroly před ponorem podle kapitoly Kontrola před 

ponorem (str  89)!

Doporučujeme dýchat z rebreatheru po dobu nejméně tří minut těsně před vstupem do vody, 

abyste se ujistili, že pohlcovač a zbytek přístroje fungují správně 

V mrazivém počasí nenechejte pohlcovač po přenesení rebreatheru z teplého prostředí 

vychladnout  Omezte vystavení rebreatheru mrazivému vzduchu  Pokud je to nutné, udržujte 

sorbent v teple dýcháním z rebreatheru 

Doporučujeme postupně vstupovat do vody a rebreather ponořit pomalu 

Pokud je nutné skočit do vody, použijte metodu „obřího kroku“, kdy vaše nohy a hýždě dopadnou 

nejprve na vodu, čímž chrání dýchací vaky a vrapové hadice před přímým nárazem  Při vstupu do 

vody tímto způsobem mějte DSV v ústech; mít uzavřen v okamžiku vstupu  Náhlý vstup do vody 

musí být pod dohledem osoby kvalifikované pro poskytnutí pomoci v případě problémů 
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Po vstupu do vody proveďte kontrolu bublin  Vzhledem k malému objemu lahví na kyslík 

a diluent mohou drobné netěsnosti ve vysokotlakých a středotlakých částech vést k rychlému 

poklesu tlaku v lahvích 

3.4.7 Zanoření

Během ponoření použijte kompenzátor (BCD) k ovládání vztlaku 

Zvolte vhodné množství zátěže s ohledem na případné změny hmotnosti a vztlaku během 

ponoru  Nepřetěžujte se, abyste usnadnili ponoření  Na rozdíl od potápění na otevřeném okruhu 

je snížení hmotnosti v důsledku spotřeby plynů minimální  Možné použití bailout přístroje 

s otevřeným okruhem má podstatnější dopad na snížení hmotnosti  Stanovení správného 

množství zátěže je jednou z dovedností, které se naučíte v kurzu CCR Liberty 

3.4.8 Kontrola ve vodě

Ověřte řídicí systém ppO
2
 a upravte vztlak 

Proveďte kontrolu úniku bublin se svým potápěčským partnerem  Pozorujte všechny části 

dýchací smyčky ve směru toku plynu  Otáčejte se vodorovně pomocí „helikoptérové otočky“ 

Zkontrolujte bailout  Několikrát se nadechněte z bailoutové lahve, abyste zjistili, zda je 

regulátor snadno a rychle dostupný a funkční  Zkontrolujte tlak v bailout lahvi 

3.4.9 Sestup

Během sestupu ADV přidává do dýchací smyčky diluent; diluent můžete přidat také ručně  

Do nádechového vaku se přidá diluent  Během rychlého sestupu je směs dodávaná do DSV 

prakticky totožná s diluentem 

Pokud používáte diluent s nízkým obsahem kyslíku (např  při zahájení sestupu do velké hloubky), 

je nutné výrazně snížit rychlost sestupu  Pokračujte, dokud nedosáhnete hloubky, kde ppO
2
 

v diluentu překročí 0,2 bar  Je také možné izolovat ADV a přidat diluent ručně pro maximální 

kontrolu nad vstřikovaným hypoxickým diluentem 

Nesestupujte rychle, abyste dosáhli hloubky, ve které je směs dýchatelná  Nízký parciální tlak 

kyslíku ve smyčce vede k výrazně rychlejší ztrátě vědomí, než když sestupujete se zadrženým 

dechem  Nepodstupujte toto riziko 
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Po dokončení sestupu je možné izolovat ADV, aby bylo možné přesně udržovat optimální objem 

smyčky 

3.4.10 Řízení vztlaku a trimu

Při potápění s rebreatherem nelze vztlak ovládat dýcháním jako při potápění na otevřeném 

okruhu  Protože dýcháte v uzavřené smyčce, nemá to žádný vliv na celkový vztlak 

Korekce vztlaku, i když menší, jsou řízeny kompenzátorem 

U velmi malého dočasného zvýšení vztlaku (např  Při plavání přes překážku) můžete do dýchací 

smyčky přidat malé množství diluentu namísto použití kompenzátoru  Ačkoli je tato metoda 

pohodlná, vede také k větší spotřebě kyslíku a diluentu  Pamatujte: plavání kolem překážky je 

lepší než plavání přes ni 

Udržujte korekce rovnováhy na minimu pomocí jiných zdrojů vztlaku, jako je suchý oblek  

Zvýšená obtížnost ovládání několika zdrojů vztlaku může potápěče přetížit úkoly 

Optimální poloha potápěče je vodorovná, dokonce i při sestupu a výstupu  Během kurzu 

potápění s CCR Liberty najdete optimální polohu zátěže  Nepoužívejte zátěžový opasek 

Když trénujete, abyste dosáhli správné rovnováhy a vyvážení, snažte se zůstat nehybní 

a neměňte hloubku nebo polohu těla několik desítek sekund 

Při potápění je vždy nutný záložní systém vztlaku  Může to být například suchý oblek, bójka, 

zdvyhací vak 

3.4.11 Vylévání masky

Při potápění s rebreatherem může být při vylévání masky ztracena významná část směsi 

spotřebované během ponoru  Proto udržujte vylévání masky na minimu 

3.4.12 Zvýšená fyzická námaha

CCR Liberty podle potřeby přidává kyslík do dýchací smyčky  Na rozdíl od některých 

mechanických rebreatherů nevede zvýšená fyzická námaha ke snížení parciálního tlaku kyslíku 

