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1. За sens07vest 
1.1. Описание 

 
 
sens07vest е електронно плаваемо устройство за връщане на фридайвър 
или подводен риболовец обратно на повърхността в случай на аварийна 
ситуация. 
sens07vest следи постоянно за риск от удавяне, въз основа на зададени от 
потребителя програмируеми параметри и автоматично надува плаваем 
балон при висок риск от удавяне. 
Функцията за защита при загуба на съзнание на повърхността (shallow 
water blackout, SWB) изисква ръчно потвърждение от гмуркача след 
изплуване, което предотвратява надуването на балона. 
sens07vest е създадена за защита на фридайвъри и подводни риболовци 
на дълбочина до 50 м. при използване на 95 гр. CO2 контейнер. На по-
голяма дълбочина балонът  може да не се надуе достатъчно  за да извади 
гмуркача обратно на повърхността.  
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1.2. Спецификации 
1.2.1. sens07vest 

Приложения Всички водни спортове като фридайвинг, подводен 
риболов, сърфинг, кайт-сърфинг, уинд-сърфинг и дори 
плуване. 
Внимание: Не използвайте sens07vest за водолазно 
гмуркане заради невъзможност за декомпресия! 

Тегло 1.200 гр., включително CO2 цилиндър. 

Плаваемост 150N (около 15 кг. положителна плаваемост). 
Потребител изпаднал в безсъзнание ще бъде обърнат с 
лицето нагоре. Главата ще е стабилизирана за да се 
защитят въздухоносните пътища. 

Максимална 
дълбочина 

50 м. при използване на  95 гр. CO2 цилиндри; 
30 м. при използване на  60 гр. CO2 цилиндри. 

Закрепване Регулируеми колани на гърдите и чатала. 

Сензори Безконтактни сензори (интегрирани в инфлатора). 

Ръчно надуване Издърпването на ръкохватката активира надуване, 
игнорирайки електрониката. 

Включване и 
изключване 

sens07vest е винаги включена. Автоматичното 
активиране може да бъде изключено ако се изисква по 
закон (не се препоръчва). 

Поддръжка Не се изисква поддръжка на батерията (животът на 
батерията е 5 или повече години. Препоръчва се 
физически преглед за наранявания на всеки две години.   

Гаранция  Две години 

Запис на данни Времето и дълбочината се записват в обезопасена памет 
за месеци или години напред, което позволява 
извличане на данни дори при физическа повреда 
(изисква опционален лиценз) 

Други 
функционалности 

Дръжка за носене, шнорхел за ръчно надуване, свирка и 
джоб за тежести с цип на гърба.  
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1.2.2. Конфигуриране на приложението sens07 

Профили sens07vest може да съхранява 3 конфигурационни 
профила за различни ползватели, приложения, мисии 
и др.  

Основни настройки Надуването за всеки профил може да бъде 
програмирано като време, като дълбочина или 
комбинация от двете.  Различните дълбочинни зони 
позволяват индивидуално време за всяка зона. 

Защита от блекаут Изисква се ръчно потвърждение след изплуване, 
което да предотврати надуването. 

Отлагане Бутон за отлагане позволява надуването да бъде 
отложено за определено време. 

Пренос на данни Оптичен трансфер на данни чрез примигване на 
екрана на смартфона. Прехвърлянето на данни може 
да бъде защитено или блокирано с парола. 

Надуване в указано 
време 

Надуваното може да бъде програмирано до 4 месеца 
предварително така, че да се активира в определен 
час/дата или чрез таймер (изисква опционален 
лиценз).  

Къстъмизация Цветът, логото, фирмата и функциите на 
приложението могат да бъдат къстъмизирани.  
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1.3. Компоненти на sens07vest 

 
Основните компоненти на sens07vest са надуваем балон и sens07 
инфлатор, който може да бъде конфигуриран през приложението sens07.  
Инфлаторът sens07 се състои от 4 отделни компонента: 

 
1. Инфлаторната глава съдържа електрониката, сензорите, 

светлинните индикатори в червено/зелено, батерията, бутон за 
самопроверка и оптичния сензор за конфигурация на sens07 през 
смартфон.  

