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Vítejte ve světě FREEDOM, ve světě svobody! 
Gratulujeme k zakoupení potápěčského počítače Divesoft Freedom – počítače pro technické 

potápění. Freedom je vyráběn s vysokou precizností v každém detailu, ze špičkových materiálů pro 

dlouhodobou životnost I při používání v těch nejdrsnějších podmínkách, ve kterých se provádí 

jeskyní, vrakové, vojenské a jiné technické ponory. Robustní hliníková konstrukce chrání špičkovou 

elektroniku s promyšleným softwarem.  
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Varování 
Počítač Freedom je potápěčský pomocník, který slouží k detekci hloubky, času a výpočtu 

dekomprese. Lze jej použít smpřístroji s otevřeným I uzavřeným okruhem (pouze s licencí CCR) a v 

případě připojení kyslíkového čidla I s SCR. Freedom nelze použít pro saturační potápění. 

Freedom smí být použít s libovolnou směsí kyslíku dusíku a helia. Jiné plyny nejsou přípustné. 

Použití počítače nenahrazuje potápěčský výcvik. Nepotápějte se, pokud nemáte platnou potápěčskou 

kvalifikaci. 

Pokud se potápíte, vždy existuje riziko dekompresní nemoci. DCS může nastat I v případě dodržení 

postupů dle počítače Freedom, neboť vznik dekompresní nemoci může být spojený s dalšími factory 

jako je námaha při ponoru, špatný zdravotní stav, obezita, špatná fyzická kondice, námaha po 

ponoru, otřesy, dřívejší zranění, anatomické anomálie, podchlazení nebo přehřátí, prudká změna 

teploty a další. Společnost Divesoft neručí za potápěčské nehody vzniklé nepředvídatelnými 

okolnostmi.  

Vždy zkontrolujte nastavení počítače před ponorem. Chybné či neodborné nastavení může 

způsobit vážné zranění nebo smrt potápěče. 

Potápěčský počítač je osobní zařízení. Ůjčování počítače jiné osobě ovlivňuje výpočet dekomprese. 

Používejte konzervativní nastavení výpočtu dekomprese. 

Nepřekračujte výstupovou rychlost. 

Dodržujte dekompresní zastávky a nepřekračujte dekompresní strop. Vystavujete se tak vážnému 

riziku dekompresní nemoci.  

Ensure the water resistance of the device! 
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Rozměry 
Váha: 256g (0,564 lb) 

Délka:  87mm (3.4 in) / 81mm (3.2 in) 

Šířka: 69mm (2.7 in) / 53mm (2.1 in) 

Výška: 33mm (1.33 in) 
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Nabíjení 
Kapacita baterie je přibližně 20hodin použití. Skutečný čas použití závisí na teplotních podmínkách a 

nastavení (zejména nastavení jasu displeje a používání spořiče displeje). Samotné nabíjení je velmi 

jednoduché. Odšroubujte víčko konektoru, přišroubujte nabíjecí kabel. Nabíjet lze z USB (např. z 

notebook nebo PC) nebo z elektrické sítě za použití síťového adaptéru. Nabíjení je indikováno 

symbolem žluté baterie s bleskem. Plné nabití je signalizováno symbolem zelné zástrčky.  

Doba nabíjení je přibližně 4 hodiny 

Aktivace 
Stiskněte obě tlačítka po dobu pěti sekund. Freedom nastartuje a během načítání můžete na displeji 

zkontrolovat verzi hardwaru asoftwaru. Pokud tento  splash screen se seriovým číslem chcete číst 

déle, ponechte alespoň jedno tlačítko stisknuté. Po načtení se Freedom přepne do režimu surface 

mode. 

Po sestupu do hloubky 1,5 metru je Freedom aktivován automaticky. To, v jakém režimu je spuštěn, 

závisí na nastavení  Default mode setting. 

Ovládání 

Tlačítka 

Freedom je ovládán dvěma tlačítky a nastavování hodnot je ovládáno naklápěním nebo 
poklepáním (podle nastavení). Bez ohledu na orientaci displeje na pravou či levou ruku je 
horní tlačítko pro potřeby tohoto návodu označováno K1. Tlačítko na dolní straně je 
označováno K2. 
 
Each button can be pressed briefly (at least 250ms) or for a longer time (press and hold at 
least 2.5s). 
 
Seznam zkratek uvedených v tomto manuálu 

Action Designation 

Krátký stisk K1 KEY 1 

Krátký stisk K2 KEY 2 

Krátký stisk obou tlačítek BOTH KEYS 

Dlouhý stisk K1 KEY 1 LONG 

Dlouhý stisk K2 KEY 2 LONG 

Dlouhý stisk obou tlačítek BOTH KEYS LONG 
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Všeobecné ovládání 

BOTH KEYS LONG návrat na základní obrazovku, opuštění všech menu 

DEBUG SEKVENCE vytvoření okamžitého záznamu pro pozdější analýzu 

Práce s menu 

KEY 1 výběr označené položky 

KEY 2 cyklický posun kurzoru o jednu položku dolů 

BOTH KEYS návrat o jednu úroveň v menu zpět 

Kódy základní obrazovky 

KEY 1 přepnutí na další obrazovku (cyklicky) 

KEY 2 zapnutí a vypnutí displeje (úspora energie) 

BOTH KEYS vstup do menu 

OC režim 

KEY 1 přepnutí na další obrazovku (cyklicky) 

KEY 2 zapnutí a vypnutí displeje (úspora energie) 

BOTH KEYS vstup do OC menu 

KEY 1 LONG přepnutí plynu – dle nastaveného seznamu (nově je nutné mít zapnuté 

klávesové zkratky 

KEY 2 LONG gas switch down (cyclic) 

 

Free režim a Gauge  

KEY 1 přepnutí na další obrazovku (cyklicky) 

KEY 2 ovládání stopek (start, stop)  

BOTH KEYS vstup do menu 

KEY 2 LONG vynulování stopek 

Log book – Other Dives 

KEY 1 výběr ponoru 

KEY 2 posun kurzoru dolů 

KEY 1 LONG Posun o stránku nahoru (k pozdějším ponorům) 

KEY 2 LONG   Posun o stránku dolů k dřívějším ponorům 
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Při ovládání v menu a nastavení sledujte symboly na levé straně displeje. Symbol nahoře popisuje 

funkci klávesy KEY 1. Prostřední symbol popisuje funkci stisknutí obou tlačítek. Symbol na spodní 

straně popisuje funkce tlačítka KEY 2. 