V případě delší fyzické námahy často kontrolujte tlak v kyslíkové lahvi 

Při plánování dekomprese vezměte v úvahu zvýšenou fyzickou námahu 
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Zvýšené úsilí také způsobuje větší produkci CO
2
  Kromě zkrácení životnosti pohlcovače má 

zvýšená produkce CO
2
 (spolu se sníženou ventilací v důsledku hustoty plynu) významný vliv 

na zvýšení arteriálního CO
2
  Tento jev způsobuje větší náchylnost k toxicitě kyslíku a dusíkové 

narkóze  Existuje také riziko akutní hyperkapnie  Vyvarujte se zvýšeného namáhání v hloubce 

3.4.13 Výstup

Za normálních podmínek (tj  Při stoupání rychlostí nižší než 15 m/min , S minimálním setpointe 

0,8 bar) a normálně fungujícím zařízení nedojde k poklesu parciálního tlaku kyslíku (ppO
2
) pod 

hranici 0,16 bar 

Pokud dojde k neúmyslnému rychlému výstupu v mělkých hloubkách, věnujte velkou pozornost 

ppO
2
  Je možné, že dojde ke krátkodobému poklesu, ale bude to automaticky upraveno dvěma až 

třemi nádechy 

Před zahájením výstupu zkontrolujte, zda je ventil nádrže na kyslík zcela otevřený 

Během výstupu dochází k expanzi dýchací směsi v okruhu v důsledku snížení okolního tlaku  

Je nutné vytlačit přebytečnou dýchací směs  K tomu slouží přetlakový ventil na výdechovém 

(pravém) dýchacím vaku  Úplně otevřete přetlakový ventil  Někteří potápěči považují za 

pohodlnější vytlačit přebytečnou dýchací směs nosem přes masku  Nevypouštějte přebytečný 

plyn ústy, protože to zvyšuje riziko vniknutí vody do dýchacího okruhu přes náustek 

3.5 Postupy po ponoru

3.5.1 Ihned po vynoření

Zavřete DSV, umístěte rebreather na vhodné místo, zavřete ventily lahví a vypněte řídicí 

jednotky 

Pokud je k dispozici stabilní, pevný a rovný povrch, umístěte rebreather na stojan a proveďte 

opatření, aby nedošlo k jeho pádu 

Pokud se nacházíte v oblasti, kde není možné položit rebreather na jeho stojan, položte jej 

Při manipulaci s rebreatherem věnujte zvláštní pozornost ochraně vrapových hadic proti 

poškození 
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Obecně platí, že je nutné nechat vyschnout vodní past na konci každého potápěčského dne  

Odpojte hlavu, vyjměte zásobník pohlcovače, odstraňte vodní past a osušte ji papírovým 

ručníkem  K osušení vnějšího povrchu zásobníku použijte jiný papírový ručník 

Hlava by měla být ponechána suchá, aby byla zajištěna správná funkce senzorů kyslíku 

a helia  Senzory helia jsou citlivé na vlhkost a kondenzaci  Vzhledem k tomu, že vlhkost může 

kondenzovat přímo uvnitř senzoru, je důležité po potápění hlavu řádně vysušit 

To je velmi důležité pro zajištění dlouhé životnosti a hlavně správné funkčnosti vašich senzorů 

V oblastech nebo obdobích se zvýšenou vlhkostí důrazně doporučujeme používat sušicí 

ventilátor DIVESOFT Head Drying Fan 

3.5.2 Údržba pohlcovače CO
2

Pokud je kapacita sorbentu dostatečná (s rezervou pro další plánovaný ponor a dezinfekci 

rebreatheru až do dalšího ponoru), je možné zásobník pohlcovače znovu vložit do

Kanystru pohlcovače a nechte jej v rebreatheru  Kanystr pohlcovače můžete nechat otevřený

maximálně 24 hodin, pokud je skladován na suchém místě  Namontujte suchou hlavu a zavřete 

otvory dýchací smyčky pro delší skladování  Doporučujeme použít „kryt pohlcovače DIVESOFT 

s nálepkami“  Doporučuje se zapsat datum prvního naplnění a časy jednotlivých ponorů, při 

kterých byl pohlcovač použit  Po výměně sorbentu změňte štítek  Použitý a plynotěsně zajištěný 

pohlcovač neuchovávejte déle než 30 dní od prvního použití 

3.5.3 Čištění a dezinfekce

Při použití je dýchací smyčka rebreatheru kolonizována mikroorganismy z dýchacích cest 

potápěče a z vnějšího prostředí  Účelem pravidelného čištění a dezinfekce je zabránit množení 

těchto mikrobů v takové míře, aby nepředstavovali nebezpečí pro uživatele a bylo zabráněno 

přenosu infekce mezi různými uživateli 

Pokud je CCR Liberty uložen na chladném místě, od prvního ponoru po dezinfekci do další 

dezinfekce může uplynout maximálně týden  Při skladování rebreatheru při teplotě vyšší než 

