
POTAPLJAŠKA URA MANTIS 1.0 (M1) 
Potapljaški računalnik v obliki ure ki dosega nove mejnike
Potapljaški računalniki v obliki ure so vse 
bolj popularni zaradi svoje univerzalnosti in 
lepe zunanjosti. Potapljaško uro/računalnik 
lahko uporabljamo med tednom v službi, v 
telovadnici ali fitnesu kot pripomoček pri vadbi 
in ko končno pride vikend in s tem čas za 
potapljanje kot potapljaški računalnik z vsemi 
potrebnimi funkcijami za varno potapljanje.

Nova SCUBAPRO Mantis potapljaška ura je idealen primer 
teprecizne mešanice oblike in funkcionalnosti. Ohišje je 
izdelano iz najkvalitetnejšega navtičnega 316L nerjavečega 
jekla z atraktivno in zaščitno površinsko obdelavo v dveh 
tonih. SCUBAPRO logotip je prominentno izražen na obroču 
okvirja skupaj z vgraviranimi funkcijami za štiri magnetne 
kontrolne gumbe. To ni samo estetsko, ampak istočasno tudi 
olajšuje prepoznavanje funkcij gumbov za hitro navigacijo 
skozi intuitiven sistem menija.

Podatki na zaslonu so predstavljeni z enostavno čitljivimi 
alfanumeričnimi številkami in grafiko na čistem, optimalno 
urejenem LCD segmentnem zaslonu nameščenem za 
močnim mineralnim steklom.

Za vsakodnevno uporabo Mantis ponuja vse funkcije 
merjenja časa, vključno ure/minute, datum in alarm. 
Za športne aktivnosti in vadbo sta na voljo višinomer 
in termometer, ki dodatno oplemenitita vaše izlete. 
Kronograf z vmesnimi časi in ustreznim spominom je 
odličen za tek, prav tako tudi merilec srčnega utripa ki 
deluje z uporabo opcijskega SCUBAPRO HRM pasu z 
oddajnikom. S preklopom na Swim mode lahko zabeležite 
svoje čase plavanja (kronograf), število zavesljajev in 
preplavano razdaljo.

Za samo potapljanje ima Mantis celo vrsto funkcij. Njegov 
UWATEC ZHL-8 Predictive Multi-Gas algoritem lahko 
obdeluje tri mešanice, od 21 % do 100 % kisika (O2) 
in ob tem ponuja tudi fiksiran PPO2 CCR algoritem za 
uporabo z zaprtimi sistemi (rebreather). Z maksimalno 
operativno globino120m/394ft, ponuja Mantis štiri 
podvodne programe: Scuba, Gauge, Apnea in CCR. Ima 
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tudi razširjen logbook za prosto potapljanje (apnea) in 
sposobnost spremljanja srčnega utripa med potopom. Še 
več. Z uporabo senzorja za merjenje utripa (HRM belt), 
lahko temperaturo izmerjeno s senzorjem uporabimo 
za ocenitev temperature kože, kar je nato upoštevano 
v dekompresijskem algoritmu. Za obdelavo podatkov 
potopa po potopu je Mantisu priložen LogTRAK software za 
uporabo s PC ali Mac, pa tudi LogTRAK za Android.
 

MANTIS IN NJEGOVE GLAVNE KARAKTERISTIKE
•	 Namenjen je potapljačem z zrakom in nitrox potapljačem, 

in kot dodatek za uporabo z zaprtimi sistemi rebreatherja 
(fiksiran PPO2).

•	 Ohišje je izdelano iz najkvalitetnejšega navtičnega 316L 
nerjavečega jekla s površinsko obdelavo v dveh tonih za 
zaščito in lepši izgled.

•	 Magnetni kontrolni gumbi odpravljajo potrebo po 



tesnenju, s tem pa močno izboljšujejo vodotesnost ohišja 
in tako maksimizirajo mehansko zanesljivost.

•	 Mineralno steklo izvrstno ščiti segmentni LCD zaslon.
•	 Omogoča vse funkcije merjenja časa plus kronograf s 

spominom za uporabo pri teku.
•	 Štirije podvodni programi: Scuba, Gauge, Apnea in CCR 

plus program za plavanje ponujajo široko paleto zbiranja 
in obdelave podatkov na suhem, na površini in pod vodo.