2. Актюаторният модул дава необходимата сила за да бъде пробит 
CO2 цилиндъра и да се отвори потока на газ за надуване на балона.  
Актюаторният модул трябва да бъде подменян след всяко 
надуване.  

3. Базовото устройство свързва главата sens07, актюаторния модул и 
CO2 цилиндъра към балона. Базовото устройство е снабдено с 
ръкохватка за спешни ситуации, която позволява ръчно надуване 
на балона по всяко време. 

4. CO2 цилиндър (60 или 95 гр.) с резба ½ инча доставя необходимия 
обем газ за надуване на балона на дълбочина до 30 или до 50 
метра. Важно е преди гмуркане да се уверите, че сте поставили 
нов и неизползван цилиндър.  
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1.4. Активация при контакт с водата 
Инфлаторът sens07 незабавно започва авто-
наблюдение когато наличието на вода бъде 
„почувствано“ от интегрираните 
безконтактни сензори за вода. Когато бъде 
изваден от водата,  инфлаторът sens07 
автоматично преминава в режим на 
готовност при ниска консумация на енергия.  
Инфлаторът sens07 нарочно няма бутон за 
включване – той винаги остава включен, дори когато устройството се 
съхранява месеци или години. Не е възможно да забравите да го 
активирате. 
Въпреки това, възможно е да включите ръчна деактивация на инфлатора 
sens07 от съображения за сигурност, например в самолет. Молим ви да 
имате предвид, че изключването на инфлатора sens07 не пести батерия и 
не се препоръчва от ProVita Tec. 
 

1.5. Без зареждане или подмяна на батерията 
Не е необходимо зареждане или подмяна на батерията 
през жизнения цикъл на инфлатора, благодарение на 
ултра-ниската консумация на енергия. Жизненият цикъл на 
инфлатора sens07 е поне 5 години, като пълният жизнен 
цикъл зависи от честотата на употреба.  
В много малко вероятния случай на изчерпване на 
батерията поради изключително честа употреба, червеният 
LED индикатор ще светне когато натиснете бутона за тест. 
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1.6. Автоматична самопроверка  
Натискането на бутона sens07 ще стартира 
самопроверка и ще ви предостави ясна и 
интуитивна информация за коректната работа 
на инфлатора sens07 като ви покаже зелен 
светлинен индикатор.  
Самопроверката тества статуса на батерията, 
всички сензори и микрокомпютъра, както и 
наличието на нов и правилно поставен 
актюаторен модул.  
Молим да имате предвид, че проверката на CO2 цилиндъра трябва да 
направите ръчно.  
 

1.7. Отлагане на надуването под водата 
Бутон за отложено активиране ви позволява 
да забавите надуването на за предварително 
определено време. Функцията за отлагане 
може да бъде активирана и конфигурирана 
през приложението sens07.  
 

1.8. Режим Blackout 
Много инциденти се случват веднага след 
излизане на повърхността (веднага след гмуркането). 
Поради тази причина жилетката sens07vest може да бъде 
настроена да се надуе няколко секунди след достигане на 
повърхността. През предварително зададеното време, 
когато достигне повърхността гмуркачът трябва да натисне 
бутона за да потвърди, че е в съзнание и да предотврати надуването.  
Ако гмуркачът не натисне бутона навреме, sens07vest ще се надуе и ще 
поддържа въздухоносните пътища извън водата.  
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1.9. Настройка чрез приложението sens07 
Параметрите и настройките на надуването (наричани 
профили) могат да бъдат конфигурирани при използване 
на приложението sens07 и безжично прехвърлени към 
инфлаторната глава. 
Инфлаторната глава sens07 може да запамети до 3 
профила за различни гмуркачи или тип дейности.  
Задържането на бутона sens07 за 2 секунди прехвърля 
към следващия зареден профил.  
Смартфонът не е необходим за управление на sens07vest 
или за прехвърляне между предварително зададените 
профили.  
 
