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IMPORTANT WARNINGS 
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Leia atentamente este manual antes de mergulhar com o NiTek Q. É imperativo que você compreenda 
plenamente as funções e indicações do computador e que são proficientes em seu uso antes de mergulhar.

O Q NiTek é um dispositivo eletrônico e aparelhos eletrônicos podem falhar. NUNCA mergulhar com este 
computador sem um back-up de tabelas de mergulho.

Antes de usar o NiTek Q é extremamente importante que você leia e entenda cada aviso, bem como advertir-
mentos que aparecem ao longo do manual. Não fazer isso pode resultar em danos ou perda de equipamentos, 
danos pessoais graves ou morte.

Antes de mergulhar, você deve ter a formação adequada de um instrutor qualificado e obter a certificação de 
uma agência de formação reconhecida. O uso do Q NiTek em conjunto com ar enriquecido Nitrox (EANx) requer 
que os mergulhadores também sejam treinados e certificados para mergulho Nitrox.

Se você comprar a atualização para o seu Trimix NiTek Q, você deve ter a formação adequada de um qualificado 
instrutor e obter a certificação de uma agência de formação reconhecida nessas especialidades.

Se você comprar a atualização para o seu CCR NiTek Q, você deve ter a formação adequada de um instrutor 
qualificado e obter a certificação de uma agência de formação reconhecido no mergulho de circuito fechado de 
rebreather.
O Q NiTek não é para mergulhadores comerciais ou militares cujas atividades podem levá-los além das 
comumente e geralmente aceitos limites de profundidade para mergulho recreacional ou técnico.

Você nunca deve compartilhar seu NiTek Q ou qualquer outro computador de mergulho ou durante um 
mergulho. Você nunca deve emprestar o seu computador de mergulho para outro mergulhador, até que 
totalmente "limpo", o que significa nenhum nitrogênio residual após mergulhos anteriores e o computador não 
exibe mais o "tempo de dessaturação ". Seu computador reúne informações durante um mergulho que é 
aplicável somente para você. Se você compartilhar ou trocar seu computador com outro mergulhador, seus 
limites de descompressão será impreciso e pode causar a doença da descompressão (DCS).
Você deve usar o mesmo computador para todos os mergulhos repetitivos numa série de mergulhos 
repetitivos, assim, com precisão monitorar sua exposição total ao oxigênio e nitrogênio (e hélio, se você tiver 
atualizado para Trimix).
O NiTek Q não mede fisicamente a quantidade de gás inerte presente em tecidos do corpo ou a taxa em que o 
gás inerte é absorvido ou libertado. O Q NiTek monitora a profundidade e o tempo e usa esses dados para 
trabalhar uma fórmula matemática projetada para emular como os indivíduos em boa saúde geral, cuja 
condições físicas não os coloca em um maior risco de DCS, absorvem e liberam o gás inerte dos tecidos do corpo. 
Este computador pode não compensar a fatores como: idade, obesidade, desidratação, frio, ou esforço, que os 
especialistas acreditam serem o maior risco de DCS. Se esses fatores se aplicam a você, use o Q NiTek ou 
qualquer outro computador de mergulho, ou tabelas de mergulho com maior cautela.

Você nunca deve mergulhar com Nitrox (EANx), a menos que você pessoalmente verifique a porcentagem de 
oxigênio em seus tanques e corretamente entrou com as % de O2 em seu computador de mergulho. Deixar de 
verificar a porcentagem de oxigênio ou entrar com o percentual errado pode levar a lesões graves ou morte.

Se você atualizou seu NiTek Q para Trimix, você nunca deve mergulhar com Trimix a menos que você tenha, 
pessoalmente, verificado o oxigênio e percentual de hélio em seus tanques e corretamente entrou com as % 
de O2 e %He em seu computador de mergulho. Deixar de verificar a porcentagem de oxigênio e hélio ou 
entrar as percentagens erradas pode causar lesões graves ou morte.

Você nunca deve voar após o mergulho antes de verificar nenhum nitrogênio residual após mergulhos 
anteriores e o computador não exibe mais o "tempo de dessaturação" . Voando durante o tempo de 
dessaturação pode pode resultar em doença descompressiva (DCS).
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INFORMAÇÕES DO PRODUTO
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Para atualizações de produtos e notificações de lançamento de novos produtos, INSCREVA-SE 
para o boletim Dive Rite e siga-nos no Facebook  http://www.facebook.com/DiveRiteTechGear.

Recursos da Web: Conforme lida com o manual, fique de olho nos ponteiros e dicas úteis a partir do site da
Dive Rite .  Para acessar a nossa biblioteca completa, Solution Finder interativo e 
vídeos úteis na TV Dive Rite, ir para www.DiveRite.com

Parabéns pela compra do computador NiTek Q.
Seu NiTek Q foi projetado, fabricado e testado para o melhor desempenho possível e confiabilidade. Com o uso 
adequado e a manutenção descritos neste manual irá fornecer-lhe muitos anos de serviço excepcional.

Descrição do Produto
Este computador de mergulho Nitrox é para o mergulho recreativo, e 
fornece informações sobre os tempos de profundidade de mergulho e 
limites de não-descompressão, obrigações de descompressão, e 
absorsão de nitrogênio e oxigênio e  eliminação durante todas as fases 
de mergulho (incluindo subida, tempos de intervalo de superfície, e 
mergulhos subseqüentes). Usando o bem estabelecido algoritimo 
Buhlmann ZLH16 juntamente com um fator de gradiente padrão de 
30/75, o Q NiTek tem três configurações pré-definidas de GF para 
permitir paradas profundas ou paragens rasas.

Alojado em uma caixa de alumínio com tela de vidro mineral  OLED 
proporciona uma fácil leitura. A intuitiva navegação com dois botão 
de pressão. O Q tem uma tela Sempre Ligada e vem com uma série 
de modos, incluindo um modo de hibernação de economia de 
energia, o modo SET, o modo PLAN, modo DIVE, LOG e modos de 
perfil, de modo PC para planejar mergulhos e misturas em um PC ou 
um MAC, e um modo de tempo (que inclui a data).

Liberdade de Escolha
O NiTek Q lhe dá a liberdade de escolher os recursos adicionais conforme suas habilidades crescem e mudanças de 
equipamentos. O mergulhadorpode atualizar para Trimix normóxico e hipóxico, rebreather de circuito fechado, bússola 
digital, personalizados fatores de gradiente, e o programa diário de bordo Workbench que lhe permite fazer upload de 
seus mergulhos para qualquer PC ou MAC. Você paga apenas para os recursos que serão usados e pode atualizar para 
recursos adicionais a qualquer momento. Contacte-nos em Dive Rite na Qunlocks @ diverite. com para atualizar seu 
NiTek Q ligando o computador por meio de qualquer porta USB padrão para desbloquear os recursos adicionados.

Usando suas atualizações
Instruções sobre como usar o seu NiTek Q uma vez que você tenha desbloqueado qualquer um dos upgrades opcionais 
podem ser encontrados nos anexos no final deste manual. Porque certos modos e telas vão oferecer novas informações 
e / ou exigir adicional programação com base na sua atualização, ícones em todo o manual indica quando a referência 
ao apêndice.

Trimix icone – refere-se ao Anexo A

CCR icone – refere-se ao Anexo B

É extremamente importante que você leia e entenda este manual antes de mergulhar seu NiTek Q.

SUPPORT: Todos os produtos da Dive Rite recebem o nosso compromisso com a excelência no atendimento ao 
cliente de seus colegas mergulhadores. Contacte-nos com quaisquer perguntas em support@diverite.com ou telefone 
800-495-1046, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 4 horas, Eastern Standard Time.

GF icone – refere-se ao Anexo C

Compass icone  – refere-se ao Anexo D

http://www.diverite.com/
http://www.facebook.com/DiveRiteTechGear
http://www.facebook.com/DiveRiteTechGear
http://www.diverite.com/contact/
http://www.diverite.com/downloads/diverite_53.pdf
http://www.diverite.com/downloads/diverite_53.pdf
http://www.diverite.com/tv/gear/
http://www.diverite.com/
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Especificações:
Algorítimo:  Buhlmann ZH-L16
Três pre-ajustados gradient factors:  30/75 (padrão), 40/100 ou 
75/95 Opcional gradient factor customizável

Tecidos Teóricos:  16

Meio-Tempo dos Tecidos :   from 5 - 640 minutes 
Tamanho e Peso

Comprimento :  3.5”  (8.9 cm) 
Altura :  1.25”  (5.7 cm) 
Espessura: 1”  (2.54 cm)
Peso:  9 oz. (255 g)  

Tela 
OLED Amarelo sempre ligado  Visível 
em completa escuridão
Vidro Mineral resistente a arranhão
Indicador de Bateria 
Dois botões de  uso
Alarmes Visuais
Imperial ou métrico

Sensor de Profundidade
Calibração em Ägua salgada e água doce
Classificado para profundidade até 492 feet (150 meters
Medição a cada segundo Acurancia:  +/- 3% + 2 feet (0.5 meters)
Tempo de Intervalo de Superfcie:   de 0 - 24 horas
Tempo de mergulho :  de 0 - 699 minutos
Aviso de velocidade de subida:     Alcanse de profundidade  Taxa de Subida

0-19 feet (0-5.9 metros)
20-58 feet (6-17.9 metros)
59 feet (18 meters) ou mais fundo