  Potvrdit / vybrat  

 O úroveň zpět     

 

 Dolů 
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Naklápění 

Naklápění se používá pro editaci hodnot v různých nastaveních. Naklopte počítač  směrem od sebe 

pro zvýšení hodnoty nebo zaškrtnutí checkboxu, směrem k sobě pro snížení hodnoty nebo odznačení 

checkboxu, vlevo či vpravo pro posunutí kurzoru. Pro zastavení změny hodnoty či posunu kurzoru 

vraťte počítač do původní hodnoty. Pro bezproblémové používání je třeba mít provedenou 

horizontální kalibraci. S počítačem necukejte. Je vhodný plynulý naklápěcí pohyb se setrváním ve 

funkční pozici dokud nedosáhnete požadované hodnoty.  
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Poklepání 

Poklepání je alternativou pro naklápění k editaci hodnot v nastavení. Klepnutí na horní stranu 

počítače zvyšuje hodnotu, na spodní straně snižuje hodnotu, vlevo či vpravo posouvá kurzor 

příslušným směrem.  
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Povrchový režim 
Surface mode (povrchový režim) zobrazuje základní informace o aktuální saturaci inertním plynem a 

jeho vlivem na následující aktivity a potápění. Aktuální čas a datum, povrchový interval od posledního 

vynoření (nezávisle na tom, v jakém režimu byl ponor proveden), bezletový čas a maximální 

dosažitelnou nadmořskou výšku. Surface mode používá šedý rámeček. 

 
 

Surface time – povrchový interval. V průběhu prvního dne od vynoření zobrazuje hodiny a minuty. Po 

24 hodinách je zobrazován ve dnech hodinách a minutách.  

No fly – Bezletový čas. Tlak v kabině letadla je snižován na tlak přibližně  76.1 kPa (0.761 bar) a na 

58 kPa (0.58 bar) v nouzové situaci. Bezletový čas je doba, kdy jsou potápěčovy tkáně stále 

saturovány natolik, že snížení tlaku na palubě letadla může způsobit dekompresní nemoc. Společnost 

Divesoft důrazně doporučuje vyvarovat se létání před ukončením bezletového času. Ponechávejte si 

dostatečnou časovou rezervu mezi vaším posledním ponorem a časem odletu. 

Max. altitude – Maximální dosažitelná nadmořská výška. Atmosférický tlak klesá spolu s nadmořskou 

výškou. Je to v podstatě stejný princip jako potápěčův výstup k hladině. Informace o maximální 

dosažitelné nadmořské výšce zobrazuje hodnotu nadmořské výšky, která může být dosažena 

v daném okamžiku bez rizika dekompresní nemoci. 

Priority mode information – Preferovaný režim. Ukazuje, ve kterém režimu bude počítač spuštěn 

v případě automatického spuštění ponořením. Pro snadnější orientaci je informace uvedena v barvě 

rámečku příslušného režimu.  
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Práce s menu 
Po spuštění počítače (BOTH KEYS LONG), je aktivován Surface mode. Stiskněte obě tlačítka pro 

přechod do hlavního menu.  

Pro základní orientaci ovládání jsou u každého tlačítka umístěny symboly (viz ilustrace níže).  

KEY 1 – Potvrdit/vybrat 

BOTH KEYS – Zpět 

KEY 2 – Dolů 

Pokud položka menu obsahuje další menu nižší úrovně (submenu), je u položky zobrazena šipka.  

 

 
 

 

Pro snazší orientaci ve funkcích a nastavení byl vyvinut promyšlený systém menu. Pro každé menu je 

použita jedinečná barva rámečku: Surface menu šedá, Open circuit modrá,  Gauge mode červená 

and Free mode žlutá. 

 

 

 

  



 
14 

 

Obsah hlavního menu 

 
 

Dive (OC) – výběr požadovaného ponorového režimu 

Switch off – vypnutí celého systému. Po standardním vypnutí zůstává aktivní měření atmosférického 

tlaku pro zjištění referenčního tlaku u hladiny. To může způsobit nechtěnou aktivaci při transportu 

letadlem nebo vyšší nadmořské výšky. V takovém případě vypínejte Freedom do flight modu, který 

zaručí odpojení čidel.  

Log book – Otevře logbook – paměť ponorů. Podrobný popis níže. 

Setup – Nastavení. Menu Setup slouží ke změně konfigurace a nastavení počítače Freedom. Instrukce 

jak nastavit naleznete níže v kapitolách „Před prvním použitím“ a „Před každým ponorem“. the setup 

menu contains configuration and settings items.  Menu setup se skládá z položek: 

Decompression 

Mixtures 

Alarms 

Free Setup 

Preferences 

Calibrate level 

Set time 

Factory defaults 

Plan – vestavěný zcela plnohodnotný vícesměsový dekompresní plánovač. Umožňuje řádné 

naplánování ponoru zohledňující aktuální nasycení tkání. Podrobný návod naleznete níže. 

System check – obecné informace o systému (verze firmwaru a hardwaru, licence, nastavení, stavu 

baterie a čidel 

Games – Freedom obsahuje jednoduché digitální hry pro zahnání nudy na dekompresních 

zastávkách. Více informací níže.  

USB connection – tato položka slouží pro připojení freedomu k externí jednotce (PC, tablet). 

Freedom se po připojení a zvolení tohoto režimu zobrazí na zařízení jako externí disk. 
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Nastavení 
Freedom umožňuje široké nastavení veškerých parametrů. Počítač může být nastavena přizpůsoben 

tak, aby splňoval specifické požadavky velkého množství různých přístupů k potápění na různých 

úrovních potápěčských zkušeností.  

Před prvním použitím 
Před prvním použitím je nezbytné se rozhodnout, jak budete svůj dekompresní počítač používat a 

nastavit si své osobní přizpůsobení. To lze samozřejmě i později měnit.  