 
 

1.10. Запис на данни (изисква се опционален лиценз) 
Инфлаторната глава sens07 е в състояние да 
записва непрекъснато всички данни от 
сензорите в продължение на седмици, месеци 
и дори години, в зависимост от честотата на 
употреба. Данните се съхраняват в 
неразрушима памет, което позволява 
извличането им дори в случай на тежка 
физическа повреда на главата sens07 или 
нейните електронните компоненти.  
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2. Управление на инфлатора sens07 
2.1. Прехвърляне между профили 

 
Натискането на бутона извън водата за повече от 2 секунди ще избере 
следващия профил, който е бил конфигуриран през приложението sens07. 
Успешното прехвърляне се потвърждава от кратко присветване на двата 
светодиода (червен и зелен). След това, номерът на профила се показва 
чрез присветване на зеления светодиод (червеният диод показва 
проблем при самопроверката).  

• Червено и зелено светване + 0 светвания: Ръчен режим 
(изключено) 

• Червено и зелено светване + 1 светване: Профил 1 

• Червено и зелено светване + 2 светвания: Профил 2 

• Червено и зелено светване + 3 светвания: Профил 3 
Забележка: В случай, че промяната е невъзможна, молим проверете 
настройките през приложението sens07. 
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2.2. Отлагане на надуването по време на гмуркане 

 
Натискането на бутона за самопроверка когато sens07vest е под водата 
ще отложи (замрази) брояча за рисково надуване за определено време. 
Това време може да се настрои през приложението sens07. 
Бутонът за отлагане работи само под водата. Отлагането ще спре когато 
достигнете безопасната зона.  
Бутонът за отлагане не влияе върху брояча за блекаут. 
Тази функция може да бъде включена или изключена през 
приложението sens07. Когато е изключена, натискането на бутона под 
вода няма да има никакъв ефект.  
 

2.3. Ръкохватка за ръчно надуване 

 
Издърпването на ръкохватката за ръчно надуване ще надуе балона във 
всяка аварийна ситуация.  
Ръкохватката за ръчно надуване е аварийно устройство и работи без 
необходимост от електроника, конфигурация или актюаторен модул.  
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2.4. Смяна на актюаторния модул и CO2 цилиндъра 

 
Актюаторният модул трябва да бъде заменян след всяко надуване.  
 
Разглобяване на инфлатора sens07 

1. Отстранете CO2 цилиндъра като го развиете обратно на 
часовниковата стрелка.  

2. Свалете главата sens07 като въртите набраздената гайка обратно 
на часовниковата стрелка.  

3. Извадете актюаторния модул от главата sens07 и го изхвърлете.  
 

Зареждане на инфлатора sens07 
1. Проверете срока на годност (месец и година) написани на главата 

sens07. Тази дата не трябва да предхожда днешната дата.  
2. Поставете нов, неизползван актюаторен модул в главата sens07. 
3. Инсталирайте главата sens07 като завиете набраздената гайка по 

часовниковата стрелка, докато ръбът и достигне рамото  на бокса. 
4. Инсталирайте неизползван CO2 цилиндър като го завиете по 

часовниковата стрелка плътно и докрай в основата.  
 
След замяна на актюаторния модул, стартирайте самопроверка на 
устройството така, както е указано в глава 1.6. 
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3. LED сигнализация 
Инфлаторната глава sens07 е снабдена с 2 предни светодиодни LED 
елемента за важна информация и 3 задни светодиода за системна 
информация. 
 

3.1. Основни предни светодиоди 

 
3.1.1. Индикатор за зоната на гмуркане 
Зеленият и червен преден светодиод предоставят следната информация: 

 
Късо примигване на всяка секунда означава установена вода. Броят на 
примигванията съответства на зоната на гмуркане. 
Червеният диод свети вместо зеления в случай на неуспешна 
самопроверка. Въпреки това, инфлаторът sens07 все пак ще се опита да 
работи нормално, но има голям шанс за неуспех. 
Индикаторът за зоната на гмуркане може да бъде изключен за 
приложения, свързани с отбраната и сигурността.  
 

3.1.2. Режим отлагане 

 
Поредното светване на зеления и червен диод означава, че бутонът е бил 
натиснат под водата и надуването е отложено за определено време.  
  