     
26 feet (8 metros) por minuto

      39 feet (12 metros) por minuto
      52 feet (16 metros) por minutoRelógio

Acurancia:  +/- 30 segundos me média por mês 
mostrador de  24 horas
Daytime with seconds and hr.min.sec or total min.sec

Termometro
Alcanse:  - 40° F to 176 F (- 40° C para 85° C) 
Acurância:  +/- 4° F ((2° C)
Intervalo :  a cada segundo durante o mergulho

Altitude
Monitoramento de Altitude:  de 0 para 19,685 feet (6,000 metros)

Bateria
Polímero de Lithium de 3.7V recarregável
Média de vida da bateria :  por volta de 3 anos (50 mergulhos por ano) 
Cabo USB incluido
Carregador 120v US AC

Gás Respiráveis
Misturas: 2 ou 7
alcanse de ajuste de 02 :  8 - 99%
Ajuste de 02 : 1% incrementos
Opcional 3-gas normoxico Trimix ((21%-99% O2, 0-79% He) 
Opcional7-gas hypoxico Trimix (8%-99% O2, 0-92% He)

Registro de mergulho
registrando o mergulho:  Minimo de 15 horass, dependendo do  
Profile sampling rates:  15 ou 30 secondos
Uploadable via cabo USB padrão incluido

Programa Workbench para registro opcional

Accessorios Opcionais
Placa de pulso com elásticos
Bolsa 
Protetor de tela
Kit de serviço com porta USB/ o-ring

Inclue:
Self-donning ladder 
Pulseira alto blocante
Cabo USB 
Carregador120V US 
AC

http://www.diverite.com/


Bateria e Carregamento
Seu NiTek Q usa uma bateria de polímero  de lítio 
recarregável selada no interior da caixa. Você terá que 
verificar o nível da bateria e carregar totalmente a bateria 
antes da primeira utilização (e depois, se necessário) e manter 
a bateria carregada. Uma carga completa dura 
aproximadamente 20 horas de tempo de mergulho 
(dependendo das configurações de brilho da tela). A bateria 
vai durar vários anos de utilização normal,  diminuindo 
gradualmente de capacidade pode ser substituído pela Dive 
Rite ou revendedor autorizado Dive Rite.

Como verificar o nível da bateria
Aperte o botão A ou B para retirar o computador do modo 
de descanso. A tela inicial será exibida por alguns segundos , 
em seguida, avançar automaticamente para a tela 
SUPERFÍCIE. O ícone que mostra o estado de carga da bateria 
é exibida logo acima da data. Se a bateria mostra uma carga 
completa, você está pronto para programar o seu 
computador e fazer um mergulho. Se não, você terá de 
carregá-lo.

Carregando a bateria
O NiTek Q pode ser carregado com um carregador AC incluído ou de qualquer conector USB. Utilizando uma moeda, 
retire a tampa USB na parte traseira do computador. Conecte o carregador em uma tomada AC e o adaptador na parte 
de trás do NITEK Q. O símbolo batéria fica animado para indicar o carregamento - um símbolo de bateria sólida indica 
uma carga completa.  RECOLOQUE A TAMPA USB!

Dica de Manutenção:  Para garantir o seu computador permaneça estanque, é importante inspecionar o plugue 
USB  e o o-ring periodicamente. Verifique se há sujeira, areia e limpe o o-ring. A utilização correta do anel de vedação é 
crítico para uma vedação adequada. Usando errado  o o-ring poderia permitir que o computador inunde. Nunca 
substitua o o-ring com qualquer coisa, somente com um fornecido pela Dive Rite em um kit de serviço.

Usando o NiTek Q

Botões de Operação e Navegação
Navegação pelo menu do Q é intuitivo: o botão (A) a esquerda 
e o botão (B) direita são usadas da mesma forma em todas as 
telas.

Precione A para navegar

Precione B para selecionar

Precione A para confirmar a escolha e avançar 
para a próxima opção 

Modo de descanso
O computador automaticamente hiberna após 10 minutos de paralisação para conservar o uso da bateria. Para retirar o 
computador da hibernação, precione o botão A ou B. Para prolongar a carga da bateria, coloque o computador de volta 
em hibernação quando não está em uso. Para fazer isso, pressione e segure o botão A para retornar à tela do modo de 
superfície. Em seguida, pressione o botão B por 2-3 segundos.

Indicador de carga da Bateria

Tela no modo SURFACE  (Superfície)

CARREGUE A BATERIA ASSIM QUE COMPRAR
SEU NITEK Q! 

USANDO O NiTek Q 
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Modo SURFACE (superfície)
O modo de superfície é a tela do NiTek Q padrão. Na 
superfície, o computador volta automaticamente para 
este modo a partir de qualquer outra tela, depois de 20 
segundos, (um pouco mais longo do que 20 segundos, 
quando em perfil e modo bússola). Ao emergir de um 
mergulho, o computador também retorna à tela do 
modo de superfície, e exibe informações adicionais 
pós-mergulho (ver página 16).

Manualmente para voltar ao modo de superfície, 
pressione e segure o botão A por 2-3 segundos.

O modo SURFACE (superfície) exibe o status da carga da 
bateria, data, hora, escolha de calibração água doce ou 
mar, e a mistura de gás que você vai usar durante o 
mergulho.

Data e hora
IMPORTANTE! A data e a hora devem ser definidos 
corretamente, a fim de acompanhar com precisão seus 
mergulhos. Definir a data e hora permite que o NiTek Q 
mantenha o controle de mergulhos cronologicamente. O 
relógio interno é também usado para os cálculos de 
descompressão. Se você viajar para um fuso horário 
diferente, defina a hora local antes de mergulhar. A hora e 
a data terá que ser reposta se a bateria  for totalmente 
descarregada.
Data:  Mês e o dia. O primeiro dígito é o mês e o segundo 
dígito é o dia. O "07" representa Julho e "12" representa o 
12 º dia do mês. "2011" representa o ano.

Tempo:  Hora do dia, expresso em horas, minutos,
e segundos. O tempo também pode ser exibido em um relógio de 24 horas (hora militar). O "10" representa 
segundos decorridos, "19" representa minutos após a hora, e "06" representa a hora do dia.

Ajustando a data e hora 
Definir a data e a hora são feitos no modo TIME. Você pode inserir ou alterar cada elemento neste modo.  

A partir do modo de superfície, navegar pelos menus até a tela modo TIME pressionando o botão A. Os segundos pisca.

1. Pressione o botão B para entrar no modo TIME.
2. Pressione o botão B para repor os segundos para 00.
3. Pressione o botão A para se deslocar para minutos.
4. Pressione o botão B para definir o tempo exato.
5. Pressione o botão A para bloquear o seu tempo. Para sair, pressione e segure o botão A para 2-3 segundos para retornar 

ao modo  à superfície

Continue definindo as horas, ano, dia, mês e usando os botões A e B, conforme indicado 

acima. Para mudar para 24 horas (militar), pressione o botão B quando "PM" está a piscar.

USANDO O NiTek Q 

Data Hora

Indicador de Bateria

FRESH (DOCE) 
ou SEA (MAR) 

Calibração

Tela modo TIME (hora)

P02 MIX # 02%

PO2 Mistura %O2

Tela de SURFACE 

http://www.diverite.com/
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MENUS 

Menus
Opções de Ajustes de mergulho SET e o modo Exibição (Display)
A opção de mergulho SET e modo de exibição Display é onde todos as configurações de mergulho estão programadas, 
incluindo o alarme de P02 para cada gás, %02, a profundidade máxima de operação segura (MOD), um alarme de 
profundidade máxima opcional, um alarme de tempo máximo de mergulho, conservatismo / fatores de gradiente , uma 
taxa de amostragem para o livro de registro, a opção água DOCE (fresh) ou MAR (sea), e controle de brilho da tela. 
Quando o computador está neste modo, "SET" é exibido no canto inferior esquerdo da tela.

Há quatro telas SET que são usadas para configurar suas opções de planeamento de mergulho.

SET TELA Um é onde você vai programar as suas misturas, incluindo as seguintes opções:

1. Número da Mistura (MIX) – Este é o número mix que você está definindo.
2. Ajuste de P02  – Esta é a definição P02 para o número mix
         selcionado.  Pode ser tanto 1.4 ou 1.6.
3. F02 – Essa é a porcentagem de oxigênio para o número do mix
       selecionado. O alcanse de 02 é de 21%-99%. 

Sua profundidade máxima de operação (MOD) também é 
exibido em conjunto. O MOD é a profundidade segura 
(máxima) para a mistura selecionada e será atualizado 
automaticamente para refletir a escolhida P02 (ou 1.4 ou 1.6).

Para entrar no modo Ajuste de Mergulho (Dive SET) a partir da tela de Supercífie (Surface):

1. Pressione o botão A até "SET ser exibido.
2. Pressione o botão B para entrar no mergulho e configurar a tela de opção. Número MIX 1 estará piscando.

Programando Misturas de Gás
Quando você entrou no modo SET Dive e o número MIX estiver piscando:

1. Pressione o botão B para mudar para o número da mistura desejada que você deseja definir ou alterar.
2. Pressione o botão A para definir a mistura. O computador automaticamente irá avançar para o opção P02 / alarme.
3. Pressione o botão B para alternar entre 1,4 e 1,6.
4. Pressione o botão A para definir a P02 máxima para esta mistura. O computador automaticamente irá avançar para ajuste

 de Po2 /opcões de alarme.
5. Pressione o botão B para selecionar a 02% para esta mistura (mix).
6. Pressione o botão A para bloquear a sua 02% e o computador vai avançar automaticamente para a tela dois. Para sair,

pressione e segure o botão A por 2-3 segundos para voltar ao modo de superfície.

