
 CO8275 NiTek Trio Guia Rápido  
Introdução  
Este Guia de Início Rápido vai ajudar você a começar e navegar 

no NiTek Trio. A Navegação no menu do NiTek Trio é 

intuitiva: os botões A (Select), B (Mode) e C (Set) são usados da 

mesma forma em 

todas as telas. 

Pressione o botão B 

para deslocar ou selecionar os modos, o botão A para 

selecionar uma opção e o botão C para ajustar a opção 

desejada. 

Primeiros passos: 

Para acordar o NiTek Trio, aperte qualquer botão. 

Para economizar bateria, o trio vai entrar no modo 

"Dormir", após cerca de 20 minutos de inatividade. 

Cada uma das telas ou modos diferentes é 

identificada na parte superior da face computador. 

Os modos são: TIME SET (Ajuste da Hora), 

COMPASS (Bússola) , DIVESET (Ajustes de 

Mergulho), PLAN (Planejamento), LOGBOOK 

(diário de bordo), PROFILE (perfil), HISTORY 

(história) e PC Download (Comunicar com o 

Computador Pessoal). Para ligar a luz de fundo, 

momentaneamente, pressione o botão A ou C. Para 

a maioria das funções, mantendo o botão C irá 

aumentar rapidamente um valor de configuração, 

pressionando o botão B irá rolar para o modo 

seguinte. Se nenhum botão for apertado dentro de 

2-3 minutos, ela retornará para o Modo Superfície. 

O computador mede automaticamente e calcula a 

altitude do local atual e exibe o posto de altitude 

correspondente usando um pequeno símbolo de 

altitude. Um texto pode ser adicionado ou 

alterado pelo usuário com o NiTek Trio 

Docking Station e software NiTekLogic.  

Surface Mode (Modo de Superfície):  
O modo de superfície é a tela padrão. Ele 

mostra um mínimo de energia da bateria, 

data, hora, temperatura e mergulho (ou 

indicador) modo. Pressione o botão B para 

entrar no modo de superfície. Para percorrer 

os diferentes modos ou retornar ao Modo de 

Superfície de qualquer outro modo, 

pressione e solte o botão B. 
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Date/Time Set Mode (Modo Ajuste Data/Hora):  

O Modo de Ajuste Data / Hora é usado para alterar as configurações do relógio. Para introduzir a data / 

hora, pressione e solte o botão B até que a tela TIMESET é atingida. Para 

alterar a data / hora, use o botão A para ir para o próximo item a ser 

alterado ou a tecla C para mudar os valores. O botão B confirma todas as 

mudanças e traz de volta para o modo de superfície. 

 

Compass Mode (Modo Bússola):  

Para calibrar a bússola, mantenha a face na horizontal e pressione e solte 

o botão B até que a bússola seja mostrada. Pressione e segure a tecla C 

até que o display indique "ROTATE SLOWLY (girar lentamente)". Gire 

lentamente e continue a girar (no sentido horário ou anti-horário) até que 

o display indica "ROTATE OK (rotação concluída)" e pressione e segure 

o botão C para retornar ao modo Compass. A bússola é então está 

calibrada para as condições locais e está pronta para uso.  

DIVESET Mode (Modo de Ajuste de Mergulho) 

O modo DIVESET lhe permite programar alarmes de mergulho e até 3 

gases no NiTek Trio. Depois de entrar no DIVESET, pressione o botão A 

para entrar no modo DIVEMODE (Modo de Mergulho). Use o botão C 

para se deslocar entre modos de mergulho e o Mode GAGE (Modo Instrumento), e 

confirmar com o botão A. O modo GAGE prevê apenas a temperatura, 

profundidade e hora. 

Pressione o botão A para entrar no modo DIVE. Com o botão C navegue pelas 

configurações de PO2 (pressão parcial de oxigênio) para MIX 1 (mistura 1) e é 

selecionado com o botão A. A porcentagem de mistura pode ser rolada com o 

botão C e selecionado com o botão. A MIX 2 e 3 também pode ser definido neste 

momento, se desejar. 

Pressione o botão A para ir para a tela de alarme de profundidade. O botão C é 

usado para aumentar a profundidade e o botão A é para ligar / desligar o alarme. 

Da mesma forma, os botões A e C são usados para navegar e selecionar opções para 

DIVETIME (Tempo de Mergulho), ALARM (Alarme), DEEPSTOPS (Paradas Fundas), 

FRESH (Água Doce) ou SALT  (água salgada), perfil de tempo e SAFETY FACTOR 

(Fator de Segurança do usuário). 

Para sair do modo DIVESET, pressione o botão B para se deslocar para o modo 

Planejamento. 
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PLAN Mode (Modo Planejamento)  
O modo de plano permite que você pré-planeje seu mergulho. O computador 

irá utilizar a mistura programada no modo DIVESET. Use o botão C para 

aumentar a profundidade prevista e o botão A para diminuir a profundidade  

Logbook Mode (Modo de Diário de Mergulho) 
A função Logbook cria um registro de seus mergulhos e permite visualizar as 

informações em texto e formato gráfico. O Diário vai realizar até 60 

mergulhos. Há três telas ou páginas para cada mergulho registrado. Os 

números de mergulho são identificados à direita do centro da tela, e as páginas 

de mergulho estão listadas à direita do perfil de mergulho na parte superior da 

tela. O botão A avança através das páginas e  o botão C no reverso das 

páginas. 

 

PROFILE Mode (Modo Perfil)  
A função de perfil permite que você veja um perfil de funcionamento de seus 

mergulhos em um formato gráfico. O botão A avança através do diário de 

bordo e mergulhos e o botão C no reverso.  

HISTORY Mode (Modo Histórico) 
A função Histórico é um registro não reajustável do total de tempo de 

mergulho, profundidade máxima registrada, o número total de mergulhos.  

PC Download (Modo transferência para o Computador 

Pessoal) 
O modo PC Download lhe permite baixar seus mergulhos em seu computador 

usando o NiTek Trio Docking Station e software NiTekLogic. LINKED PC é 

exibido quando o PC está se preparando para fazer o download, "ON (ligado)" 

aparecerá quando o NiTek Trio está pronto.* 

 

Imperial/Metric Operation (operar com Medidas Métricas ou 

Imperiais) 
O NiTek Trio pode calcular e exibir valores em unidades do sistema imperial 

ou unidades métricas. Para definir, pressione repetidamente MODE até 

"DIVESET" seja exibido na tela e então segure o Botão A (Select) e Botão B 

(Set) ao mesmo tempo por 5 a 6 segundos, o computador emite um sinal 

sonoro e o visor será alterado para os pés (ft) ou metros (m). Pressione e 

segure "Mode" para 1 a 2 segundos para retornar ao modo de tempo. 

Informações adicionais: Para informações adicionais, por favor, leia o manual NiTek Trio User 

Guide, disponível para download no site: www.diverite.com 
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