Ръководство за употреба sens07vest  
 

Октомври, 2020 Страница 14 
 

3.1.3. Предупреждение за блекаут 

 
След изплуване в Блекаут режим, sens07 започва да примигва бързо и с 
двата диода за да покаже, че е необходима незабавна намеса от гмуркача 
(натиснете бутона за да потвърдите, че сте в съзнание). 
 

3.1.4. Жилетката е надута 

 
Едновременно светване на червения и зелен диод на всяка секунда 
означава, че е било активирано надуване и sens07 очаква пълно 
изплуване. Изисква се подмяна на актюаторния модул и CO2 цилиндъра.  
 

3.1.5. Надуване за време: Активно 

 
Зелен индикатор на всеки 10 секунди означава, че броячът за Надуване за 
време върви. Надуването ще започне когато обратното броене завърши.  
 
Забележка: Надуването за време може да бъде отложено с натискане 
на бутона. 
 

3.1.6. Надуване за време: Готовност 

 
Двойно примигване на зеления диод на всеки 10 секунди означава, че 
инфлаторът sens07 е в режим н готовност и очаква контакт с водата за да 
стартира обратното броене за Надуване за време. 
 
Забележка: Този режим на готовност може да бъде изключен при 
натискане и задържане на бутона за самопроверка. 
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3.2. Системни светодиоди на гърба 

 
На гърба на инфлаторната глава sens07 са разположени два диода (червен 
и зелен), видими през прозрачния бокс. Те предлагат по-детайлна 
системна информация при натискане на бутона за самопроверка. 
Тези индикатори не са необходими за нормалната употреба.  

3.2.1. Зелен светодиод: Причина за последно надуване 

 
Броят на присветванията на зеления диод показва причината за 
последното автоматично надуване. Причината за последното надуване е 
постоянно записана и може да се види всеки път когато натиснете бутона 
за самопроверка. Информацията се заличава когато сложите нов 
актюатор.  

3.2.2. Червен индикатор: Батерията е изтощена 

 
В малко вероятния случай на изтощена батерия в рамките на първите 5-
години от датата на покупката, главата sens07 ще бъде заменена 
безплатно. 
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4. Приложение sens07 

 

4.1. Въведение 

 
Приложението sens07 ви позволява да управлявате до 3 профила, които 
определят как да работи sens07vest. Профилите се прехвърлят безжично 
чрез примигвания на екрана на смартфона,  които се приемат от 
светлинния сензор на инфлатора sens07. 
 
След прехвърляне на профила, sens07vest работи напълно самостоятелно. 
Приложението sens07 не е необходимо за работата на жилетката.  
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4.2. Инсталация и регистрация 
 

 
Приложението sens07 е безплатно, достъпно e за iOS и Android устройства 
и може да бъде свалено и инсталирано от App Store или Google Play Store. 
Регистрационен код за частни и корпоративни потребители се изисква 
преди да използвате приложението sens07. 
 

• Частен потребител: 
Създайте акаунт като въведете вашето име и адрес на електронна 
поща. Ще получите паролата си на този имейл адрес. После влезте 
в акаунта си. 

• Корпоративен потребител: 
Въведете получения код за активация. Кодът за активация ще 
настрои приложението sens07 при отчитане на корпоративната 
идентичност (CI) 

Въвеждането на парола и активационен код е необходимо само 
еднократно при инсталация или ресет на приложението (вижте 
настройките).  
 
Забележка: Приложението не се нуждае от връзка с интернет. При 
необходимост от повторно влизане, можете да го направите и 
офлайн.  
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Екран 1: „Profiles“ (Профили) 

 
 
Приложението sens07 може да управлява до 3 различни профила, които 
определят как да работи sens07vest. Този екран показва трите профила, 
включително поредния номер (1-3), наименование и кратко описание.  

• Бутонът „Пренареждане“ (Reorder) в горния десен ъгъл добавя 
„манипулатор“ за всеки профил, позволяващ местене нагоре – 
надолу.  

• Натискането на името на профила прехвърля към конфигуратора. 

• Последният сегмент показва режим превключване на профили, 
който определя по какъв начин ще те се променят при натискане на 
бутона за самопроверка на инфлатора sens07.  

• Бутонът “Започни прехвърляне“ (Start transfer) инициира процеса за 
прехвърляне на нужните профили към инфлатора sens07 (виж глава 
4.3.5).  