NOTA:  Até duas misturas de gases diferentes podem ser programadas, mas, se você estiver usando apenas uma mistura, você só 
precisa definir um MIX.

O NiTek Q inicia o mergulho na mistura de gás utilizado pela última vez ou visualizadas no modo SET, não no MIX 1. 
Certifique-se de verificar e definir o seu número de mistura antes de seu mergulho.

É altamente recomendado que você use um computador secundário ou tabelas de mergulho como um backup para o NiTek Q

Tela de Ajuste UM  - SET

http://www.diverite.com/
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Tela Dois SET - O NiTek Q possui alarmes máximos de profundidade e 
tempo que podem ser definidos na tela SET Dois. Estes alarmes serão 
ativados quando o mergulhador atinge os ajustes selecionados. Quando a 
profundidade máxima é atingida, o indicador de profundidade atual 
piscará até que você subir a uma profundidade que é menor do que a 
profundidade máxima que você definir. O alarme de profundidade 
máxima pode ser definido 0-492 pés (0-150 metros). Quando o tempo 
máximo é atingido, os de tempo de mergulho e máximo indicadores de 
tempo de mergulho de alarme continuará a piscar até que depois de 
superfície.
Ajustando o Alarme de Profunidade Máxima  

1. Pressione o botão A até "SET" é exibida.
2. Pressione o botão B para entrar na opção de configurar mergulho

  (SET Tela Um).
3. Repetidamente pressione o botão A até a tela mudar a SET tela dois e a profundidade máxima ficar piscando

a superior esquerda da tela.
4. Pressione o botão B para selecionar a profundidade em que você deseja que o alarme seja ativado.
5. Pressione o botão A para avançar para o alarme de profundidade máxima "ON / OFF" indicador no centro-esquerda

 da tela irá piscar
6. Pressione o botão B para alternar o alarme "ON" (ligado) ou "OFF" (desligado).
7. Pressione o botão A para confirmar a seleção e avançar para a opção de alarme Tempo de Mergulho. Para sair, pressione

 botão A por 2-3 seconds retornando ao modo SURFACE 

Ajustando o Alarme de Tempo Máximo de Mergulho

1. Pressione o botão A até "SET" ser exibida.
2. Pressione o botão B para entrar tela de opção de configuração de mergulho (SET Tela Um).
3. Repetidamente pressione o botão A até a tela mudar para a SET Dois e o tempo máximo de mergulho piscar
        na parte direita da tela.
4. Pressione o botão B para definir o momento em que você deseja que o alarme ativado.
5. Pressione o botão A para travar o tempo e avançar para o alarme de tempo máximo "ON / OFF" 

 na tela no centro a direita irá piscar.
6. Pressione o botão B para alternar o alarme "ON" ou "OFF".
7. Pressione o botão A para confirmar a seleção e avançar para a opção conservadorismo / Fator de Gradiente. Para sair,

segurar o botão A durante 2-3 segundos para retornar ao modo de superfície.

Tela três SET  – Esta tela SET permite que você escolha um dos três pré-conservadorismo / Fator de Gradiente , se você 
deseja que seu computador exiba a profundidade em pés ou metros (Imperial ou Métrica), a taxa de amostragem para o 
registro do computador e perfil, e se o computador irá calibrar para água DOCE (FRESH) ou água do mar (SEA).

Ajustando o seu Conservatismo/Fator de Gradiente 

O NiTek Q usa o algoritmo Buhlmann ZLH16, com um fator de 
gradiente padrão (GF), de 30/75, e mais duas opções pré-definidas 
de GF que permitem paradas profundas ou paradas rasas.

1. Pressione o botão A até "SET" é exibida.
2. Pressione o botão B para entrar na opção configurar  mergulho

 (Tela SET Um).
3. Repetidamente pressione o botão A  a tela rola

 através de telas SET Um e Dois as CONS2, CONS1 ou 
CONS0 será intermitente na porção superior esquerda 
da tela.

SET Tela Dois

Tela SET três

MENUS 

http://www.diverite.com/
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MENUS 

4. Pressione o botão B para alternar entre as seleções.
• CONS2 = 30/75 (padrão/mais conservadora)
• CONS1 = 40/100
• CONS0 = 75/95

5. Pressione o botão A para fixar em sua escolha e avançar para a opção Imperial / Metric. Para sair, pressione e 
segure o botão A para 2-3 segundos para voltar ao modo de superfície.

Ajustando o computador para Operação em  Métrico ou Imperial
O NiTek Q pode calcular e dar valores em unidades imperiais ou unidades métricas. Quando em Imperial, valores de 
profundidade são expressas em pés. Quando em Métrica, valores de profundidade são expressos em metros.

1. Pressione o botão A até "SET" é exibida.
2. Pressione o botão B para entrar no mergulho configurar tela de opção (SET uma tela).
3. Repetidamente pressione o botão A até que a tela rola através de telas SET Um e Dois, alterações SET Tela

Três e "ft" ou "m" piscará.
4. Pressione o botão B para alternar entre ft (pés) e m (metros).
5. Pressione o botão A para fixar sua escolha e avançar para a opção de taxa de amostragem. Para sair, pressione e segure o

 botão A por 2-3 segundos para retornar ao modo Surface 

Ajustando o Registro de Mergulho  (Dive Log)/ e a taxa de registro (Profile Sampling Rate)
O NiTek Q permite que você escolha a freqüência com que os dados de amostras e lojas de profundidade e tempo. 
Estes instantâneos de seus dados de mergulho são utilizados no modo de registro e perfil, bem como quando os dados 
são enviados para um computador pessoal. O Q pode ser programado para amostrar os dados a cada 15 segundos ou a 
cada 30 segundos. A taxa de amostragem de 30 segundos é a configuração padrão do computador.

A taxa de amostragem de 15 segundos fornece um perfil de mergulho mais detalhado, mas porque ele armazena mais 
informação, menos mergulhos podem ser armazenados.

A taxa de amostragem de 30 segundos proporciona um perfil de mergulho menos detalhada, mas é capaz de 
armazenar mais informação, por mais mergulhos.

NOTA:  Quando o armazenamento de memória do computador estiver cheio, ele substitui os dados mais antigos de 
mergulho armazenados com o novo.

1. Pressione o botão A até "SET" é exibida.
2. Pressione o botão B para entrar no opção de configurar mergulho (SET Tela Um).
3. Repetidamente pressione o botão A até que a tela role através de telas SET Um e Dois, indo para SET Tela três

 e o  Dive Profile Sampling Rate piscará.
4. Pressione o botão B para alternar entre 15 e 30 segundos.
5. Pressione o botão A para fixar sua escolha e avançar para a opção de calibração doce ou mar. Para sair, pressione e

segurar o botão A durante 2-3 segundos para retornar ao modo de superfície.

Ajustando para água DOCE (FRESH) ou Mar (SEA) água salgada  
Antes de mergulhar, você precisa configurar seu computador para o tipo de água que você vai estar mergulhando ou 
seja doce ou salgada. Isso permite cálculos mais precisos que determinam seus limites não descompressivos e 
paradas de descompressão.  

Recursos da Web Resource -  Saiba mais sobre a configuração fatores gradiente na biblioteca da Dive Rite em: 
http://www.diverite.com/education/library/articles/      

http://www.diverite.com/
http://www.diverite.com/downloads/diverite_53.pdf
http://www.diverite.com/education/library/articles/
http://www.diverite.com/education/library/articles/
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MENUS  
Estes cálculos baseiam-se em:

• Uma atmosfera de água salgada = 33 feet (10 meters)
• Uma  atmosfera de água doce  = 34 feet (10.3 meters)

Para ajustar para doce ( FRESH) ou salgada ( SEA):

1. Pressione o botão A até "SET" é exibida.
2. Pressione o botão B para configuração de mergulho SET  tela Um).
3. Repetidamente pressione o botão A até que a tela role através das telas SET Um e Dois, indo para SET Tela

Três e  “FRESH” ou “SEA” piscará.
4. Pressione o botão B para alternar entre os dois.
5. Pressione o botão A para fixar sua escolha e avançar para tela SET Quatro. Para sair, pressione e segure o botão A por

2-3 segundos para retornar ao modo SURFACE.

Tela SET quatro é onde você vai encontrar e programar o brilho do texto e números exibidos na tela. 

Ajustando o controle de brilho 

1. Pressione o botão A até "SET" é exibida.
2. Pressione o botão B para entrar na configuração de mergulho SET tela Um.
3. Repetidamente pressione o botão A até que a tela role através de telas SET Um, Dois e Três e Quatro

onde o número de brilho irá piscar.
4. Pressione o botão B para alterar o brilho. Quando estiver satisfeito com o brilho da tela, pressione o

botão para avançar para a opção número MIX. Para sair, pressione e segure o botão A por 2-3 segundos para 
voltar ao modo de superfície.