Kalibrace akcelerometru 

Před samotným nastavováním je nezbytné kalibrovat akcelerometr. To slouží k správnému a 

přesnému ovládání editace hodnot. Vestavěný akcelerometr umožňuje rozpoznání polohy přístroje  a 

tak je možné ovládat nastavení přístroje naklápěním nebo poklepáním.  

Jděte na: Main menu > Setup > Horizontal calibration 

Nyní položte Freedom do perfektní a stabilní horizontální pozice displejem nahoru (např. na stůl) a 

stiskněte jakékoli tlačítko. Počkejte na výsledek a pokračujte v dalším nastavování. 

Nastavení času 

Jděte na: Main menu > Setup > Set time 

Nastavení správného času je velmi důležité, protože některé funkce přímo závisí na nastavení času. 

Pokud neprovedete nastavení času, Freedom nebude pracovat správně. 

Čas nastavte naklápěním 

Osobní přizpůsobení 
Nyní můžeme přistoupit k vašemu osobnímu přizpůsobení počítače Freedom.  

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences 

 

  



 
16 

 

Displej 

Orientace displeje 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > Display > Orientation 

 

Položka Orientation umožňuje změnit orientaci displeje pro použití na levé nebo pravé ruce tak, 

abyste měli tlačítka vždy na vhodné straně. Pokud zvolíte funkci AUTO orientation, bude displej 

nastaven do té pozice, ve které spustíte Freedom.  

Pamatujte na to, že pokud změníte orientaci displeje, funkce tlačítek se také přizpůsobí otočení tak, 

že KEY 1 zůstane vždy navrchu. 

Mačkejte KEY 1 pro změnu orientace. 

 

 

Spořič displeje 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > Display > Screensaver 

Zvolte  screensaver delay zpoždění spořiče displeje uváděné v sekundách od nuly (vypnuto) po 120 

sekund. K nastavení použijte naklápění nebo poklepání v závislosti na vašem nastavení. Screensaver 

pomáhá šetřit baterii zhasínáním displeje, který má nezanedbatelný odběr energie. 

Obrazovky v menu 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > Display > OC screens 

Určete si, které obrazovky mají být dostupné v ponorových režimech. Nastavení provádějte tlačítkem 

KEY 1. 
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Timeouty 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > Timeouts 

 

 
V tomto podmenu můžete nastavit dobu trvání jednotlivých stavů Freedomu v případě nečinnosti. 

Surface idle – nastaví délku trvání nečinnosti v povrchovém režimu, po které se přístroj zcela vypne. 

Rozsah 1 – 120 min. 

Prepared idle – nastaví délku trvání nečinnosti v ponorovém režimu, po které se přístroj přepne do 

povrchového režimu. Rozsah  1 – 120 min. pozn.: Po přepnutí do povrchového režimu běží nastavený 

Surface idle (viz výše) 

Dive termination – nastaví automatické ukončení ponoru po vynoření v rozsahu od 0 (nikdy) – 30 

min. V podstatě určuje, jak dlouhý interval na hladině je akceptován v rámci jednoho ponoru a kdy už 

se jedná o opakovaný, samostatně logovaný ponor.  

Jednotky 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > User interface > Units 

Freedom umí pracovat jak s metrickou tak imperiální soustavou. Nastavte si preferovanou soustavu 

jednotek. 

Kontrolní seznam 

Jděte na:Main menu > Setup > Preferences > User interface > Checklist 

Povolí nebo zakáže zobrazení kontrolního seznamu před spuštěním ponorového režimu. 

Zobrazování plánu ponoru 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > User interface > Plan order 

Určuje, v jakém pořadí jsou zobrazovány dekompresní zastávky v plánu ponoru – od shora dolů nebo 

obráceně. Nastavte si jej tak, jak je to pro vás přirozené. 
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“normal” čas na dně a první zastávka je vespodu obrazovky, čtení pokračuje směrem nahoru (tak 

jako výstup k hladině) 

“reverse” čas na dně a první zastávka jsou nahoře a pokračuje se čtením odshora dolů.  

Nastavení zpoždění tlačítek 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > User interface > Key press delay 

Nastavuje délku stisknutí klávesy. Standardně je nastavena délka 250 ms. Pro snadné ovládání 

doporučujeme nastavit hodnotu 0. Pro předcházení neúmyslnému stisknutí tlačítka doporučujeme 

nastavit vyšší hodnoty. Vyzkoušejte, co vám nejlíp vyhovuje. 

Dlouhý stisk klávesy je nastaven na 2,5 sec. Tuto hodnotu nelze změnit. 

Volba ovládání editace 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > User interface > Editor navigation 

Toto nastavení určuje, jestli budete k editaci hodnot používat naklápění (tilting) nebo poklepání 

(clicking).  

Klávesové zkratky 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > User interface > Gas shortcuts 

Určuje, zda bude možné pro přepínání směsí nebo setpointů během ponoru použít dlouhý stisk 

tlačítka. V továrním nastavení je tato možnost vypnuta. Pokud zvolíte její zapnutí, dbejte na to, 

abyste neúmyslně nezměnili nastavení směsi (např. záhybem suchého obleku). Taková nevědomá 

změna může značně ovlivnit dekompresní výpočet a může tak dojít k vážné dekompresní nehodě. 

Nastavení salinity 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > Salinity 

Jedná se o nastavení slanosti vody, ve které se budete potápět (salt = slaná, fresh = sladká). Na tomto 

nastavení závisí přesné určení hloubky ponoru. Přestože toto nastevení budete pravděpodobně 

měnit poměrně často, je dobré si jej v počátku nastavit tak, jak jej budete používat nejčastěji. 

 Poznámka: Nastavení salinity neovlivňuje dekompresní výpočet. Ovlivňuje pouze měření hloubky a 

nepřímo tak i hloubku dekompresní zastávky. Pro výpočet dekomprese je používán údaj o absolutním 

tlaku. 

Nastavení výchozího režimu 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > Default mode 

Zvolte si režim, který upřednostňujete. Do tohoto režimu bude počítač přepnut ve chvíli, kdy dojde 

k automatickému spuštění ponořením do hloubky větší než 1,5 m. Důrazně však doporučujeme před 

zanořením Freedom spustit do ponorového režimu a udržovat přístroj zapnutý. Automatickým 

spuštěním v hloubce může dojít k chybnému načtení retenčního tlaku a nepřesnému měření 

absolutního tlaku / hloubky.  