Профилите могат да бъдат много различни и затова приложението sens07 
предлага два конфигуратора (или 3 с допълнителен лиценз) за генериране 
на профил.  
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4.2.1. Основен конфигуратор 
 
Основният конфигуратор на профили предлага 3 дълбочинни зони: 
Безопасна зона, Зона на гмуркане и Зона на надуване. 
 
При навлизане в Зоната на гмуркане се стартира просто 
обратно отброяване.  Жилетката се надува когато 
броячът достигне нула.   
 
Това обратно броене спира временно при връщане в 
Безопасната зона. Ако останете в Безопасната зона за 
определено време, броячът се връща към първоначално 
зададената стартова стойност.  
Гмуркане до Зоната на надуване води до незабавно 
надуване на жилетката.  
 
Натискането на Бутона за отлагане (Suspend button) под 
водата ще стопира временно брояча за определено 
време (Отложено надуване). Тази функция може да 
бъде включена чрез слайдера „Enable Suspend Button”. 
 
За определен профил, военните гмуркачи и подводните 
риболовци могат да изключат LED сигнализацията под 
водата за по-добър камуфлаж.  
 
Последният сегмент Profile info дава възможност да 
зададете име на профила. 
 
Запишете промените преди да се върнете в основното 
меню.  
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4.2.2. Конфигуратор на блекаут профил 
Конфигураторът на блекаут профил се базира на изискването за ръчно 
потвърждение, че сте в съзнание в рамките на определено време след 
гмуркането.  
 
Алгоритъмът за удавяне се базира на 4 зони на 
дълбочина:  : Безопасна зона, Зона на гмуркане, 
Предупредителна зона и Зона на надуване. 
 
Обратното отброяване започва от зададената стойност 
при навлизане в Зоната на гмуркане. Жилетката се 
надува когато броячът достигне нула.  
 
В следващи системни версии, Предупредителна зона ще 
предоставя допълнителни функции, но към момента 
няма разлика между Предупредителната зона и Зоната 
на гмуркане.  
 
Ако сте били в Зоната на гмуркане за повече от 10 
секунди, блекаут броячът започва обратно броене при 
връщане в Безопасната зона. Надуването може да бъде 
спряно само с натискане на бутона.  
 
Натискането на Бутона за отлагане (Suspend button) под 
водата ще стопира временно брояча за определено 
време (Отложено надуване). Тази функция може да бъде 
включена чрез слайдера „Enable Suspend Button”. 
 
За определен профил, военните гмуркачи и подводните риболовци могат 
да изключат LED сигнализацията под водата за по-добър камуфлаж.  
 
Последният сегмент Profile info дава възможност да зададете име на 
профила. 
 
Запишете промените преди да се върнете в основното меню.  
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4.2.3. Разширен конфигуратор на профили 
 
В зависимост от лиценза ви за приложението sens07, ще се покаже трети 
таб „Разширен“, който предлага по-детайлно конфигуриране на профила.  
Описанието на разширения конфигуратор на профили се съдържа в 
отделно ръководство за употреба.  
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4.2.4. Смяна на профили 

 
Натискането на този сегмент предлага избор на различни планове за 
смяна на профили, които да се изпълняват при задържане на бутона на 
инфлатора sens07 за 2 секунди.  
Някои от тях включват ръчен режим (Изключване) за деактивиране на 
автоматичното надуване. Sens07vest ще се надува само при изтегляне на 
ръкохватката за ръчно надуване.   
 
Забележка: Ръчното надуване е необходимо само ако има изрично 
законово изискване за това. Препоръчваме горещо да останете винаги 
в автоматичен режим, без дори да включвате функцията ръчен режим 
(Изключване) в плана за превключване на профилите. Ръчният режим 
не води до по-малка консумация на батерия.  
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4.2.5. Старт на прехвърлянето на профили 

 
Натискането на бутона Start transfer предлага следните опции: 

• Sound support маркира началото и края на процеса по 
прехвърляне чрез акустичен сигнал. 