PLAN mode (Planejmento)
Modo PLAN é uma ferramenta de planejamento de mergulho 
que permite determinar o tempo você pode ficar em várias 
profundidades, enquanto permanecer dentro de limites não 
descompressivos (NDL). Os limites não-descompressão são 
baseadas na mistura que está sendo exibida. Se você está 
fazendo um mergulho dentro de 24 horas de um mergulho 
anterior, os limites não descompressivos são ajustados para 
residual de gás inerte (nitrogênio/Helio)
Os dois valores mais importantes que são exibidos na tela 
em modo PLAN são a profundidade e tempo de não-
descompressão.

1. Profundidade - Quando você entrar no modo de plano, a profundidade
inicial apresentada é de 30 pés (9 metros). Você pode avançar

em incrementos de profundidade de 10 pés (3 m). Quinze incrementos diferentes de plano de mergulho podem ser exibido 
até a máxima profundidade de  170 feet (51 metros).

2. No-decompression limit (NDL) - O limite de não-descompressão é dependente da profundidade exibida e a
%O2  atual configurada (F02). O NDL é exibido em minutos e é encontrado na parte superior direita da tela do
modo PLAN.

Se o NiTek Q calcula que há presente nitrogênio residual dos mergulhos anteriores, seus limites de não-descompressão 
serão mais curtos. Dependendo da quantidade de nitrogênio residual presente, pode não haver um tempo NDL para 
profundidades maiores. Se isto ocorre, o Q exibirá uma série de traços horizontais. Da mesma forma, se uma combinação 
de profundidade e F02 iria levar o mergulhador a exceder o limite de P02 selecionado (1.4 ou 1.6), uma série de traços 
horizontais aparecem no lugar do limite de não-descompressão.

PLAN tela 

http://www.diverite.com/
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Using the PLAN Mode 

1. Repetidamente pressione o botão A até "plano" é exibido traços aparecer no lugar
2. Pressione o botão B para entrar no modo de tela PLAN.
3. Pressione o botão B para avançar. Os limites não-descompressivo mudam de acordo com a profundidade.
4. Quando terminar, pressione e segure o botão A para retornar ao modo de superfície.

Não planejar mergulhos a profundidades maiores do que aqueles para os quais o NiTek Q é capaz de mostrar os limites 
não-descompressão disponíveis. Se o fizer, pode causar a exceder os limites não-descompressivos ou um P02 limitante 
de 1,4 ou 1,6 atmosferas. Isso pode aumentar o risco de doença de descompressão ou do sistema nervoso central (SNC) a 
toxicidade do oxigênio e pode causar ferimentos graves ou morte.

Modo de registro de mergulho LOG
O NiTek Q armazena informações, tais como, profundidade, tempo e gases, por cada mergulho em um log. Esta 
informação armazenada pode ser visto em tela no modo LOG. O diário de bordo armazena um mínimo de 15 horas, 
dependendo das configurações. Cada mergulho é tão-assinado um número de registro e da data em que o mergulho é 
feito, o que torna fácil para você alternar entre as páginas de log de mergulho.

1. Log Entry Number – Esta é a seqüência em que o log
aparece. A entrada de log mais recente tem o menor registro de 

número, começando com um registro. Quando a memória do 
computador está cheio, as mais antigas são substituídas mergulhos com 
os novos mergulhos. Isso faz com que o número de entrada de log 
atribuído a um mergulho anterior à alteração.

2. Max Depth – Esta é a profundidade máxima alcançada durante o
mergulho.

3. Date – Este é o mês e o dia do mergulho.
4. Dive Time – Este é o tempo de fundo real para o mergulho.
5. F02 Gas Percentage – Este é o 02% que você digitou

para o mergulho. Todos os cálculos foram baseados nesta percentagem.

Para visualizar o registro de Mergulho 

1. Repetidamente pressione o botão A até "LOG" seja exibido.
2. Pressione o botão B para entrar no modo de tela LOG.
3. Pressione o botão B para alternar a página de log, exibindo o seu mergulho mais recente ou
Pressione repetidamente o botão B para percorrer os mergulhos do mais novo para o mais antigo. Para rolar rapidamente,

precione e segure o botão B
4. Quando terminar, pressione e segure o botão A para retornar ao modo de superfície.

Modo PROFILE (Perfil)
Modo perfil permite que você veja uma representação gráfica de seu mergulho. O NiTek Q pode exibir um perfil 
detalhado de cada mergulho armazenados em seu registro que mostra as profundidades alcansadas em vários pontos 
durante seu mergulho. Quando um mergulho é selecionado, o computador exibe automaticamente a profundidade e o 
tempo durante o mergulho, quando chegou a essa profundidade até atingir o final do mergulho.

Tela Modo LOG

MENUS  

http://www.diverite.com/
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Informações de perfil de mergulho são armazenadas em intervalos de 15 segundos ou 30 segundos, durante um 
mergulho. Isso deve ser definido antes de fazer o seu mergulho. Consulte "Definir a taxa de amostragem Dive Log / 
Perfil" na página 10 para o passo-a-passo.
O número de mergulho e data do mergulho são exibidas quando você percorrer os seus mergulhos, tornando mais 
fácil para encontrar o perfil de mergulho que deseja ver.

1. Dive Log number – Ta é o número de mergulho que
corresponde ao número do mergulho quando no modo LOG.

2. Max Depth – Esta é a profundidade máxima alcançada durante o mergulho.
3. Dive Time – Este é o tempo de fundo real para o mergulho.

Para ver um perfil mergulho (Dive)

1. Repetidamente pressione o botão A até que "PROF" é exibido.
2. Pressione o botão B para entrar no modo de tela PERFIL.
3. Pressione o botão B para mudar a página de perfil exibindo

seu mergulho mais recente,-ou-
Pressione repetidamente o botão B para percorrer o perfil de mergulho

do mais novo para o mais antigo. Para rolar rapidamente,
pressione e segure o botão B.

4. Quando terminar, pressione e segure o botão A para retornar ao
modo SURFACE.

Modo PC
O Software de mergulho Workbench permite ao mergulhador realizar o planejamento de mergulho em um PC ou MAC. 
Uma atualização opcional para o Logbook Workbench permite que você carregue dados de mergulho utilizando um 
cabo de interface USB e ver os perfis de mergulho.

Antes de ligar o cabo de interface USB ao seu computador, certifique-se de baixar o software Workbench NiTek Q 
primeiro.

Para mais informações sobre como adquirir o software Logbook Workbench, entre em contato com a Dive Rite no e-mail: 
Qunlocks@diverite.com.

Para entrar no Modo de Transferência PC

1. Com uma moeda, retire a tampa do USB da parte de trás do Q NiTek e conecte o cabo de interface USB ao
conector. Certifique-se de não entrar água no compartimento.

2. Ligue a outra extremidade do cabo a um PC compatível com internet ou computador MAC com NiTek Q Workbench TM
instalado.

3. Repetidamente pressione o botão A na NiTek Q até "PC" é exibido na parte inferior esquerda da tela.
4. Pressione o botão B para entrar no modo de tela do PC. "USB” Communicating (comunicação com USB "é exibido na tela.
5. Seus dados de registro de mergulho serão transferidas automaticamente para o seu PC ou MAC.
6. Quando terminar, pressione e segure o botão A para 2-3 segundos para voltar ao modo de superfície.

Modo Mergulho (DIVE Mode)
O modo de computador de mergulho é inserido automaticamente quando o computador entra na água. Ele começa a 
fazer seus cálculos de mergulho, uma vez que você descer abaixo de 5 pés (1,5 m). Enquanto no modo de mergulho, o 
computador calcula e exibe informações sobre seu mergulho lhe informa sobre paradas de segurança e avisos

Tela modo PROFILE 

MENUS 

Recusos na Web Resource -  Para obter instruções detalhadas sobre como usar o Workbench Logbook Dive Rite visite: 
http://www.diverite.com/education/library/articles/      

http://www.diverite.com/
http://www.diverite.com/downloads/diverite_53.pdf
http://www.diverite.com/education/library/articles/
http://www.diverite.com/education/library/articles/


Ao mergulhar, há duas telas que você pode alternar entre, e você pode mudar para o gás misturas diferentes, quando 
necessário.

Tela Subaquática Primária
A tela principal no modo de mergulho mostra a sua profundidade, tempo sem descompressão, tempo de mergulho, 
profundidade máxima, mistura P02, %02 , o número da mistura, e OLI  indicador do limite de oxigênio e PGT (pressão 
de gás no tecido) ambos em gráficos de barras, os quais são representações gráficas de seu "relógio CNS" e absorção 
de gás inerte.

1. Depth (profundidade) – Sua profundidade atual
2. Maximum Depth – Máxima profundidade alcansada

durante o mergulho
3. P02 – Pressão parcial de O2 na profundidade atual que

é baseado na FO2 escolhida
4. 02 (OLI) Bar Graph – éste é o limite de oxigênio (OLI)

que calcula o efeito cumulativo de sua exposição a
elevadas pressões parciais de oxigênio (P02). Este gráfico
de barras pode exibir até nove barras. Se todas as barras
estão cheias, isso significa que você usou 100 por cento
do seu relógio "CNS" provocando um alerta visual. Este
gráfico aumenta quando você desce devido a pressões
parciais e pode diminuir quando você ascender.