Tovární nastavení 

Jděte na: Main menu > Setup > Factory defaults 
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Nastaví veškeré hodnoty a nastavení zpět do továrního nastavení. Po tomto přenastavení musíte 

Freedom znovu zkalibrovat. 

Před ponorem 
Nastavte svůj Freedom podle parametrů zamýšleného ponoru. Můžete si zvolit dekompresní postup 

několika způsoby, připravit plyny pro daný ponor, stejně jako mnoho dalších vlastností. 

Nastavení salinity 

Jděte na: Main menu > Setup > Preferences > Salinity 

Zvolte, jestli se právě budete potápět ve slané (salt) nebo sladké (fresh) vodě. 

Nastavení dekomprese 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression 

 

Nadmořská výška 

Ve starších verzích firmwaru bylo nezbytné nastavení nadmořské výšky. Od verze 1.5 je již nadmořská 

výška počítána automaticky. Ve výpočtu je brán zřetel zejména na celkový atmosférický tlak. 
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Gradientní faktory 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression > Altitude 

 

Gradientní faktor (GF) slouží k úpravě konzervativizmu Bühlannova dekompresního modelu. GF 

definuje, jak chcete být maximálně nasycení v porovnání s M-hodnotou (maximálním přesycením). 

Pokud GF = 1.0 nacházíte se právě na samotné hranici maximálního přesycení. Pokud GF = 0.0, je tlak 

inertních plynů ve všech tkáních roven tlaku okolí (nulové přesycení – např. před ponorem na 

hladině). Pokud je GF např. 0.3, tkáně jsou nasyceny na 30% maximálního přesycení (M-hodnoty). 

Mohou být nastaveny dva gradientní faktory. GFlow (nízký) a GFhigh (vysoký).  

GF low určuje míru přesycení na první dekompresní zastávce a tím de facto určuje hloubku první 

dekompresní zastávky. Čím nižší hodnotu nastavíte, tím hlubší bude první zastávka = větší 

konzervativismus. 

GF high určuje míru přesycení  při dosažení hladiny a tím je ovlivněna celková délka dekomprese. Čím 

nižší číslo nastavíte, tím delší bude celkový čas dekomprese = větší konzervativismus. 

Hodnoty nastavujte po pečlivém zvážení při dobré znalosti principů dekomprese. Berte při tom 

v úvahu použité plyny, váš zdravotní stav, fyzickou kondici a okolní podmínky. Nepřeceňujte se! 

Použijte naklápění nebo klikání k editaci hodnot od 0.10 do 1.00 Tovární nastavení je GF low 0.30; GF 

high 0.80. 

TIP: Zkontrolujte si efekt svého nastavení na zamýšleném profilu ponoru použitím vestavěného 

dekompresního plánovače. 
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Bezpečnostní zastávka 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression > Safety stop 

Povolí nebo zakáže počítání bezpečnostní zastávky (rozsah 6 – 3 m/ 10 – 20 ft). 

Dekompresní zastávky 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression > Deco stops 

 

V této části menu si můžete zvolit typ dekompresního postupu, hloubku poslední zastávky a 

zaokrouhlování dekompresních časů. 

Volba dekompresního postupu 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression > Deco stops > Stops/Ceil. 

Můžete si zvolit mezi standardními dekompresními zastávkami po třech metrech nebo plynulým 

následováním dekompresního stropu.  

Dekompresní strop (ceiling) je přesná hodnota udávaná dekompresním modelem se započtením 

zvolených gradientních faktorů. Je to tedy hloubka, kterou potápěč v dané chvíli nesmí překročit.  

Potápěč se smí pohybovat pouze pod dekompresním stropem nebo v jeho přesné úrovni. Používání 

metody dekompresního stropu je způsob jak co nejefektivněji zkrátit dekompresní čas spolu 

s nastavením zaokrouhlování na 1 sec (viz níže).  Tato metoda je určena pouze pro pokročilé, zkušené 

a disciplinované potápěče. Pokud nejste doposud natolik zkušení, abyste za každé situace přesně 

dodržovali hloubku, zvolte konzervativnější a snazší metodu dekompresních zastávek. Dekompresní 

zastávky jsou nastaveny jako tovární nastavení. 

Změňte nastavení pomocí KEY 1 

Hloubka poslední zastávky 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression > Deco stops > Last stop 

 

Položka last stop určuje hloubku vaší poslední dekompresní zastávky. Můžete si zvolit mezi hloubkou 

3 m a 6 m. 

Změňte nastavení pomocí KEY 1 

Zaokrouhlování dekompresního času 

Main menu > Setup > Decompression > Deco stops > Rounding 

Freedom zaokrouhluje dekompresní čas a čas na zastávkách v relacích 1s, 30s nebo 60s. 
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Hloubkové zastávky 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression > Deep stop 

 

Z důvodů prevence tvoření mikrobublin je ve Freedomu zařazena možnost přidání zvláštních 

hloubkových zastávek dle Pylea. V továrním nastavení je tato možnost vypnuta. 

Změňte nastavení pomocí KEY 1 

Rychlost výstupu 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression > Ascent rate 

 

Změňte nastavení výstupových rychlostí na základě vašich zvyklostí a zkušeností. Máte možnost 

nastavit až tři různé výstupové rychlosti pro tři hloubkové zóny.  

Rate 1 určuje rychlost v m/min v zóně 1 (od hloubky určené parametrem Zone 1- 2 k hladině) 
Zone 1-2 určuje hloubku hranice zóny 1 a 2 
Rate 2 určuje výstupovou rychlost v m/min v zóně 2 
Zone 2-3 určuje hloubku hranice mezi zónou 2 a 3 
Rate 3 určuje výstupovou rychlost v m/min v zóně 3 (ode dna do hloubky určené parametrem 

Zone 2-3) 

Rychlost sestupu 

Jděte na: Main menu > Setup > Decompression > Descent rate 

 

Pokud se potápíte s trimixem, pomalý sestup je velice důležitý k předcházení HPNS. Zvolte si hloubku, 

odkud má být sestupová rychlost monitorována a určete si maximální rychlost sestupu pomocí 

naklápění nebo poklepání. Rozsah rychlosti je 1 až 40 m/min.  
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Pokud chcete použít vibrační alarm pro rychlost sestupu a výstupu, ujistěte se, že nastavení Global 

alarms je na hodnotě ON.  