25 °C se tento interval sníží na čtyři dny; týdenní interval lze zachovat pouze pro zásobník 

pohlcovače  Nezáleží na tom, kolik ponorů podstoupíte během uvedeného období 
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Před změnou uživatelů CCR Liberty je vždy nutná dezinfekce  Nikdy nepůjčujte ani si nepůjčujte 

rebreather, který nebyl dezinfikován! K přenosu infekce může dojít při jediné inhalaci  Infikovaný 

uživatel nemusí mít nutně žádné příznaky infekce 

Začněte čištění opláchnutím sestaveného rebreatheru čistou sladkou vodou  Demontujte 

rebreather na jeho jednotlivé části 

Postup:

1  odstraňte zátěž 

2  odšroubujte a odpojte nádrže na kyslík a diluent, vložte vodotěsné zátky do vstupů 

regulátoru 

3  vyjměte HUD z DSV 

4  vyjměte dýchací vaky s vrapovými hadicemi z hlavy 

5  vyjměte ADV, manuální ventily a přetlakový ventil z dýchacích vaků  

6  odpojte dýchací vaky od postroje 

7  demontujte hlavu s připojenými handsety a HUD 

8  vyjměte sorbent CO
2
 z pohlcovače a bezpečně ho zlikvidujte 

9  vyjměte kanystr pohlcovače ze zádové desky a odstraňte vodní past 

Umístěte hlavu s ovládacími jednotkami na čisté, chladné a suché místo 

Připravte antiseptický roztok ve vhodné nádobě bez mechanických a chemických nečistot  

K dezinfekci je vhodná například vana, maltovník nebo velká jiná velká a čistá plastová nádoba 

Pro běžnou dezinfekci použijte 0,5% koncentrovaného antiseptika Divesoft  Při práci 

s antiseptikem postupujte podle pokynů na obalu 

Opláchněte čistou čerstvou vodou a vložte hadičku, vodní past, sestavu vrapové hadice 

s otevřeným DSV, dýchací vaky a CO
2
 filtr do vany  Manipulujte se sestavou vrapové hadice 

a DSV tak, abyste vytlačili vzduch, aby antiseptický roztok vyplnil celý prostor (tyto potřebné 

dovednosti se učí ve výcvikovém kurzu CCR Liberty)  Úplně naplňte dýchací vaky antiseptickým 

roztokem 

Pokud zaznamenáte růst plísní, nebo bakterií, je nutné provést důkladnou dezinfekci a vyčištění 

povrchu  Většinu povrchů lze otřít antiseptickým hadříkem  K čištění vnitřních povrchů vlnitých 

hadic použijte kartáč na lahve nebo trubky 

Nechejte díly v antiseptickém roztoku po dobu jedné hodiny  Jakmile jsou díly hotové, vyjměte 

je a opláchněte čistou sladkou vodou a nechte je den sušit  Nesušte díly na přímém slunečním 

světle 
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Pokud je vyžadována intenzivnější dezinfekce, použijte koncentrovanější roztok (maximálně 2%) 

nebo nechejte součásti v antiseptickém roztoku po delší dobu (maximálně čtyři hodiny) 

Místo dezinfekce Divesoft lze použít jiné antiseptické činidlo na bázi kvartérních amonných solí, 

které je kompatibilní s materiály, z nichž je CCR Liberty vyroben  Výrobce CCR Liberty nezaručuje 

kompatibilitu jiných antiseptických látek než dezinfekčních prostředků Divesoft  V žádném 

případě nepoužívejte prostředky na bázi chloru 

Za normálních okolností není nutné dezinfikovat hlavu, ADV, MAVy a přetlakový ventil 

Pokud je vyžadována důkladnější dezinfekce, lze kyslíkové senzory vyjmout z hlavy a zbývající 

části umýt antiseptickým roztokem  ADV, MAVy a přetlakový ventil lze dezinfikovat ponořením 

do antiseptického roztoku 

Antiseptický roztok je vysoce toxický pro vodní organismy  Zlikvidujte jej ekologickým 

způsobem 

3.5.4 Péče o baterii

Zabraňte úplnému vybití baterií  Pokud je to možné, nabijte baterie po každém dni potápění 

3.5.5 Stažení logu ponoru

Po odpojení handsetu a připojení víceúčelového konektoru USB 

ke konektoru handsetu na hlavě (bez připojeného handsetu) je 

paměť ponorů CCR Liberty přístupná přes rozhraní USB v režimu 

velkokapacitního úložiště  To znamená, že pro počítač, ke kterému 

je připojen kabel USB, se jeví jako běžná jednotka flash s omezením 

jen pro čtení  Záznamy o jednotlivých ponorech jsou uloženy jako 

samostatné soubory ve složce divelog 

Řídicí jednotka (CU) nabízí vložku karty micro SD  Taková karta je 

nainstalována výrobcem a je na ní uložen samostatný potápěčský 

log (který nezávisí na paměti CU)  Kapacita karty je dostatečná pro ukládání podrobných logů 

po celou dobu životnosti přístroje, i když potápěč může záznamy z karty mazat, kdykoli chce  Ke 

kartě se obecně přistupuje stejným způsobem jako k přístupu k velkokapacitnímu paměťovému 

zařízení pomocí kabelu USB, i když v případě poškození CU lze kartu micro SD vyjmout 

z konektoru na desce řídicí jednotky a logu ponoru lze číst pomocí běžné čtečky 

S logy se obecně pracuje v cloudu na adrese www wetnotes com 

http://www.wetnotes.com
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3.5.6 Dlouhodobé skladování