ALERTA VISUAL
Limite de oxigênio Índice de Atenção (OLI)
O aviso OLI representa a intensidade e a duração da sua exposição a pressões parciais de oxigênio. Quando sete das 
barras OLI são exibidos, o gráfico OLI pisca como uma advertência para ascender a uma menor profundidade. Se você 
deixar de atender a esse aviso, todas as 9 barras são exibidas, o gráfico continua a piscar até que você subir a uma 
profundidade menor, e o gráfico cai para sete barras.

5. Dive Time – Este é o tempo gasto (em minutos e segundos) debaixo d'água, medida a partir do momento que
você desceu abaixo de 5 pés (1,5 metros).

6. Remaining No-Decompression Limit (NDL) – Este é o tempo que resta (em minutos) antes de chegar ao
não-descompressão. Este tempo de  NDL aumenta à medida que você sobe e diminui à medida que você desce.

7. Mix Number – Este é o número do mistura para o qual o computador está cálculando os dados de mergulho.
8. 02 Percentage – Esta é a porcentagem de oxigénio programado para o número da mistura apresentada.
9. PGT Bar Graph – Este é o quanto de nitrogênio/hélio  o seu corpo absorveu. Há um máximo de 9 barras

Se todoas as nove barras são apresentadas, isso significa que você está em descompressão ou ter excedido o
limite de não-descompressão provocando um alerta visual.

indicador visual
Gás pressão no Tecido (PGT) indicador de limite
O indicador de limite PGT alerta para o fato de que você está se aproximando ou se aproximou do limite de não-
descompressão. Quando 7 dos 9 bares são exibidos, o gráfico PGT pisca para indicar que você deve subir a uma 
profundidade menor, para evitar uma obrigação de descompressão. Se todos os nove barras são exibidas, o Q NiTek irá 
mudar para o modo de descompressão.

Enquanto Mergulhando 
Evite "empurrar" os limites não descompressivos (NDL). Faça paradas de segurança, antes de subir. Se exceder os 
limites de não-descompressão, verificar o seu suprimento de gás em todas as profundidades de parada de 
descompressão.
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MODO MERGULHO

Tela Subaquática Primária

PGT
Bar

OLI
Bar
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O NiTek Q não monitora o suprimento de gás. Você deve monitorar 
por você mesmo, em cada mergulho, utilizando um manômetro ou 
dispositivo equivalente.

Descompressão
Se você exceder os limites de não-descompressão durante um 
mergulho, o computador entra em modo de descompressão. Isso 
indica que você terá que limitar o tempo de subida e entrar  com 
uma ou várias séries de paradas.

1. Deco Stop Symbol – O simbolo "DECO" mostra que você
tem que parar na profundidade apresentada.

2. Required Stop Depth –Esta é a profundidade de descompressão requerida

3. Required Stop Time – Este é o tempo (em minutos), você deve permanecer na profundidade indicada.
4. Total Ascent Time – Esta é a quantidade total de tempo (em minutos) você deve gastar nas paradas de descompressão e

o tempo de subida entre as paradas de descompressão.
5. PGT Bar Graph – Este indicador visual continua a monitorar o nitrogênio em seus tecidos do corpo durante

a descompressão.

Descompressão aumenta substancialmente o risco de doença descompressiva (DCS).

Segunda Tela Subaquática 
Quando submerso, você pode mudar para a segunda tela de mergulho que exibe informações adicionais. Quando 
você alternar telas, a profundidade atual, o conservadorismo / gradiente fator, hora do dia, temperatura e bússola 
são exibidos.

1. Dive Time – Esta é a hora atual do dia.
2. Maximum Depth – Esta é a profundidade máxima que

 chegou neste mergulho.
3. Temperature - Esta é a temperatura da água corrente.
4. Strip Compass – Fica  inativa, a menos que você compre a

 atualização.

Para ir para o Segunda Tela Subaquática 

1. Precione e segure o botão B
2. Solte o botão B para retornar ao modo de tela de mergulho primario

 .

Mudando misturas de gás embaixo da água
Porque o NiTek Q tem a capacidade de usar dois (ou mais, se atualizado) misturas  de gases diferentes durante o 
mergulho, você precisa de habilidades  para alternar entre estes ajustes de mixagem, enquanto debaixo d'água. 
Quando você mudar as configurações do mistura, a P02 ajusta para refletir a mistura atual que você está respirando.

O NiTek Q inicia o mergulho na mistura de gás utilizado pela última vez ou visualizadas no modo SET, não no MIX 1. 
Certifique-se de verificar e definir o seu número de mistura antes de seu mergulho.

Só mude a mistura quando estiver na profundidade segura para usar este gás para o qual você está mudando. 

MODO MERGULHO

Second Underwater Screen

Tela Primária Subaquática 
Símbolo de Descompressão

PGT
Bar
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MODO MERGULHO 
Para alterar Gás Submerso

1. Pressione o botão A. O número mix pisca.
2. Pressione o botão B para selecionar um número de mistura. O percentual 02 muda para o mix programado eo P02

indicador será alterado para refletir o conjunto de P02 para a mistura selecionada.

NOTA: Somente os números mix que foram programados com uma mistura de gás estão disponíveis.

3. Pressione o botão A para fixar a mistura e voltar para o modo de mergulho.
NOTA: Você não pode trancar em uma mistura se faz com que você ultrapasse um P02 de 1,4 ou 1,6 
atmosferas, dependendo de qual P02 selecionado no modo SET.

Modo de superfície após vir de um mergulho
Depois de vir à tona a partir de um mergulho, o NiTek Q muda 
automaticamente para o modo de superfície após 1 minuto. No 
entanto, se o intervalo de superfície é menor do que 10 minutos, o 
NiTek Q vai continuar o mergulho e será registrado como um único 
mergulho.
Além da informação de modo SUPERFÍCIE como exibido e 
descrito na página 7, uma nova informação é exibida na tela do 
modo de superfície após cada mergulho completado:

• Tempo de Desaturação (DESAT)
• Tempo de Intervalo de Superfície - SURF 
• Limite de oxigênio Índice Gráfico de Barras (OLI)
• Gás pressão em Tecido (PGT) Gráfico de Barras

Esta informação é exibida na tela até que o NiTek Q calcular que ele não é mais necessário ou após 24 horas se 
passaram desde que o mergulho.

NOTA:  Se você está fazendo mergulhos repetitivos, você precisa prestar muita atenção no seu intervalo de superfície e 
utilizá-lo em conjugação com o modo PLAN. Isso irá garantir que você permaneça dentro dos limites de não-
descompressão.

1. Desaturation Time – Esta é a quantidade de tempo, expresso em horas e minutos, que deve passar antes dos
níveis de nitrogênio residual cairem para um ponto onde mergulhos subseqüentes são tratados como únicos (não-repetitivos) 

 não o mesmo que é "hora de voar" . No NiTek Q, DESAT é exibidos até completa saturação.
2. Surface Interval Time – quantidade de tempo que você gastou na superfície desde o seu último mergulho se houver

 nitrogênio residual de um mergulho anterior. Ela é exibida até 24 horas de tempo de intervalo de superfície.
3. OLI Bar Graph – Isto indica que o nível de toxicidade no SNC, no final do mergulho. Este diminui quando seu intervalo de 

aumenta.
4. PGT Exposure Bar Graph –Esta é a quantidade de nitrogênio/hélio residual em seu corpo no final do mergulho. esta cai

quando seu intervalo de superfície aumenta.

É recomendado que aguarde pelo menos 24 horas após qualquer mergulho antes de voar em um avião ou de carro à 
altitude. A Falha em dar tempo suficiente  de intervalo de superfície antes de fazê-lo pode aumentar o risco de doença 
descompressiva (DCS).

SURFACE Mode Screen 
Following A Dive

http://www.diverite.com/
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Operação em Altitude
O NiTek Q ajusta automaticamente para mergulho em altitude. O Q monitora informações de altitude em todos os 
modos, exceto no modo de transferência de PC. Ao chegar na altitude, o gráfico do NiTek Q da PGT pode mostrar 
que há excesso de nitrogênio presente, mesmo que você não pode ter feito mergulho nas 24 horas precedentes.

Se você obteve treinamento de mergulho em altitude (que todos devem fazer antes de mergulhar em altitudes 
substancialmente acima do nível do mar), você já entendeu que isso é de se esperar. Ao subir para uma altitude maior 
de uma menor, o seu corpo tem mais nitrogênio saturado nos tecidos do corpo que estaria presente se tivesse passado 
os últimos 24 horas no maior altitude. Com a exibição de nitrogênio residual e um intervalo de superfície, o seu NiTek Q 
meramente reflete este fato.

Quando viajar de avião, certifique-se de levar o NiTek Q em sua bagagem de mão ou na cabine pressurizada, não o 
porão de carga. Caso contrário, o NiTek Q poderia entrar no modo de mergulho durante o vôo.

ALERTAS enquanto no modo de Mergulho
Enquanto estiver no modo Dive, há vários avisos visuais que 
você deve estar alerta e atento.

• Alerta de Velocidade de Subida
• Alerta de limite de P02
• Alerta de OLI (Oxygen Limit Index) 
• Alerta de Violação de Descompressão

Alerta de Velocidade de Subida
Se a sua taxa de subida excede os seguintes limites abaixo,  a 
palavra "Slow (Devagar)" pisca na tela e vai continuar até que você 
diminua sua ascensão a uma taxa aceitável ou você chegar a 5 pés 
(1,5 metros).