• Прехвърляният профил може да бъде защитен с парола. 
Включване на защитата с парола: 
Натиснете ключа Password и задайте парола. Тази настройка ще 
бъде прехвърлена към инфлатора sens07. 
Следващи трансфери ще изискват въвеждане на тази парола. 
Грешна или липсваща парола при следващи трансфери ще 
игнорира прехвърлянето на профила и инфлаторът sens07 ще 
показва, че профилът е игнориран чрез мигане на червения диод.  
Изключване на защитата с парола: 
Изключването на защитата с парола се извършва като 
прехвърлянето се извърши с валидна парола, но ключа Password е 
изключен.  
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Прехвърляне на профилите към инфлатора sens07: 
1. Натиснете бутона sens07 на инфлатора и натиснете бутона „Start 

transfer“ в приложението. Задръжте телефона с екрана към 
предната част на инфлатора sens07, като екранът трябва да 
докосва инфлатора.  

2. Изчакайте 10 секунди (или звуковия сигнал, ако сте го 
активирали).  

3. Успешното прехвърляне се показва чрез мигане на зеления 
светодиод:  

 
4. Потвърдете, че сте видели зелените светлини като натиснете „Yes“ 

в приложението. 
5. Ако липсва зелен LED сигнал, натиснете “Retry”, което ще стартира 

повторно оптично прехвърляне на данните. Не забравяйте да 
натиснете отново бутона за самопроверка на инфлатора sens07. 

Проверка за идентичност на данните в инфлатора sens07 и приложението: 
Приложението sens07 не може да чете данните от инфлаторната глава. 
Следователно, важно е да потвърдите в приложението sens07, че 
параметрите са били прехвърлени успешно. Това потвърждава, че 
параметрите, записани в приложението и съхранявани в инфлатора 
sens07 са идентични.  

 
Всяка промяна на параметър в приложението sens07 ще маркира профила 
с предупредителен текст: „Profile changes since last transfer”, за да ви 
информира, че параметрите на профила в приложението може вече да не 
са идентични с тези в инфлатора sens07. Това предупреждение ще се 
изчисти при последващо успешно прехвърляне на данните.  
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4.3. Екран 2: „Timer“ (Таймер) (Изисква опционален лиценз) 

 
Вторият екран предлага надуване в определено време или обратен 
брояч за надуване, независимо от сензорите на sens07vest.  
 
Надуването във време (Timed Inflation) може да бъде програмирано до 4 
месеца предварително като бъде избрана дата и час.  
 
Броячът за надуване (Inflation Countown) позволява да се определят 
брой седмици, дни, часове и минути до надуването. Има и два слайдера 
за допълнителни опции:  

• Обратното броене започва веднага след оптичния трансфер на 
данни или е отложено до първия контакт с водата.  

• Обратният брояч се изключва когато sens07vest бъде извадена от 
водата.  

 
Забележка: надуването в определено време може да бъде изключено 
чрез задържане на бутона за 3 секунди.  
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4.4. Екран 3: „Info“ (Информация)  
 
Този екран показва основните точки от това ръководство за употреба. 
 

4.5. Екран 4: „Settings“ (Настройки)  

 
Този екран предлага следните функционалности: 

• Промяна на единиците за дълбочина между метрична и 
имперска система. 

• Проверка за ъпдейти на профили. Можете да свалите 
предварително настроени профили базирани на вашия логин. 
Свържете се с ProVitaTec за повече информация.  

• Изпращане на всякаква обратна информация към ProVitaTec.  

• Посетете уеб-страницата за повече информация. 

• Посетете уеб-страницата за да поръчате резервни части. 

• Зануляване на профилите на sens07 и връщане обратно в екрана 
за логин. Изисква се нов логин. 
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5. Разопаковане и препоръчителни първи стъпки 

Препоръчваме да прочетете Ръководството за употреба (достъпно през 
Интернет, в приложението sens07 и в хартиен формат) и да тествате 
функциите на сушата. Не се препоръчва да поставите sens07vest и да 
тествате функциите й при гмуркане.  

 
Просто отвийте инфлаторната глава, извадете актюаторния модул и я 
потопете в голяма кофа с вода или във ваната. Дълбочина 20-30 см. е 
достатъчна за да разберете и тествате най-важните функции. 