Před uskladněním rebreatheru po dobu delší než jeden týden postupujte podle Čištění 

a dezinfekce str  104) 

Pokud je CCR Liberty skladován v suchém a čistém prostředí, nepřipojujte sestavu vrapové 

hadice s DSV k hlavě nebo k dýchacím vakům a rebreather skladujte otevřený  Prach se 

vyskytuje téměř všude a je nevyhnutelný  Omezte hromadění prachu například tím, že jednotku 

zakryjete čistou přikrývkou (plachtou, dekou, prostěradlem, atp ) Odpojenou sestavu vrapové 

hadice uložte do vhodné nádoby, která umožní úplné vysušení 

Pokud skladujete CCR Liberty v prostředí s nižším stupněm čistoty, jako je například dům 

s domácími mazlíčky, skladujte jej smontovaně a uzavřený (bez sorbentu) 

Před uskladněním uzavřeného rebreatheru musí být všechny části důkladně vysušeny, včetně 

všech záhybů ve vrapových hadicích a vnitřním povrchu dýchacích vaků 

Baterie nabíjejte alespoň jednou za šest měsíců 

Pokud po skladování déle než měsíc zjistíte, že uvnitř přístroje přetrvává vlhkost, nebo 

z vrapových hadic ucítíte zatuchlost nebo plísně, je nutné přístroj znovu vydezinfikovat 

Při skladování rebreatheru se ujistěte, že žádné gumové části (hadice, kabely) nejsou sevřené 

nebo stlačené 

Zajistěte, aby byl rebreather bezpečně upevněn a aby se o něj neopíraly žádné jiné předměty 

3.6 Nouzové postupy

Kvalitním školením předcházejte vzniku krizových situací  Nepřekračujte limity své potápěčské 

kvalifikace  Před, během a po každém ponoru pečlivě dodržujte předepsané postupy  V případě, 

že před ponorem objevíte problém spojený s rebreatherem a nejste schopni jej vyřešit, 

nepotápějte se s rebreatherem bez ohledu na závažnost problému 

3.6.1 Nouzový výstup (bailout)

Z bezpečnostních důvodů je při každém potápění s rebreatherem nutné nosit záchranný 

přístroj  Běžným typem zálohovacího zařízení je standardní potápěčská lahev s otevřeným 

okruhem  K lahvi musí být připojen dvoustupňový vyvážený plicní regulátor s manometrem  
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Délka středotlaké hadice regulátoru by měla být alespoň 1 m, aby zajistila podání plynu 

partnerovi a použití pro vlastní použití přes krk  Regulátor je vhodné doplnit středotlakou hadicí 

s bajonetem inflátoru, pro řešení neobvyklých situací 

Pokud během ponoru dojde v CCR Liberty k poruše, kterou nejste schopni vyřešit nebo přesně 

identifikovat, nebo pokud máte podezření, že s rebreatherem něco není v pořádku, přepněte na 

záchranný přístroj:

1  uveďte záchranný dýchací přístroj do pohotovostní polohy,

2  vydechněte do okruhu a zavřete DSV, ale udržujte v plicích dostatečné množství plynu pro 

odstranění vody z náustku záchranného zařízení,

3  Proveďte standardní postup spojený s počátkem dýchání z bailoutového přístroje, např  

u stage lahve zkontrolujte, zda dýcháte ze správné stage lahve 

Pokud následně vyřešíte poruchu rebreatheru nebo pokud zjistíte, že příčina problému je mimo 

rebreather, můžete pokračovat v dýchání z rebreatheru 

Po přepnutí do režimu OC bailout se úroveň bezpečnosti automaticky nastaví pomocí bailout 

gradientních faktorů (BoGF)  V nabídce je možné přepínat mezi standardní a záchrannou sadou 

GF bez ovlivnění režimu, ve kterém CCR Liberty pracuje 

Znalosti a dovednosti související s používáním stage lahví jsou nezbytným požadavkem 

pro každého, kdo má zájem o potápění na CCR Liberty  V potápěčském kurzu CCR Liberty 

akreditovaném výrobcem se důkladně procvičuje používání stage lahví pro účely bailoutu 

3.6.2 Porucha zdroje kyslíku

Nízký tlak v kyslíkové nádrži

V tomto případě je nutné ponor ukončit 

Je nutné přepnout na bailoutový dýchací přístroj nejpozději tehdy, když parciální tlak kyslíku 

v okruhu klesne pod 0,3 bar 

Pokud tato situace nastane z důvodu nedostatečné důslednosti při přípravě na ponor nebo 

z důvodu zanedbání pravidelné kontroly tlaku během ponoru, zvažte, zda pro vás není potápění 

s rebreatherem příliš velké riziko 

Solenoidy přestaly dodávat kyslík

Pokud parciální tlak výrazně poklesne pod nastavenou hodnotu, ale v kyslíkové nádrži je stále 

dostatečný tlak, přidejte kyslík pomocí MAV 
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Přidejte kyslík postupně krátkým stisknutím  Pravidelně dýchejte  Kyslík bude dodáván do 

výdechového vaku  Trvá několik nádechů, než se kyslík v pohlcovači smísí s dýchací směsí 

a dosáhne čidel na nádechové straně 

Pokud situace přetrvává, ovládejte dodávku kyslíku ručně  Ve stabilizovaném stavu (nízká 

námaha při stálé hloubce) je nutné přidávat kyslík přibližně jednou nebo dvakrát za minutu 