Alcanse de Profundidade Alcanse de subida
0-19 feet (0-5.9 metros)  
20-58 feet (6-17.9 metross)  
59 feet (18 metross) ou mais 
fundo

26 feet (8 metros) por minuto 
39 feet (12 metros) por minuto 
52 feet (16 metros) por minuto

Alerta de Limites de P02
O aviso P02 indica que você excedeu 1,4 ou 1,6 atmosferas para o 
gás que você está respirando, o que pode levar a lesões graves ou 
morte. Se você ultrapassar a P02, o símbolo P02 e %P02 piscará. 
Ascender a uma profundidade menor, até que o indicador de aviso 
parar de piscar.

Alerta  de OLI (Oxygen Limit Index) 
O OLI alerta para a intensidade e duração da sua esposição a pressões 
parciais de oxigênio. Quando sete das barras OLI são exibidos, o gráfico 
OLI pisca como uma advertência para ascender a uma menor 
profundidade. Se você deixar de atender a esses avios,  todos os nove 
bares são exibidos, o gráfico continua a piscar até você subir a uma 
profundidade menor, e o gráfico cai para sete barras.

MODO MERGULHO

Tela Primária Subaquática 
Alerta de Velocidade de Subida

Tela Primária Subaquática 
Alerta de Limite de P02

Tela Primária Subaquática 
Alerta de Taxa de OLI

http://www.diverite.com/
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Alarme de Violação de Descompressão
Um aviso de violação da parada de descompressão é acionado quando 
ascender a uma profundidade menor do que a profundidade indicada 
ou, se você não passar tempo suficiente na profundidade necessária 
antes de ascender. Se você violar a obrigação de descompressão, o 
simbolo "DECO" piscará e continuar a piscar, enquanto você 
permanecer na profundidade menor do que a indicada.

Se você não corrigir a violação da parada, o aviso continua por 
vários minutos após. Neste ponto, o computador irá exibir uma 
violação de  "descompressão" com um cronômetro de contagem 
regressiva iníciando em 24 horas.

Checagem de Mergulho 
Antes de um mergulho

• Verifique se a hora e data estão definidos. Se você estiver viajando, ajuste para o fuso horário local.
• Se você tiver atualizado para CCR, verifique as misturas apropriadas e modos estão definidos. Certifique-se que você está

circuito aberto (O / C) ou circuito-fechado (C / C), quando a programando o NiTek Q.
• Certifique-se de que você reveja o modo planejamento para profundidades máximas e horários para as misturas que

você irá usar.
Durante um mergulho

• Monitorar o NiTek Q todo seu mergulho quanto a profundidade e tempo.
• Monitorar os gráficos de barras de carga pressão do gás no tecido (PGT) e Indicador de limite de oxigénio (OLI) 
• Siga os limites de não-descompressão ou complete a descompressão necessária exibida.

Depois de um mergulho
• Monitorar o tempo de intervalo de superfície se for fazer outro mergulho.
• Siga as orientações de dessaturação e voo após mergulho
• Revise seu mergulho utilizando o modo de registro e modo de perfil.
• Faça o download do mergulho para o seu PC ou MAC, se você tem a interface com PC e software opcionais.

Cuidados e Manutenção
Técnicas adequadas de manuseio
O Q NiTek é construído para suportar as condições mais exigentes de mergulho. É, no entanto, um instrumento de 
elevada precisão, o que requer cuidados adequados.

1. Sempre lave seu computador com água doce após o uso.
2. Guarde o seu NiTek Q em um local fresco e seco. Após o mergulho, limpe o computador secar e armazená-lo em um local 

separado de outros itens úmidos
3. Cuide da Bateria e dê manutenção  – veja página 6.

O não cumprimento destas técnicas de manejo podem resultar em danos no seu NiTek Q

1. Não guarde o computador em ambientes quentes, úmidos ou molhados. O transdutor de pressão é sensível ao 
calor e umidade. Se prejudicado, pode causar altitude ou leituras de profundidade incorretas.

2. Em ambientes quentes e/ou úmidos, mergulhe o computador na água por alguns minutos para resfriá-lo para a tempera-
         tura ambiente antes do uso.  Se estiver frio, permita o computador se aquecer até à temperatura ambiente. Não levá-la 
debaixo d'água imediatamente após fazê-lo.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Tela Subaquática Primária
Alerta de Violação de Descompressão

http://www.diverite.com/
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3. Se o NiTek Q não parece estar funcionando corretamente, não usá-lo para mergulhar. Devolvê-lo ao seu
revendedor autorizado Dive Rite para reparação.

4. O NiTek Q não deve entrar em contato com solventes ou qualquer tipo de substâncias químicas.
5. Não use ar comprimido para secar o NiTek Q
6. Não utilizar o NiTek Q em câmaras hiperbáricas, a menos que o dispositivo possa ser completamente submerso na água

no interior da câmara durante a recompressão.

Informações sobre garantia
A Dive Rite  - a seu critério - repara ou substitui componentes do  NiTek Q  que provou ser danificado por defeito de 
fabricaçãp ou de material, sem custo, por um período de até um ano a partir da data da compra.

Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original. Não abrange o uso comercial ou de aluguel, nem estende a 
unidades compradas de outros que não um revendedor autorizado Dive Rite.

Esta garantia exclui especificamente o gasto de bateria ou outras condições resultantes de má utilização, negligência, 
alteração, acidente ou reparo não autorizado.

Para fazer uma reclamação de garantia, o proprietário deve ter registrado o seu / sua NiTek Q no nosso website em:
http://www.diverite.com/products/service/productregistration/. Todos os reparos de garantia deve ser acompanhado 
de uma cópia do recibo de compra. A Autorização de Retorno (AR) pode ser obtidas pelo telefone da Dive Rite em 
800-495-1046 ou e-mail em Service@DiveRite.com.

Antes do despacho, garanta que o NiTek Q está devidamente embalado e protegido. A Dive Rite não é responsável por 
qualquer dano que possam ocorrer durante o transporte.

Esta garantia torna-se nula se os componentes do NiTek Q são danificados por outra coisa que não uso recreativo 
normal de mergulho, ou se eles foram reparado por alguém que não revendedores autorizados Dive Rite.

Reparos feitos sob a garantia não vai prorrogar o período de garantia.

Quaisquer outras reclamações, especialmente de danos após o acidente de mergulho, estão excluídos da cobertura desta garantia.

Dive Rite não tem obrigação de honrar qualquer extensão desta garantia.

Esta garantia substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas. Nenhuma outra pessoa ou representante está 
autorizado a assumir pela Dive Rite qualquer outra responsabilidade em conexão com a venda deste produto.

Acessórios disponíveis no seu revendedor local Dive Rite
Saiba mais sobre todos os acessórios disponíveis para o seu novo computador de mergulho NiTek Q no site 
www.diverite.com ou visite o seu revendedor local Dive Rite.

GARANTIA E ACESSÓRIOS

Recursos Web -  Para localizar o revendedor mais próximo Dive Rite, ir parahttp://www.diverite.com/dealers/

http://www.diverite.com/
http://www.diverite.com/dealers/
http://www.diverite.com/dealers/


20CO8000 NiTek Q www.DiveRite.com

Trimix Normóxico ou hipóxico Instruções de atualização
Se você tiver atualizado para Trimix normóxico ou hipóxico, você será programar o seu computador para um percentual 
de hélio, assim como o oxigênio. O modo de superfície SURFACE, o modo DIVE, modo PLAN, e as telas de modo de 
registro irão refletir a opção adicional de gás em suas escolhas de mistura. Você terá que se familiarizar e aprender a 
gerenciar a adição de hélio para o gás de respiração ao longo destes menus. Todos os outros menus e telas são a mesma 
base do modelo NiTek Q.
Modo de SUPERFÏCIE - SURFACE
O modo de superfície é tela padrão do NiTek Q. Na superfície, o 
computador retorna automaticamente para este modo de qualquer 
outra tela, após 20 segundos, (pouco mais de 20 segundos quando 
em perfil e modos de bússola). Ao emergir de um mergulho, o 
computador também retorna à tela do modo de superfície, e exibe 
informações pós-mergulho adicionais (ver página 16).

O modo de superfície exibe o status da carga da bateria, 
data, hora, escolha de calibração doce ou do mar, e do gás de 
mistura que você vai usar para mergulho, incluindo tanto a 
02 e hélio.
Menus 
Configuração de Opções de Mergulho e Modos de Visualização
A opção de configuração (SET) de mergulho e modo de exibição é onde todos as configurações do  "mergulho" estão 
programadas, incluindo o alarme P02 para cada gás, %02,% HE, a profundidade máxima de operação segura (MOD), um 
alarme de profundidade máxima opcional, um alarme de tempo máximo de mergulho , opções de conservadorismo / 
gradiente de fatores, uma taxa de amostragem para o livro de registro, a opção doce (FRESH) ou água do mar (SEA), e 
controle de brilho da tela. Quando o computador está neste modo, "SET" é exibida no canto inferior esquerdo da tela.
A tela SET Um - é onde você irá programar suas misturas, 
incluindo as seguintes opções:

1. MIX Number – Este é o número da mistura que você está definindo.
2. P02 Setting – Esta é a definição de P02 para o número mix

 selecionado.  Pode ser tanto 1.4 ou 1.6.
3. F02 – Essa é a porcentagem de oxigênio para o número do mix

 selecionado.  O alcanse de 02 é 8%-99%.
4. % HE - Esta é a percentagem do hélio para o número mix

 selecionado.  O alcanse de  %HE para Trimix normóxico é 0-79%
 e o alcanse da %HE para Trimix hipóxico é 0-92%.