•	 Vsi podvodni programi imajo maksimalno globino 
120m/394ft.

•	 UWATEC ZHL-8 Predictive Multi-Gas algoritem omogoča 
potapljaču uporabo 3 kisikovih mešanic

•	 21-100% kot dodatek primarni dihalni mešanici.
•	 Fiksiran PPO2 CCR algoritem omogoča prilagoditev za 

uporabo z zaprtimi sistemi.
•	 Prilagojen razširjen logbook omogoča apnea potapljačem 

shranjevanje ponovljenih potopov sekvenčno za 
posamezne cikle treninga.

•	 Merilec srčnega utripa deluje s SCUBAPRO HRM 
senzorjem in istočasno omogoča predvidevanje 
temperature kože, kar je nato lahko upoštevano v 
dekompresijskem algoritmu.

•	 CR2032 baterija, ki jo lahko uporabnik zamenja sam ima 
življensko dobo 2 leti ali 300 potopov. Prostor za baterijo 
ni ločen od prostora za elektroniko.

•	 USB interface je uporaben z PC in Mac računalniki z 
uporabo LogTRAK softwara. Tudi za Android je na voljo 
LogTRAK.

Z MANTISOM DOBITE:
Mantis je dobavljen z Meridian termoplastičnim 
gumijastim zapestnim trakom v škatli podobni kot Aladin 
Square. Priložena so “Read First” navodila identična tistim 
v Chromisu.

Priložen je tudi LogTRAK CD (zajema tudi kompletna navodila 
za uporabo), Chromis-style podaljšek zapestnega traku za 
uporabo s suho obleko, 3M samolepilna zaščita zaslona in 
laminirana Quick Guide kartica.

Opcijska oprema zajema USB vmesnik za shranjevanje 
podatkov, Polar ali Latitude HRM trak s senzorjem za 
merjenje srčnega utripa, moder, rdeč, rumen ali pink zapestni 
trak ali podaljšek in nylon zapestni trak in
podaljšek zapestnega traku.

PREDNOSTI MANTISA
Pri potapljaških računalnikih se uporabniki pogosto 
pritožujejo nad tem kako kompliciran je dostop do glavnih 
dobrih funkcij računalnika, zato v bistvu niti ni važno koliko 
je teh funkcij.

Enostavnost je prednost potapljaške ure Mantis. 
Uporabnik se izogne iskanju in fokusiranju na lastnosti 
in funkcije ki so najpomembnejše, tako pod kot tudi nad 
vodo. Z intuitivnim sistemom menija dosegljivim z jasno 
označenimi gumbi, uporabnik enostavno dostopa do teh 
funkcij, jih razume in uporablja.

Mantis ni potapljaški računalnik ki ga uporabnik po 
potapljanju spravi v torbo ali na polico.
Uporabnik nosi Mantis vsak dan, ga uporablja, se sprehaja 
po meniju in logbooku v prostem času med sestanki in tako WWW.SCUBATOM.NET
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ves čas raziskuje in spoznava sistem. In vsi vemo da več 
časa kot ga preživimo s katerimkoli računalnikom, bolj ga 
spoznamo in zato znamo izkoristiti.

In končno, Mantis je izdelan za to da traja, s kvalitetnim 
ohišjem iz nerjavečega jekla in magnetnimi gumbi kar 
zagotavlja popolno vodotesnost in zanesljivost. Potapljač se 
lahko vedno zanese na to da bo Mantis vedno pripravljen in 
da ga bo lahko uporabljal kakor dolgo bo želel.

POVZETEK
S svojo elegantno obliko in kompaktnostjo, Mantis ponuja 
veliko računalnika z atraktivnim, preglednim in enostavno 
berljivim zaslonom in intuitivnim sistemom menija. Zaradi 
svoje optimalne prilagodljivosti, ponuja Mantis operacijski 
porogram za praktično vse vrste vodnih aktivnosti, vključno 
z zaprtimi sistemi. Ker ponuja ravno pravo ravnotežje med 
vrhunskimi lastnostmi in podvodnimi funkcijami, bo Mantis 
zagotovo postal integralni del opreme ne samo za vaše 
potapljaško življenje, temveč tudi za vaše vsakdanje življenje.

MANTIS je že na voljo v SCUBACENTRU in pri 
pooblaščenih SCUBAPRO trgovcih.
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