Tato porucha nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro potápěče  Nepokračujte však ve svém 

sestupu nebo penetraci  Zahajte výstup nebo se vraťte

Ruční dávka (MAV) O
2

Odpojte rychlospojku  Odpojení konektoru způsobí přerušení dodávky kyslíku přes ventil ruční 

dávky 

Tato porucha nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro potápěče  Nepokračujte však ve svém 

sestupu nebo pronikání  Zahajte výstup nebo se vraťte 

Ventil ruční dávky nefunguje, po stisknutí se nepřidává kyslík

Tato porucha pro potápěče nepředstavuje bezprostřední hrozbu  Nepokračujte však ve svém 

sestupu nebo penetraci  Zahajte výstup nebo se vraťte 

Dodávka kyslíku pomocí solenoidů nebo MAV nefunguje 

V tomto případě je nutné ponor ukončit 

Je nutné přepnout na záchranný dýchací přístroj nejpozději tehdy, když parciální tlak kyslíku 

v okruhu klesne pod 0,3 bar 

3.6.3 Porucha zdroje diluentu

Nízký tlak v diluentové lahvi

V tomto případě je nutné ponor ukončit  Během výstupu se diluent v okruhu rozpíná a doplňuje 

tak svůj objem v okruhu  Pokud je to možné, nezvyšujte během návratu hloubku 

Dokud je objem diluentu v okruhu dostatečný, je možné dýchat z rebreatheru  Pokud to nestačí, 

je nutné přepnout na záchranný dýchací přístroj 

Pamatujte, že v tomto případě není možné provést standardní postup pro vysoký ppO
2
 

(propláchnutí smyčky, přidání diluentu) a že takovou situaci lze vyřešit pouze okamžitým 

přepnutím na záchranný dýchací přístroj, který byste měli mít v pohotovostní poloze 
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Volný únik plynu z ADV

Zavřete ADV posunutím límce  To způsobí narušení dodávky diluentu prostřednictvím ADV 

Tato porucha nepředstavuje bezprostřední ohrožení uživatele  Ponor může pokračovat ručním 

přidáním diluentu do okruhu 

Volný únik plynu z MAV

Odpojte rychlospojku  Odpojení konektoru způsobí narušení dodávky diluentu prostřednictvím 

MAV 

Tato porucha nepředstavuje bezprostřední ohrožení uživatele  Ponor může pokračovat 

automatickým dodáním diluentu do okruhu pomocí ADV  Ruční dodávku diluentu lze provést 

stisknutím tlačítka ADV 

Ventil ruční dávky nefunguje, po stisknutí není přidán diluent

Tato porucha nepředstavuje bezprostřední ohrožení uživatele  Ponor může pokračovat 

automatickým dodáním diluentu do okruhu pomocí ADV  Ruční dodávku diluentu lze provést 

stisknutím tlačítka ADV 

Funkce ADV ani manuální obtokový ventil nefungují

Pokud manometr tlaku diluentu indikuje dostatečný tlak, pravděpodobně došlo k poruše v první 

fázi regulátoru diluentu a již není možné přidat diluent do okruhu 

V tomto případě je nutné ponor ukončit  Během výstupu se diluent v okruhu rozpíná a doplňuje 

tak svůj objem v okruhu  Pokud je to možné, nezvyšujte během návratu hloubku 

Pokud je objem diluentu v okruhu dostatečný, je možné dýchat z rebreatheru  Pokud to nestačí, 

je nutné přepnout na záchranný dýchací přístroj 

Pamatujte, že v tomto případě není možné provést standardní postup pro vysoký ppO
2
 

(propláchnutí smyčky, přidání diluentu) a že takovou situaci lze vyřešit pouze okamžitým 

přepnutím na záchranný dýchací přístroj, který byste měli mít v pohotovostní poloze 

3.6.4 Porucha pohlcovače

Pokud cítíte potřebu dýchat rychleji (mimo zvýšenou námahu), je možné, že je v okruhu 

přítomna vyšší koncentrace oxidu uhličitého kvůli poruše pohlcovače  Mezi další příznaky 

postiženého CO
2
 patří nevolnost, bolest hlavy, zmatenost 
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Naopak další možnou příčinou podobných příznaků je psychosomatická hyperventilace 

a snížený obsah oxidu uhličitého v krvi a dalších tělesných tkáních  K tomu obvykle dochází 

v důsledku zvýšeného duševního stresu, například když je potápěč konfrontován s přetížením 

úkolu 

Pokud jsou příznaky závažné, okamžitě přepněte na záchranný dýchací přístroj, protože 

hrozí ztráta vědomí  Co nejdříve se několikrát zhluboka nadechněte ze záložního zařízení  

Samozřejmě byste nikdy neměli dopustit, aby taková situace pokročila do stadia závažných 

příznaků 

Pokud při dýchání pociťujete nepohodlí, ale příznaky nejsou dostatečně závažné, aby 

představovaly riziko bezvědomí, otestujte koncentraci oxidu uhličitého v krvi  Zůstaňte tam, kde 

jste, bez pohybu; v žádném případě neměňte hloubku výrazně  Zkuste zadržet dech na deset 

sekund 

Pokud nejste schopni zadržet dech nebo je to extrémně obtížné, je zřejmé, že pohlcovač 

nefunguje správně (předčasné vyčerpání sorbentu, výskyt kanálů v sorbentu, kterými plyn 

obchází pohlcovač), nebo mechanická závada, která způsobila, že vzduch neprochází nebo jen 