Směsi 

Main menu > Setup > Mixtures 

V tomto menu nastavíte plynné směsi, které budete používat během daného ponoru. Můžete použít 

až devět různých směsí s jakýmkoli podílem kyslíku, helia a dusíku (některé licenční verze počítače 

Freedom jsou v tomto omezeny).  

    

Nastavení seznamu směsí pro ponor 

Jděte na Main menu > Setup > Mixtures>Mixture setup 

Při pohledu do seznamu směsí uvidíte zaškrtávací políčka u jednotlivých směsí. Pokud je políčko 

zaškrtnuté, znamená to, že tato směs je zahrnuta do seznamu plynů, které budete používat pod 

vodou. Pokud zaškrtnuté není, během ponoru se tato směs neobjeví. Směs můžete zaškrtnout 

dlouhým stiskem KEY 1. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NASTAVIT POUZE TY PLYNY, KTERÉ BUDETE 

POD VODOU SKUTEČNĚ POUŽÍVAT A ZBYTEK SMĚSÍ PONECHTE NEZAŠKRTNUTÉ. Pokud vám 

nevyhovuje některá z přednastavených směsí, můžete ji jednoduše změnit. Najeďte kurzorem na 

směs, kterou chcete změnit, stiskněte KEY 1. Naklápěním nebo poklepáním (záleží na nastavení) 

změňte hodnoty do požadované podoby. Dejte pozor, aby zaškrtávací políčko zůstalo zaškrtnuté, 

pokud směs chcete používat. 

Jedna z položek směsí v seznamu se zobrazuje šedě a nelze ji editovat. Jedná se o výchozí směs 

(default mix – viz níže). Pokud chcete změnit hodnoty této směsi, zaškrtněte jinou směs a přejděte do 

nastavení Default mix, kde dočasně zvolte jinou směs jako výchozí. Vraťte se do nastavení Mixture 

setup, změňte nastavení směsi a po té opět v nastavení Default mix nastavte změněnou směs jako 

výchozí.  
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Výchozí směs 

Jděte na Main menu > Setup > Mixtures>Default mix 

Jedná se o směs, která bude automaticky přiřazena při zahájení ponoru. V případě potápění s CCR 

bude výchozí směs automaticky zvolena při případném přechodu na záložní směs otevřeného okruhu 

(OC Bailout). 

Alarmy 

Main menu > Setup > Alarms 

Freedom obsahuje mnoho vibračních alarmů. Potápěč si může zvolit alarmy a upozornění pro různé 

situace.  

 

Global alarms 

Zapne nebo vypne alarmy celkově. 

Alarm sources 

Zvolte si, ve kterých situacích chcete alarm použít 

    

Depth – Můžete si nastavit až tři různé hloubky, ve kterých vás Freedom upozorní na jejich 

překročení 
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Time – Můžete si nastavit až tři různé časy, ve kterých vás Freedom upozorní na jejich překročení 

 

CNS – alarm se spustí při překročení 75%, 90% a 100% CNS 

ppO2 – alarm se spustí při dosažení nebezpečně vysokého či nízkého parciálního tlaku kyslíku 

No deco end – alarm upozorní na ukončení povinného času na dekompresní zastávce 

Deco stop miss – alarm se spustí při překročení dekompresní zastávky 

Descent rate – alarm se spustí při překročení sestupové rychlosti 

Ascent rate – alarm se spustí při překročení výstupové rychlosti 
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Nastavení pro CCR 
Tato část manuálu se vztahuje pouze na přístroje s licencí CCR.  

For setting the parameters of the CCR mode, go to the Setup/CCR setup menu. Setup is identical for 

diving in the directly measured partial pressure mode (Measured CCR) and in the constant ppO2 

mode (Fixed CCR). In the “Number of sensors” item, set the number of sensors connected to the 

Freedom computer. According to the setting, the corresponding number of fields for displaying the 

measured ppO2 are displayed in the diving mode. The setting of the number of sensors is irrelevant 

for the Fixed CCR mode.  

With the “Diluent” item, set the composition of the utilized diluent for your planned dive. WARNING! 

If you set a different diluent than the one you are actually using, the Freedom computer will actually 

calculate the wrong decompression and CNS toxicity calculation. This situation can cause serious 

injury or death.  

In the “SP low” item, set the value of your low setpoint in ppO2 bars. Notice: the Freedom is not a 

control computer for your automatic solenoid valve for oxygen dosing. The Freedom serves only for 

calculating decompression on the basis of:  

a) measured ppO2 in the breathing circuit (Measured CCR mode) 

b) set ppO2 in the Freedom computer (Fixed CCR mode) 

For the most precise decompression calculation possible in the Fixed CCR mode, switch the Freedom 

to the corresponding setpoint when changing the setpoint on the control unit of your rebreather. We 

recommend setting a slightly lower setpoint than the actual setpoint on your rebreather. By doing so, 

you ensure a safety reserve that partially eliminates the error consisting in variation of the partial 

pressure in the circuit. Variation of the partial pressure of oxygen in the breathing circuit is caused by 

numerous factors and it cannot be effectively prevented.  

SP low sets the low setpoint. Select the item with KEY 1 and change the value by tilting or tapping. 

The values are shown in bars. The default value is 0.7 bar.  

SP High sets the high setpoint.  Select the item with KEY 1 and change the value by tilting or tapping. 

The values are shown in bars. The default value is 1.3 bar.  

Before diving, do not forget to set the bailout gases. Setting the bailout gases is identical to setting 

“Mixtures” for open circuit.  

Chybné senzory 

In the “Faulty sensors” item, it is possible to remove faulty sensors that significantly deviate from the 

values of other sensors or are completely nonfunctional. By doing so, you will remove the given 

sensor from the calculation of the ppO2 average, which is used for calculating decompression and 

other computed values.  