Sua profundidade máxima de operação (MOD) também é exibido na tela em um conjunto. O MOD é a profundidade 
segura (máxima) para o mix selecionado e será atualizada automaticamente para refletir a PO2 escolhida (ou 1.4 ou 1.6).

Para entrar no modo Dive SET da tela de superfície SURFACE:

1. Pressione o botão A até "SET ser exibido.
2. Pressione o botão B para entrar no tela de opção de configurar mergulho. Número MIX 1 estará piscando.

Programando Misturas de Gases
Quando você entrar no modo SET e o número MIX estiver piscando:

1. Pressione o botão B para mudar para o número do mix que você deseja definir ou alterar
2. Pressione o botão A para definir o número mix. O computador automaticamente irá avançar para a opçãoP02 set/alarme.
3. Pressione o botão B para alternar entre 1.4 e 1.6.
4. Pressione o botão A para definir o P02 máximo para esta mistura. O computador automaticamente irá avançar para opção 

configurar/alarme.

Apêndice A - Atualização TRIMIX

Tela de Modo de Superfície 

Tela SET Um

http://www.diverite.com/
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5. Pressione o botão B para selecionar a %02 para este mix.

6. Pressione o botão para bloquear a sua %02 e o computador avançará automaticamente para a %HE, usando o  botão B
para selecionar a 02% para este mix.

7. Pressione o botão B para selecionar a %HE para este mix.
8. Pressione o botão A para bloquear a sua HE% eo computador vai avançar automaticamente tela SET dois. Para sair,

pressione e segure o botão A por 2-3 segundos para voltar ao modo de superfície.
NOTA: Até três diferentes misturas de gases pode ser programado para Trimix normóxica e sete diferentes misturas de gases 
pode ser programado para Trimix hipóxico , mas se você estiver usando apenas uma mistura, você só precisa definir MIX 1.

Você não deve contar com o NiTek Q como seu único meio de monitoramento de sua exposição a elevadas pressões 
parciais de oxigênio, nitrogênio e hélio. É altamente recomendado que você use um segundo computador ou tabelas 
de mergulho ao mergulhar.

Modo Planejamento PLAN
Modo PLAN é uma ferramenta de planejamento de mergulho que 
permite determinar quanto tempo você pode ficar em várias 
profundidades, enquanto permanecer dentro de limites não 
descompressivos (NDL). Os limites de não-descompressão são 
baseados no gás programado para a mistura 1. Se você está fazendo 
um mergulho dentro de 24 horas de um mergulho anterior, os limites 
não descompressivos são ajustados para o nitrogênio residual.
Os dois valores mais importantes que são exibidos na tela 
em modo PLAN são a profundidade e o tempo de não-
descompressão.

1. PROFUNDIDADE - Quando você entrar no modo de plano, a profundidade inicial apresentada é de 30 pés (9
metros). Você pode avançar a profundidade em incrementos de 10 pés (3 metros). Quinze incrementos
diferentes de plano de mergulho pode ser apresentado a uma profundidade máxima de 170 pés (51 metros).

2. LIMITE NÃO DESCOMPRESSIVO (NDL) -  limite de descompressão é dependente da profundidade exibida e a
%O2 atual na configuração (F02). O NDL é exibido em minutos e é encontrado na parte superior direita da tela
do modo PLAN.

Se o NiTek Q calcula que há nitrogênio e hélio residual dos mergulhos anteriores, seus limites de não-descompressão 
serão mais curtos. Dependendo da quantidade de gás residual presente, pode não haver tempo NDL para 
profundidades maiores. Se isto ocorre, o Q exibirá uma série de traços horizontais. Da mesma forma, se uma 
combinação de profundidade e F02 iria levar o mergulhador a exceder o limite de P02 selecionado (1.4 ou 1.6), uma 
série de traços horizontais aparecem no lugar do limite de não-descompressão.

Usando o modo de planejamento

1. Repetidamente pressione o botão A até "PLAN" ser exibida.
2. Pressione o botão B para entrar no modo de tela PLAN.
3. Pressione o botão B para avançar. Os limites não-descompressivos mudam  de acordo com a profundidade.
4. Quando terminar, pressione e segure o botão A para retornar ao modo de superfície

Não planejar mergulhos a profundidades maiores do que aqueles para os quais o NiTek Q é capaz de mostrar os limites 
de não-descompressão disponíveis. Se o fizer, poderá exceder os limites não-descompressivos ou um limite de P02 de 
1,4 ou 1,6 atmosferas. Isso pode aumentar o risco de doença de descompressão ou do sistema nervoso central (SNC) a 
toxicidade do oxigênio e pode causar ferimentos graves ou morte.

PLAN Mode Screen 

http://www.diverite.com/


Modo de Mergulho
O modo de computador de mergulho é acionado automaticamente quando o computador entra na água. Ele começa a 
fazer seus cálculos de mergulho, uma vez que você descer abaixo de 5 pés (1,5 m). Enquanto no modo de mergulho, o 
computador calcula e exibe informações sobre o seu mergulho e informações de paradas de segurança e avisos, se 
necessário. Ao mergulhar, há duas telas que você pode alternar e você pode mudar para misturas de gás  diferentes, 
quando necessário.
Tela Subaquática Primária
 A tela principal no modo de mergulho mostra a sua 
profundidade, gráficos de não-descompressão, tempo de 
mergulho, profundidade máxima, mistura P02,  %02 , o número 
da mistura, e OLI (indicador de limite de oxigênio) e PGT (pressão 
do gás no tecido), barras que são representações gráficas de seu 
"relógio CNS" e gás inerte.

1. Depth – Esta é a sua profundidade atual.
2. Maximum Depth – Esta é a profundidade máxima que

ter atingido durante seu mergulho.
3. P02 – Este é a pressão parcial de 02 a sua atual

 profundidade. Ele baseia-se nas configurações F02 
para a mistura seleccionada.

4. 02 (OLI) Bar Graph – Este é o índice limite de oxigénio (OLI) que calcula o efeito acumulativo a exposição
 a elevada pressão parcial de oxigênio (P02). Este gráfico de barras pode exibir até nove barras. Se todas as barras 
estão cheias, isso significa que você usou 100 por cento do seu relógio "CNS" provocando um alerta visual. Este 
gráfico aumenta quando você desce devido a pressões parciais e pode diminuir quando você ascender.

ALERTAS VISUAIS
ALERTAS DE Oxygen Limit Index (OLI) 
O aviso OLI representa a intensidade e a duração da sua exposição a pressões parciais de oxigênio. Quando sete das 
barras OLI são exibidas, o gráfico OLI pisca com uma advertência para ascender a uma menor profundidade. Se você 
deixar de atender a esse aviso todas as 9 barras serão exibidas, o gráfico continuará a piscar até você subir a uma 
profundidade menor, então o gráfico cai para sete barras.

5. Dive Time – Este é o tempo gasto (em minutos e segundos) debaixo d'água, medida a partir do momento que 
você desceu abaixo de 5 pés (1,5 metros).

6. Remaining No-Decompression Limit (NDL) – Este é o tempo que resta (em minutos) antes de chegar ao limite
não-descompressão. Este prazo NDL aumenta à medida que você cresce e diminui à medida que você desce.

7. Mix Number – Este é o número do mix para o qual o computador está cálculando os dados de mergulho.
8. 02 Percentage – Este é o percentual de oxigênio programado para o número da mistura que é exibido.
9. HE Percentage – Este é o percentual de hélio programado para o número da mistura que é exibido.
10. PGT Bar Graph – Este é o quanto de nitrogênio o computador calcula o seu corpo absorveu. Há um

máximo de 9 barras. Se todos as nove barras são apresentadas, isso significa que você está ou ter excedido o 
limite de não-descompressão provocando um alerta visual.

INDICADOR VISUAL 
Gás pressão em Tecido (PGT) indicador de limite
O indicador de limite PGT alerta para o fato de que você está se aproximando ou se aproxima do limite de não-
descompressão. Quando 7 das 9 barras são exibidas, o gráfico PGT pisca para indicar que você deve subir a uma 
profundidade menor, para evitar uma obrigação de descompressão. Se todos as nove barras são exibidas, o NiTek Q irá 
mudar para o modo de descompressão.

ALERTA VISUAL
A tela mostrará se a mistura que você está mergulhando é adequada para respirar na sua profundidade atual.
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Modo Diário de Bordo - LOG
O NiTek Q armazena informações, tais como, profundidade, tempo e gases decada mergulho em um log. Esta informação 
armazenada pode ser vista na tela do modo LOG. O diário de bordo registra um mínimo de 15 horas, dependendo das 
configurações. Cada mergulho é assinado com um número de registro e data em que o mergulho é feito, o que torna fácil 
para você alternar entre as páginas de log de mergulho.

1. Log Entry Number – Esta é a seqüência em que o log aparece. 
A entrada de log mais recente tem o menor número de registro, 
começando com registro um. Quando a memória do 
computador está cheia, as mais antigas são substituídas 
mergulhos com os novos mergulhos. Isso faz com que o 
número de log atribuído a um mergulho anterior altere.