částečně prochází skrz pohlcovač (porucha směrového ventilu na náustku, spojení nádechové 

a výdechové strany vně pohlcovače)  Přepněte na bailout a ukončete ponor 

Pokud zadržování dechu nezpůsobuje problémy, pohlcovač funguje správně  Během 

následujících několika minut omezte všechny ostatní aktivity a soustřeďte se na pomalé 

a stabilní dýchání 

3.6.5 Neúmyslné uvolnění náustku

Když náustek vypadne potápěči z úst, má DSV tendenci plavat  Jeho připojení k dýchacímu vaku 

však zabraňuje tomu, aby náustek uplaval mimo dosah potápěče 

Pokud náustek vypadne, okamžitě jej vložte zpět do úst  Pokud je náustek vrácen dostatečně 

rychle, do dýchací smyčky nevnikne žádné významné množství vody 

Pokud se tento problém rychle nevyřeší, smyčka by se zaplavila  V tomto případě postupujte 

podle následující kapitoly 3 6 6 Zaplavení 

Může být použit řemínek (gumicuk), nebo tzv  gag strap, který drží DSV, což zabraňuje 

náhodnému vypadnutí náustku  Upravte délku gumicuku posunutím uzlů 
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3.6.6 Zaplavení

Pravděpodobnost významného zaplavení dýchacího okruhu je velmi nízká  Po pečlivé montáži 

přístroje a provedení předepsaných postupů před ponorem lze zaplavení vyloučit, pokud 

nedojde k významnému narušení integrity dýchací smyčky v důsledku mechanického poškození  

V případě výrazného zaplavení je nutné okamžitě přepnout na záchranný dýchací přístroj 

a použít kompenzátor (BCD), aby se zabránilo ztrátě vztlaku 

Nevdechujte, pokud směs z DSV rebreatheru obsahuje tekutinu  V extrémních případech by to 

mohlo obsahovat takzvaný žíravý koktejl (tj  Žíravou směs s rozpuštěným louhem ze sorbentu) 

Menší množství vody může vstoupit do okruhu otevřeným DSV, když náustek vypadne z úst 

potápěče  V takovém případě se voda dostane do výdechového vaku  I když to nepředstavuje 

bezprostřední nebezpečí, je vhodné co nejdříve vytlačit vodu z výdechového vaku přetlakovým 

ventilem  Úplně otevřete přetlakový ventil a vyfoukněte kompenzátor vztlaku  Aby se zabránilo 

významné změně vztlaku 

Doplňte diluent do okruhu pomocí ručního obtokového ventilu  Zaujměte polohu, která přivede 

přetlakový ventil do nejnižšího bodu výdechového vaku  Vytlačte vodu z vaku stisknutím ruky na 

vak 

3.6.7 Ztráta vztlaku

Kompenzátor (BCD) je základním nástrojem pro řízení vztlaku  Pokud kompenzátor není funkční, 

použijte k dosažení vztlaku jiné prostředky 

Pokud vztlaková kapacita kompenzátoru nestačí nebo se kompenzátor nenaplní (ať už pomocí 

inflátoru nebo ústy) použijte suchý oblek k dosažení vztlaku  Uživatel CCR Liberty musí mít 

dostatečné znalosti a dovednosti pro bezpečné použití suchého obleku jako záložního zdroje 

vztlaku 

Pokud není možné dosáhnout dostatečného vztlaku pomocí kompenzátoru a suchého obleku 

a pokud neexistuje jiná vhodná možnost, odhoďte zátěž  Pokud není nutné zátěž zcela upustit, 

pokuste se dosáhnout vztlaku nejprve odstraněním zátěže na levé straně a poté, je-li to nutné, 

na pravou stranu  Odhození zátěže na levé straně pomáhá uvést vypouštěcí ventil suchého 

obleku a nafukovač kompenzátoru do lepší polohy pro vypouštění 

Odhození zátěže je dovednost, která kromě zručnosti a mobility vyžaduje výcvik pod dohledem 

instruktora v kurzu potápění CCR Liberty 
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3.6.8 Záchrana na povrchu

Při pomoci zraněnému uživateli CCR Liberty na povrchu je možné zvýšit vztlak uvolněním 

zátěže 

I když je život potápěče ve vážném ohrožení a během záchrany by bylo nutné odstranit veškeré 

vybavení, vztlak by měl být zajištěn uzavřením DSV a nafouknutím kompenzátoru a odhozením 

zátěže  Úplné odstranění CCR Liberty a veškerého dalšího vybavení připojeného k postroji může 

být časově náročné  Dostatečný vztlak poskytovaný CCR Liberty může pomoci při záchranném 

procesu 

3.6.9 Porucha měření koncentrace kyslíku

Pokud chemické kyslíkové senzory nejsou funkční (vyloučené, deaktivované, chybové nebo 

offline stavy, viz str  61 Chybné senzory) a jako diluent se používá trimix a heliové senzory jsou 

funkční, pak lze přepnout CCR Liberty pro nepřímé stanovení ppO
2
 měřením obsahu helia  Viz 

str  23 Měření obsahu He 

Považujte to za nouzový postup pouze v případě, že není možné postupovat podle str  107 

Nouzového výstupu (bailout) 