Place the cursor on the defective sensor and use KEY 1 to change the value from “Normal” to 

“Disabled”.  
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Kalibrace kyslíkových senzorů 
If you use the Freedom in the measured ppO2 mode, it is necessary to calibrate the oxygen sensor 

prior to every dive. The calibration menu is found in the Main menu/Dive/Calibration.  

Nastavení kalibrace 

Prior to the actual calibration, it is necessary to set the corresponding calibration values. Go to the 

Change item and select it with KEY 1.  

In the “Oxygen purity” item, set the value that corresponds to the fraction of oxygen in the gas that 

you are preparing to calibrate.  

The “Warning days” item comprises time data according to which the Freedom will notify you of the 

age of the calibration. To change the value, move the cursor to the item, select it by pressing KEY 1 

and set the value by tilting or tapping. The default value is seven days; the setting range is 0-30 days.  

The “Valid days” item is a time value after the expiry of which the calibration is considered to be 

invalid and new calibration is required. To change the value, move the cursor to the item, select it by 

pressing KEY1 and set the value by tilting or tapping. The default value is 180 days; the setting range 

is 0-540 days.  

For the actual calibration, connect the oxygen sensors to the Freedom’s connector. Calibrate the 

sensors using ambient air; check to make sure that the ambient air has not been contaminated with 

another gas (e.g. exhaled air, exhaust gases, oxygen from your rebreather, etc.). If you calibrate for a 

different, specific gas, use appropriate means to ensure that the calibration gas flows around the 

oxygen sensors and is not contaminated with other ambient gases. Afterwards, select “Start 

calibration” and confirm the displayed fraction of oxygen by pressing KEY 1 or, if necessary, cancel it 

by pressing KEY 2. After starting calibration, wait until all sensors display the value “Stable”. Then 

STORE THE CALIBRATION BY PRESSING KEY1. If you cancel the calibration by pressing BOTH KEYS, the 

new calibration will not be stored.  

System check 
System check shows the current information about the software and firmware versions, license, 

current settings, battery status and pressure-sensor status.  

 

Pota pe ní  s poč í tač em Freedom 

Ponorový režim – otevřený okruh  
Ponorové režimy jsou srdcem počítače Freedom. Ponorový režim (Open circuit) slouží k on-line 

výpočtu dekomprese při použití konvenčního dýchacího přístroje s otevřeným okruhem. Je možné 

použít až devět dýchacích plynů od vzduchu a nitroxu až po trimix.  

Ponorový režim pro otevřený okruh je identifikován modrou barvou rámečku. 
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Spuštění ponorového režimu otevřeného okruhu 
Go to main menu > Dive > Open circuit 

Nejprve se zobrazí aktuální nastavení počítače. Překontrolujte si prosím, jestli veškeré nastavení 

odpovídá zamýšlenému ponoru a potvrďte KEY 2 nebo se vrať te a přenastavte počítač  KEY 1. 

Pokud máte tento režim nastavený jako výchozí, spustí se automaticky při překročení hloubky 1,5 m 

If you have the dive mode set as your priority mode, it starts automatically after you enter the water 

and dive to a depth below 1.5m. Důrazně však doporučujeme před zanořením Freedom spustit do 

ponorového režimu a udržovat přístroj zapnutý. Automatickým spuštěním v hloubce může dojít 

k chybnému načtení referenčního tlaku a nepřesnému měření absolutního tlaku / hloubky.  

Obrazovky 

Ponorový režim obsahuje čtyři různé obrazovky, kterými můžete listovat pomocí tlačítka KEY 1.  

Detailed screen Je nejpodrobnější obrazovka, která ukazuje: Depth - hloubku, Dive time – čas 

ponoru, Deco stop/Ceiling – dekompresní zastávku/dekompresní strop, Stop time – čas na zastávce, 

Ascent time – čas výstupu, Deep Stop – hloubkovou zastávku, Max depth – maximální hloubku, 

Temperature - teplotu,  ppO2, grafický symbol dekompresní situace, grafický symbol nabití baterie. 

 

Synoptic screen je velmi přehledný a dobře čitelný. Obsahuje klíčová data: Depth - hloubku, Dive 

time – čas ponoru, Deco stop/Ceiling – dekompresní zastávku/dekompresní strop, Stop time – čas na 

zastávce, ppO2, grafický symbol dekompresní situace, grafický symbol nabití baterie    
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Big screen zobrazuje pouze základní informace: Depth - hloubku, Dive time – čas ponoru, Deco 

stop/Ceiling – dekompresní zastávku/dekompresní strop 

 

Graph screen zobrazuje aktuální profil ponoru. Zobrazuje aktuální situaci a obnovuje se každých pět 

sekund. Pod grafem se zbrazují nejdůležitější data 
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Zobrazované údaje 

Depth – zobrazuje aktuální hloubku v nastavených jednotkách s přesností na desetinuh  

Dive time – zobrazuje aktuální čas ponoru od zanoření s přesností na sekundu 

Deco stop – hloubka nejblišší nebo aktuální dekompresní zastávky 

Ceiling – je přesná hodnota udávaná dekompresním modelem se započtením zvolených gradientních 

faktorů. Je to tedy hloubka, kterou potápěč v dané chvíli nesmí překročit.   

Stop time – čas na dekompresní zastávce v sekundách. Čas se začne odpočítávat po sekundách ve 

chvíli, kdy potápěč dosáhne hloubky dekompresní zastávky. Po ukončení odpočtu času je třeba 

zahájit výstup k následující zastávce.  

POZNÁMKA: Pokud je zvolen způsob dekomprese podle dekompresního stropu, čas na zastávce se 

nezobrazuje. V takovém případě se jako časový údaj používá Ascent time (viz níže). 

No deco – bezdekompresní čas. informace o tom, jak může potápěč zůstat dlouho v aktuální hloubce, 

aniž by musel vykonávat dekompresní zastávky. Čas je zobrazován v minutách. 

Ascent time – čas potřebný k dosažení hladiny. Je započítána rychlost výstupu a součet časů všech 

dekompresních a hloubkových zastávek.  

TIP: Přehled všech rozepsaných dekompresních zastávek je možno zobrazit v ponorovém menu 

zvolením položky Show plan. 