2. Max Depth – Esta é a máxima profundidade alcansada neste
mergulho.

3. Date – este o mês e o dia do mergulho
4. Dive Time – Este é o tempo de fundo deste mergulho
5. F02 Gas Percentage – Esta é  %02que você escolheu para o 

 mergulho.  Todos os cálculos se basearam nesta porcentagem

6. %HE – Esta é a %HE que você escolheu no merguho.  Todos os cálculos se basearam nesta porcentagem

Para ver o Diário de Bordo - Dive Log

1. Repetidamente pressione o botão A até "LOG" é exibido.
2. Pressione o botão B para entrar no modo de tela LOG.
3. Pressione o botão B para alterar a página de log exibindo o seu mergulho mais recente, ou aperte repetidamente o botão 

B para percorrer os mergulhos do mais novo para o mais antigo. Para rolar rapidamente, pressione e segure o botão B.
4. Quando terminar, pressione e segure o botão A para retornar ao modo de superfície.

Apêndice A - Atualização TRIMIX

Tela modo LOG 
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Instruções para Atualização do CCR
Se você tiver atualizado para o CCR o seu NiTek Q, pode agora ser usado com rebreathers de circuito fechado utilizando 
um ponto de ajuste constante-P02 variando de 0,4 a 1,6. A atualização CCR permite programar o NiTek Q com o ponto 
de ajuste (SETPOINT) que você programou em seu rebreather. Enquanto você mergulha com o rebreather no ajuste que 
você programou, o NItek Q irá fornecer informações precisas de mergulho  e de descompressão. Você pode alterar 
setpoints durante o "vôo" no modo DIVE para para quaisquer mudanças que você pode fazer  no rebreather.

Você precisa programar o NiTek Q com o seu gás diluente e todos os gases de resgate (bailout) para cada mergulho. O 
valor nominal é programado separadamente e é usado para calcular a sua descompressão. Se você tiver que mudar de 
circuito fechado (C / C) para circuito aberto (O / C) durante um mergulho, você será capaz de mudar seus gases pré-
programados de resgate para completar qualquer descompressão.

NOTA: Você deve atualizar para Trimix antes de atualizar para o CCR.

O modo de superfície, modo SET, e as telas de modo de mergulho refletem a atualização do circuito fechado. Você vai 
precisar se tornar familiar e aprender como usar esses menus. Todos os outros menus e telas são as mesmas  do básico 
NiTek Q.
Modo SUPERFÏCIE - SURFACE 
 modo de superfície é tela padrão do NiTek Q. Na superfície, o 
computador volta automaticamente para este modo a partir 
de qualquer outra tela, depois de 20 segundos, (um pouco 
mais longo do que 20 segundos, quando em perfil e modos 
bússola). Após ascender de um mergulho, o computador 
também retorna à tela do modo de superfície, e exibe 
informações adicionais pós-mergulho  (ver página 16).

O modo de superfície exibe o status da carga da bateria, data, 
hora, escolha de calibração doce ou do mar, ou "O / C" ou "C / C", 
e gás de mistura que você irá usar durante o mergulho.

Para alternar entre o O / C e C / C, simultaneamente segure os botões A e B por 2-3 segundos.

Veja se você está no modo O / C ou C / C apropriado ao programar seu NiTek Q para mergulhos com rebreather.

Opção Mergulho SET e modo de Visualização (Display)
A opção de mergulho SET e modo de exibição é onde todos os 
conjunções estão programadas, incluindo o alarme P02 ou setpoint
(SP) para cada gás, %02, a profundidade máxima de operação segura
(MOD), um alarme de profundidade máximo opcional, um alarme de 
tempo máximo de mergulho, opções de conservadorismo / fatores de 
gradiente, uma taxa de amostragem para o livro de registro, a opção doce 
ou água do mar, e controle de brilho da tela. Quando o computador está 
neste modo, "SET" é exibida no canto inferior esquerdo da tela.

A tela SET é onde você irá programar suas misturas, incluindo as 
seguintes opções:

1. MIX Number – Este é o número mix que você está definindo.
2. P02 or SP Setting – Esta é a definição P02 para o número mix selecionado em O / C, ou a definição de valor nominal (SP), em

 C/C.  O P02 pode ser configurado para ser 1.4 ou 1.6, em O / C,  e do SP para 0,4-1,6 em modo C / C.
3. F02 – Esta é a porcentagem de oxigênio para o número mix selecionado. A faixa 02 é de 8% -99%.
4. % HE - Esta é a percentagem do hélio para o número mix selecionado. O HE% intervalo é de 0% -92%.
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SURFACE Mode Screen

SET Screen One

http://www.diverite.com/


Sua profundidade máxima de operação (MOD) também é exibida na tela em um conjunto. O MOD é a 
profundidade segura (máxima) para o mix selecionado e será atualizado automaticamente para refletir a 
escolhida a P02 (ou 1.4 ou 1.6)

Para definir P02 Setpoints

NOTA: Se você só planeja usar um ponto de ajuste (ST) P02 e mistura em seu mergulho, você só precisa definir 

que P02 e mistura. Na tela de modo de superfície, pressione o botão A, repetidamente para alcançar a tela SET.

1. Se você ainda não está em circuito fechado (C / C) , colocar o Q em C / C .
2. Pressione e segure o botão A por 3-4 segundos até "SP" estará piscando. Pressione o botão A para digitar o ponto de
selção. O P02 setpoint está piscando.
3. Pressione o botão B para alterar a P02 para o valor desejado que você deseja definir ou alterar.
4. Pressione o botão A para selecionar a configuração de mistura.
5. Pressione o botão B para definir o número da mistura.
6. Pressione o botão A para fixar sua mistura e o computador irá avançar automaticamente para tela dois SET. Para sair,

pressione e segure o botão A por 2-3 segundos para voltar ao modo de superfície.

NOTA: Até sete diferentes misturas de gases podem ser programadas, mas se você estiver usando apenas uma mistura, você só 
precisa definir MIX 1.

 O NiTek Q deve servir como um dispositivo back-up para suas eletrônicas do rebreather de circuito fechado e 
nunca ser o principal meio de rastreamento a exposição de elevadas pressões parciais de oxigênio.

Para alterar Setpoints submerso

1. Pressione e segure o botão A por 2-3 segundos e o número do "SP" pisca .
2. Pressione o botão B para percorrer os números nominais. O valor nominal de valor muda para refletir a PO2 para a

 mistura selecionada
3. Pressione o botão A para fixar em um ponto de ajuste (SP) e voltar para a tela de mergulho.

NOTA: Você não pode travar em um ponto de ajuste se isso faz com que você ultrapasse a PO2 de 1,6 atmosferas.

Apenas mudar setpoints quando tiver atingido uma profundidade de operação segura para a P02 que está a mudar.
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Fator de Gradiente personalizáveis (GF) Instruções de atualização
Sua atualização de fator de gradiente personalizado permite que você defina seus próprios fatores de gradiente. O NiTek 
Q automaticamente usa padrões mais conservadores de fator de gradiente.A Criação e utilização de fatores de gradiente 
personalizados só deve ser realizada por aqueles que entendem as conseqüências dessas definições. Configurações 
agressivas não deve ser consideradas. Não é recomendado qualquer computador de mergulho para os limites máximos.

Para definir factores de gradiente personalizado (GF)

Na tela modo de superfície pressione o repetidamente o 

botão A até que a tela SET seja atingida.

1. Pressione o botão B para entrar na primeira tela SET.
2. Repetidamente pressione o botão A até chegar na tela SET

 três e o CONS0, CONS1, ou CONS2 estará piscando.
3. Pressione o botão B para alternar para CONS GF e o primeiro

 número estará piscando.
4. Pressione o botão B para alterar o primeiro número.
5. Pressione o botão A para definir o primeiro número e automaticamente

 avançara para o segundo  número
6. Pressione o botão B para alterar o segundo número.
7. Pressione o botão A para fixar o segundo número e avançar para a sua preferência Imperial ou Métrica. Para sair, esperar

2-3 segundos e o computador retornará automaticamente ao modo de superfície.
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Rescursos Web -  Veja o  artigo de Matti Anttila,  "Fatores Gradiente" para saber mais sobre como personalizar o seu fator de 
gradiente. http://www.diverite.com/downloads/

Tela SET três

http://www.diverite.com/
http://www.diverite.com/education/library/articles/
http://www.diverite.com/education/library/articles/


Actualização da BÚSSOLA (COMPASS)
Agora que você adicionou uma bússola digital para o seu computador, ele deve ser calibrado. Quando o modo de 
mergulho é ativado (quando você entra na água) a bússola é exibida na  segundo tela subaquática.

Para calibrar a bússola digital

Na tela modo de superfície repetidamente pressione o botão A para ir a tela COMPASS.

1. Pressione e segure o botão B, mantendo o computador em uma posição horizontal. Segurando a unidade, 
suavemente gire o computador duas vezes em um período de 20 segundos. Na sequência deste exercício, uma 
mensagem "Calibração Completa" (CALIBRATION COMPLETE) será exibida.
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Tela em modo COMPASS 

Recursos Web  -  Vá para Dive Rite TV para um vídeo passo-a-passo mostrando calibração da bússola: 
http://www.diverite.com/tv/gear/  

http://www.diverite.com/
http://www.diverite.com/tv/gear/
http://www.diverite.com/tv/gear/
http://www.diverite.com/education/library/articles/
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