3.7 Údržba

Operace údržby, včetně nezbytných technických informací, jsou popsány v servisním manuálu  

V uživatelské příručce jsou popsány pouze základní operace údržby, které by měl každý uživatel 

CCR Liberty ovládat 

K údržbě dílů, které přicházejí do styku s kyslíkem pod tlakem, používejte pouze mazivo 

kompatibilní s kyslíkem 

3.7.1 Nástroje a náhradní díly

Sada nástrojů pro řešení problémů v této oblasti by měla obsahovat:

– Chirurgické rukavice

– Role papírových ručníků

– PE sáček pro uložení zásobníku pohlcovače

– DSV směrové ventily (2 ks)

– Náustek
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– stahovací pásky

– Mazivo kompatibilní s kyslíkem

– Imbusové klíče 2,5 mm a 3 mm

– křížový šroubovák č  1

– Nástroj pro demontáž O-kroužků (trsátko, bambusové párátko)

– Stavitelný klíč

– Lepící páska

– Permanentní vodotěsný popisovač pro psaní na lepicí pásku

– Sada O-kroužků

3.7.2 Detekce úniků

Pokud zdroj netěsnosti není patrný, doporučujeme na jednotku zatlačit, aby se zjistila 

netěsnost 

Úniky lze obecně zjistit ponořením části nebo celého rebreatheru do vody při vyvíjení tlaku 

v dýchací smyčce  Je také možné najít netěsnosti aplikací mýdlového roztoku na určitou oblast 

Po odstranění problému je nutné opakovat testy podtlaku a přetlaku 

3.7.3 Pravidelná servisní prohlídka

CCR Liberty vyžaduje roční servisní prohlídky (maximálně 12 měsíců) nebo po 150 hodinách 

používání, podle toho, co nastane dříve 

Servisní prohlídky musí provádět servisní technik certifikovaný společností Divesoft nebo 

prováděný výrobcem  Výměna komponent a proces kontroly jsou stanoveny pokyny výrobce 

v době kontroly 

3.7.4 Dlouhodobá údržba

Kyslíková čidla

Při kalibraci kyslíkových čidel se kontroluje jejich stupeň opotřebení  Senzory samozřejmě 

mohou náhle dosáhnout konce své životnosti i během ponoru, zejména v prostředí s vysokým 

parciálním tlakem kyslíku  Proto doporučujeme senzory vyměnit nejpozději jeden rok po 

uvedení do provozu nebo maximálně 18 měsíců od data výroby 

Navzdory dobrému zacházení však mohou senzory vykazovat odchylky nebo omezení i během 

jejich doporučené životnosti  Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně testovat soupravou 
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pro testování kyslíkových čidel DIVESOFT k testování linearity senzorů  Je to jediný přesný 

a bezpečný způsob detekce vadného nebo omezeného snímače 

Vyměněná čidla není nutné likvidovat  I když stupeň opotřebení čidel brání ve spolehlivém 

měření vyšších parciálních tlaků kyslíku v rebreatheru, je často vhodný pro měření nižších 

parciálních tlaků kyslíku při přípravě směsí 

Hadice

Pokud některá hadice vykazuje známky nadměrného opotřebení nebo pokud je při kontrole 

bublin zjištěno poškození (viz str  101 Kontrola ve vodě), vyměňte ji  Hadice by měly být 

vyměňovány při každoroční kontrole z důvodu běžného opotřebení 

Životnost hadic je maximálně pět let od prvního použití a maximálně sedm let od data výroby 

Popruhy

Popruhy jsou vysoce odolné  Popruh, který byl poškozen na okraji, by měl být vyměněn, pouze 

pokud byl přeříznut o více než jednu třetinu šířky 

Popruhy se obvykle vyměňují z estetických důvodů  Při objednávce pravidelné servisní prohlídky 

si můžete objednat náhradní 

3.7.5 Aktualizace firmwaru

Elektronika CCR Liberty má dva různé typy 

firmwaru (FW): jeden pro řídicí jednotku 

a druhý pro handset  Aktuální verzi je možné 

stáhnout ze stránky podpory na adrese www 

divesoft com  Proveďte aktualizace FW, aby 

byla zachována certifikace CE podle popisu 

na stránce podpory  Provádějte aktualizace 

s odejmutou hlavou z těla rebreatheru 

Chcete-li upgradovat nový firmware, použijte 

desktopový software „Správce firmwaru“, který 

si můžete stáhnout na adrese https://www divesoft com/en/products/ccr-liberty/firmware  

Správce firmwaru vás krok za krokem provede celým procesem aktualizace firmwaru  Správce 

firmwaru je kompatibilní s Mac OS a Windows 7 nebo vyššími 

https://www.divesoft.com/en/products/ccr-liberty/firmware
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Budete potřebovat:

Hlava Liberty, oba handsety, 3mm inbusový klíč, víceúčelový konektor USB a kabel USB AB 

(stejný jako kabel používaný u tiskáren) 