Deep Stop – dodatečné hloubkové zastávky v hlubších partiích ponoru. Hloubkovými zastávkam lze 

předejít tvorbě mikrobublin. Informace o hloubkové zastávce je zobrazena pouze na obrazovce 

Detailed screen. 

Max depth – maximální dosažená hloubka 

CNS – poměr aktuální a maximální přípustné kyslíkové expozice vyjádřený v procentech. 

Floor – hloubka, ve které se již nezvyšuje nasycení tkání (neprodlužeje se dekompresní čas). 

Temperature – aktuální teplota 

pO2 – aktuální parciální tlak kyslíku 

Grafický symbol dekompresního stavu – graficky zobrazuje různé dekompresní situace. Pro přehled 

sledujte legendu níže. 

Grafický symbol stavu baterie – zelená při plném nabití, žlutá při 50%-30% kapacity, oranžová 30%-

10% kapacity, červená méně než  10% kapacity. 

Menu ponorového režimu Open circuit  
V průběhu celého ponoru je dostupné ponorové menu. Stiskněte obě tlačítka. 

Mix – výběr nebo přepnutí aktuálního plynu 

End dive – možnost ukončit ponor manálně. Funguje pouze v hloubce menší než 0,5 m. 

Show plan – zobrazí podrobný rozpis výstupu a dekompresních zastávek pro daný okamžik 

Bailout GF – přepne na záložní gradientní faktory pro relativně bezpečné urychlení dekomprese 

Setup – zahrnuje položky Mixture setup a Display 

Mixture setup – přenastavení parametrů směsí 

Display – možnosti k přizpůsobení displeje (orientace, jas, spořič) 

Games – možnost hrát hry na dekompresní zastávce 

Switch off – vypne počítač.  Funguje pouze v hloubce menší než 0,5 m. 
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Legendy symbolů dekompresního stavu 
Symboly se objevují  v průběhu ponoru v režimech pro otevřený i uzavřený okruh a to v pravém 

sloupci detailní obrazovky. Tyto symboly vyjadřují aktuální situaci a doporučují potápěčovi další 

postup.  

 Bezdekompresní situace. Volný přístup k hladině 

 Překročena výstupová rychlost. Zpomalte! 

 Překročení dekompresního stropu. Vraťte se pod hloubku dekompresního stropu! 

 Dosažena hloubka dekompresního stropu 

 Dosažena hloubka dekompresní zastávky 

Vyžadována dekomprese 

 Překročení dekompresní zastávky. Vraťte se na zastávku! 

 Dosažena hloubka hloubkové zastávky 

 Bezpečnostní zastávka. Zůstaňte v hloubce 6 až 3 metry po dobu 3 minut. 
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Bezdekompresní ponory 
Před ponorem zapněte svůj Freedom do ponorového režimu (Dive>Open Circuit). Ověřte si plyn, 

který skutečně dýcháte s aktuálně nastaveným plynem. Zkontrolujte, jestli kapacita baterie odpovídá 

délce zamýšleného ponoru. 

Na začátku ponoru se zobrazí údaje o hloubce, času ponoru, aktuálním čase, času k dosažení hladiny, 

aktuální směsi, bezdekompresním čase, informace ve spodních sekcích a v pravém sloupci. Šipka 

v pravém sloupci ukazuje nahoru, což znamená možnost volného vynoření bez nutnosti 

dekompresních zastávek. 

    

V průběhu ponoru je možno přepínat obrazovky pomocí klávesy KEY 1. 

Ponorové menu je dostupné v průběhu celého ponoru po stisknutí obou tlačítek. 

Při výstupu dodržujte výstupovou rychlost. Při jejím překročení se objeví dvě červené šipky směřující 

vzhůru a vibruje alarm, pokud je nastaven.  

Spořič displeje 

Používání spořiče displeje je velmi vhodné vzhledem k velké úspoře baterie. Doporučujeme jej 

používat při každém ponoru. Pokud je nastaven čas spořiče, displej se vám vždy vypne po 

nastaveném čase od posledního stisku tlačítka. Jsou tři způsoby, jak displej znovu aktivovat: 

1. stisk kteréhokoli tlačítka 

2. klepnutí na sklo počítače 

3. posvícení na displej počítače 

Spořič nastavíte v Setup>Preferences>Display>Screensaver a nebo během ponoru v ponorovém 

menu Setup>Display>Screensaver 

Bezpečnostní zastávka 

Každý ponor hlubší než 10 m vyžaduje bezpečnostní zastávku. Bezpečnostní zastávka se provádí 

v hloubce mezi 6 a 3 metry hloubky. Povinnost bezpečnostní zastávky je indikována žlutým časovým 

údajem v pravém dolním rohu detailní obrazovky. Ve chvíli, kdy potápěč dosáhne hloubky 

bezpečnostní zastávky, počne se čas na bezpečnostní zastávce odpočítávat. 
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Odpočítávání bezpečnostní zastávky je přerušeno, pokud se potápěč ponoří pod 6 metrů hloubky. Po 

návratu do této úrovně počne odpočítávání od začátku. Pokud potápěč úspěšně dokončí 

bezpečnostní zastávku a poté se ponoří pod 10 m, objeví se povinnost nové bezpečnostní zastávky. 

Ukončení ponoru 

Když dokončíte ponor, můžete činnost počítače ukončit manuálně v menu zvolením položky end dive. 

To je možné pouze v hloubce menší než 1,5 metru. Pokud neukončíte ponor manuálně, ponor se 

ukončí automaticky 10 minut po posledním vynoření nad hloubku 0,5 metru. Zápis do logbooku bude 

ovšem zkrácen o těchto posledních deset minut, takže se vám v paměti objeví skutečný čas ponoru. 

Decompression dives 
VAROVÁNÍ: Dekompresním ponorům musí předcházet pečlivé plánování. Ujistěte se, že máte 

dostatek plynu k bezpečnému dokončení celého dekompresního ponoru, který můžete naplánovat 

ve vestavěném plánovači počítače Freedom. Nepřekračujte hranice své kvalifikace!  