Otevřete správce firmware manager na 

svém osobním počítači, vyberte CCR Liberty 

a stiskněte Další  Pokud máte svůj Liberty 

již připojený, systém automaticky přejde 

k dalšímu kroku 

Vyberte požadovanou verzi firmwaru  Pokud 

zvolíte nejnovější dostupnou verzi firmwaru, 

program si stáhne nejnovější verzi sám  Ve 

zvláštních případech můžete také nahrát 

jednu ze starších verzí firmwaru; to se 

však nedoporučuje  Pokud nejste připojeni 

k internetu a máte na pevném disku soubor 

s firmwarem, můžete zvolit nejnovější 

možnost „Ze souboru“ a vyhledat soubor 

v počítači 

Postupujte podle pokynů na obrazovce 

počítače 

1  Odpojte oba handsety

2  Vyjměte obě propojky z baterií 

3  Připevněte levý handset k horní části 

konektoru víceúčelového USB konektoru 

4  Připojte víceúčelový konektor USB 

k levému konektoru handsetu na hlavě

Připojte počítač a víceúčelový konektor USB 

pomocí kabelu USB 

Zkontrolujte verzi firmwaru, kterou hodláte 

nahrát do zařízení  V levém sloupci vidíte 

vybraný firmware, v pravém sloupci je 

zobrazen aktuální firmware v řídicí jednotce 

a v handsetu 
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Jakmile je levá strana úspěšně nahrána, 

postupujte znovu podle pokynů na obrazovce 

počítače 

1  Připojte pravý handset k hornímu 

konektoru víceúčelového konektoru USB

2  Připojte víceúčelový konektor USB 

k pravému konektoru handsetu na hlavě

3  Připojte počítač a víceúčelový konektor 

USB pomocí kabelu USB 

Poté stiskněte „Další“ 

Po úspěšném nahrání firmwaru znovu připojte oba handsety 

Po provedení aktualizace věnujte zvláštní pozornost správnému fungování CCR Liberty, zejména 

při potápění  Neprovádějte aktualizaci bezprostředně před extrémním ponorem  Li

aktualizujete FW před zahájením akce typu expedice, doporučujeme vám vzít si víceúčelový 

konektor USB, kabel USB a notebook s nainstalovaným a nastaveným správcem firmwaru a mít 

k dispozici starší verzi firmwaru 

3.8 Přeprava

3.8.1 Autem

Přepravujte CCR Liberty v v kufru, ve kterém byl dodán  Ujistěte se, že je kufr bezpečně zajištěn 

a nebude se pohybovat v nákladním prostoru vozidla 

Prašnost sorbentu se zvyšuje, když je přepravován na volno v přepravním kufru nebo jiné 

nádobě  Je lepší přepravovat sorbent v kanystru pohlcovače 

3.8.2 Lodí

Na potápěčské lodi je obvykle možné připevnit přístroj na lavici 

K zajištění rebreatheru použijte lanko o délce přibližně 1,5–2 m se zabezpečenými uzly  

Připevněte zařízení k vhodné konstrukci 



118

Zajistěte CCR Liberty připravený k potápění průchodem přes nádrže a zadní desku, přičemž 

kanystr pohlcovače je přitlačen k zadní části lavice 

Pokud potřebujete CCR Liberty připravit na potápění na palubě lodi, připevněte jej k lavičce 

pomocí otvorů v horní části zádové desky  Získáte tak plný přístup k lahvím pro plnění a můžete 

snadno vyjmout hlavu a pohlcovač 

3.8.3 Letadlem

Tlakové nádoby

Předpisy leteckých společností obecně vyžadují, aby všechny přepravované tlakové nádoby byly 

prázdné s demontovanými ventily  Umístěte ventily do čistých PE sáčků (Ziploc) a na hrdla lahví 

umístěte lepicí pásku, aby nedošlo ke kontaminaci  Je možné, že se bezpečnostní pracovníci 

budou chtít podívat do lahví  Používejte těsnící zátky  Nepoužívejte takové těsnící zátky, které se 

obtížně odstraňují 

Při odbavování zavazadel na letišti informujte personál letiště, že máte v zavazadlech prázdné 

tlakové lahve  V závislosti na místních předpisech je možné, že budete muset lahve odvézt ke 

speciální odbavovací přepážce 

Zvažte, zda by nebylo lepší pronajmout si lahve v cílovém místě  Střediska pro potápění 

vybavená pro potápění s uzavřeným okruhem mají obvykle k dispozici lahve, které lze použít 

s CCR Liberty  Chcete-li si zařídit pronájem lahví, což velmi doporučujeme, podívejte se na 

specifikace velikostí dostupné na www divesoft com 

Při cestování letadlem je vhodné oddělit hlavu zařízení a přepravit ji v příručním zavazadle  Výrazně 

snížíte váhu odbaveného zavazadla a budete mít nejdražší a nejcitlivější část svého zařízení pod ne-

ustálým dohledem  Buďte připraveni vysvětlit zaměstnancům letiště, že hlava je důležitou součástí 

moderního potápěčského vybavení, a tento návod (nejlépe i jeho anglickou verzi) mějte u sebe 

Sorbent

Nádoba se sorbentem by měla být prázdná  Pokud přepravujete také zásobu sorbentu, musí 

být v původním obalu nebo ve vhodně pevné a vzduchotěsné nádobě  Seznamte se s předpisy 

týkajícími se letecké dopravy sorbentu  Sorbent obsahuje malé množství NaOH, který je sám 

osobě na seznamu zakázaných látek pro přepravu letadlem  Zvažte možnost nákupu sorbentu 

v místě určení 

Hlava

Pro účely letecké dopravy musí být baterie odpojeny vyjmutím nebo otočením propojek na 

baterie  Nepřepravujte CCR Liberty v pohotovostním režimu 
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