Nastartování dekompresního ponoru a jeho počátek je zcela shodný jako je popsáno potápění 

dekompresních ponorů výše. Po překročení bezdekompresního času jsou změněny informace 

v příslušných sekcích. Bezdekompresní čas se promění v čas na zastávce Stop T a pod údajem hloubky 

(v detailní obrazovce) přibyde hloubka první dekompresní zastávky.  
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Dekompresní zastávky 

Když potápěč dosáhne dekompresní zastávky, grafický symbol se změní na přerušovanou bílou čáru. 

A čas na zastávce se počne odpočítávat. 

Rychlost výstupu mezi zastávkami je nastavena na 3 m/min. Čas výstupu je započítáván do času 

zastávky. Pokud potápěč vystoupá k další zastávce vyšší rychlostí, bude mu rozdíl v čase přičten 

k délce dané zastávky. 

Tolerance hloubky na dekompresní zastávce je  +/- 0,5 m. 

Pokud potápěč překročí dekompresní zastávku a dekompresní strop současně, objeví se červená 

šipka. Toto je skutečně nebezpečná situace, potápěč se musí okamžitě vrátit pod úroveň 

dekompresního stropu.  

Pokud potápěč spadne hlouběji jak 0,5 m pod dekompresní zastávku, odpočítávání času se přeruší a 

Freedom nadále pokračuje s výpočtem dekomprese.  

Po ukončení poslední dekompresní zastávky zmizí údaje o dekompresi a počítač se vrátí do 

původního režimu bezdekompresního ponoru. V pravém sloupci se opět objeví bílá šipka umožňující 

volný výstup k hladině. 

V případě minutí dekompresní zastávky je potápěč varován vibracemi a vizuálními výstrahami. Pokud 

potápěč nesestoupí pod úroveň dekompresního stropu do 5 minut, přepne se počítač do gauge 

modu. V menu pod příkazem Show plan zůstane zafixovaný poslední dekompresní plán.  

Show plan 

Aktuální rozvržení výstupu, tedy všech zastávek a jejich délek můžete během ponoru zobrazit 

zvolením příkazu Show plan v ponorovém menu.  
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Hloubkové zastávky 

Pokud máte nastaveny hloubkové zastávky a rozdíl mezi maximální hloubkou a hloubkou první 

dekompresní zastávky je větší než 18 metrů, zobrazí se modrým písmem hloubka hloubkové zastávky 

vpravo dole. Pokud potápěč dosáhne hloubky hloubkové zastávky, změní se údaj na odpočet času na 

hloubkové zastávce. Po vypršení předepsaného času se zobrazí další hloubková zastávka nebo, pokud 

další nenásleduje, údaj zmizí zcela.  

  

 

Hloubková zastávka je detekována 

1,2 m pod skutečnou hloubkou 

hloubkové zastávky. 

Hloubkové zastávky nejsou povinné. 

Pokud potápěč mine hloubkovou 

zastávku, zobrazí se hloubka další 

hloubkové zastávky nebo 

dekompresní zastávky. 

 

Vícesměsové ponory 
Některé ponory vyžadují použití více jak jedné dýchací směsi. Freedom umožňuje použít až devět 

různých dýchacích směsí.  

VAROVÁNÍ: Potápění s více směsmi vyžaduje náležitý výcvik.  

VAROVÁNÍ: Vždy před ponorem analyzujte své dýchací plyny. Nejjistější způsob jak zjistit obsah 

svých lahví je použít k analýze DIVESOFT He/O2 Analyzátor. 

Nastavte veškeré plyny tak, jak je to popsáno v kapitole Před ponorem – směsi. Ujistěte se, že máte 

zvoleny všechny potřebné plyny a jejich hodnoty jsou správně nastaveny. Odznačte plyny, které 

nepoužíváte, abyste předešli chybnému zvolení směsi pod vodou.  

Pčepínání směsi 

VAROVÁNÍ: před tím, než přepnete na jiný plyn, ujistěte se, že maximální operační hloubka (MOD) 

tohoto plynu je větší, než vaše aktuální hloubka. Musíte si být naprosto jistí, že regulátor, který 

berete do úst skutečně náleží k vybranému plynu.  

Ve chvíli, kdy začnete dýchat nový plyn, přepněte směs na počítači. Existují dva způsoby, jak to 

udělat. Jděte do ponorového menu BOTH KEYS a vyberte položku Mix a zde vyberte směs, kterou jste 

právě začali dýchat. Kurzor posouvejte klasicky tlačítkem KEY 2 a výběr potvrďte tlačítkem KEY 1. 

Dýchatelné plyny jsou označeny bíle. Směsi s příliš vysokým ppO2 červeně, a s příliž nízkým ppO2 

modře. 
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Druhý způsob je přepnutí pomocí dlouhých stisků tlačítek. Tento způsob však musí být povolen 

v menu nastavení. Dobře zvažte použití přepínání pomocí tlačítek, protože nechtěné přepnutí plynu 

výrazně ovlivní průběh dekomprese. V případě použití této metody důrazně doporučujeme mít 

nastavené vibrační upozornění na přepnutí plynu.  

Přepínání plynu se děje pomocí dlouhých stisků tlačítka. KEY 1 směrem v seznamu nahoru a KEY 2 

dolů. Plyny se přepínají vždy po jednom, v takovém pořadí, v jakém jste si je nastavili při nastavování 

směsí. 

TIP: Seřaďte si plyny tak, jak je budete pod vodou postupně používat. Zrychlíte tak manipulaci 

s počítačem pod vodou. 

VAROVÁNÍ: nikdy nepřepínejte plyn, dokud jej nezačnete dýchat. 
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Údržba 
Opláchněte Freedom pitnou vodou po každém ponoru. Baterii udržujte v nabitém stavu. 

Skladování 
Skladujte na suchém místě s pokojovou teplotou. Nevystavujte nadměrnému slunečnímu záření. 

Neponechávejte počítač mezi vlhkými potápěčskými věcmi. Při transportu používejte vhodný obal, 

abyste předešli poškození. Je vhodné přepravovat počítač stranou od těžkých částí potápěčské 

výstroje (např. v příručním zavazadle), které by mohly počítač poškodit.Store the unit in dry 

condition.  

Nakládání s odpady 
Prosím zacházejte s přístrojem jako s elektronickým zařízením. Elektronická zařízení nepatří do 
běžného odpadu.  
 

 