5.1. Първа стъпка: Регистрирайте приложението и тествайте 
трансфера на данни  

Свалете приложението sens07 и следвайте процеса на регистрация. След 
като сте прегледали Ръководството за употреба, препоръчваме да 
тествате оптичното прехвърляне на данни. Не се тревожете за реалната 
конфигурация. Тестът на трансфера не изисква смислени конфигурации.  

 
Прочетете Секция 4: Приложение sens07 и следвайте тези 5 стъпки: 

1. Натиснете бутона Start transfer в приложението (екран Profiles). 
2. Натиснете бутона на инфлаторната глава. 
3. Поставете инфлаторната глава пред смартфона така, че предната 

й страна да се допира до екрана на смартфона. 
4. Изчакайте докато екрана престане да примигва, което се 

отбелязва и със звук (ако е включен).  
5. Проверете дали зеленият LED мига, което означава успешен 

трансфер.  
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Ако трансферът е неуспешен, моля проверете следните точки: 

• Инфлаторната глава задължително трябва да допира черния екран на 
смартфона през цялата продължителност на трансфера.  

• Свалете защитата на екрана на смартфона срещу надраскване.  

• Поставете инфлаторната глава и смартфона далеч от пряка слънчева 
светлина.  

• Отдалечете се от конвенционални източници на неонова или LED 
светлина. 

• След натискане на бутона, инфлаторната глава очаква трансфер за 
около 20 секунди. Всеки трансфер извън това време се игнорира.  

5.2. Втора стъпка: Превключване на профили 
Приложението sens07 прехвърля 3 профила (в зависимост от вашата 
конфигурация). Важно е да знаете кой от профилите е активен и как да 
превключвате между тях. Прочетете съответната глава от Ръководството и 
превключете между трите профила (включително ръчният режим 
Изключено (OFF).  
Забележка: За да превключвате между профилите в инфлаторната 
глава трябва да включите тази опция в приложението sens07. 

5.3. Трета стъпка: Тест на сензора за дълбочина 
Редактирайте първия профил и задайте 20 см. дълбочина на Зоната за 
гмуркане и 30 см. дълбочина на Зоната на надуване. Уверете се, че 
времето е зададено 5 минути или повече, защото не искаме да бъдем 
прекъснати от надуване.  Прехвърлете този профил и го изберете от 
инфлаторната глава.  
Инфлаторната глава ще започне да мига когато я потопим. Червеният LED 
означава, че  главата sens07 не може да открие работещ актюаторен 
модул. Въпреки това инфлаторната глава ще продължи да работи 
нормално, но ще включва червения LED, вместо зеления.  
Диодът ще мигне два пъти когато потопите главата sens07 на повече от 20 
см., указвайки, е в Зоната на гмуркане (втора зона). Инфлаторната глава 
ще стартира надуване при достигане на дълбочина 30 см., което ще се 
потвърди с мигане на червена и зелена светлина. След това инфлаторната 
глава ще е в режим на изчакване (показван с кратко червено светване на 
всеки 10 секунди) докато не я извадите от водата.  
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6. Проверки преди и след гмуркане 

 
Следващите проверки трябва да се правят преди всяко гмуркане: 
 

6.1. Проверка на CO2 цилиндъра 
 
Развийте CO2 цилиндъра и се уверете, че видимо не е 
пробит (вижте горния CO2 цилиндър на снимката). 
 
След тази проверка се уверете, че о-рингът в основата е все 
още на мястото си.  
 
Навийте CO2 цилиндъра плътно в основата. Жилетката 
sens07vest използва стандартни CO2 цилиндри с резба ½ 
инча.  
 
 

6.2. Проверка на компонентите на sens07vest 
 
Жилетката sens07vest се състои от различни 
механични компоненти, които  трябва да проверите 
преди гмуркане: 

• Балон: Проверете вътрешния балон за 
пробиви и всякакви повреди. Препоръчва се да надувате балона 
веднъж на всеки две години за да проверите за пробиви.  

• Каишки: Уверете се, че каишките за здраво зашити и катарамите 
им не са повредени.  

• Гумени части: Проверете дали гумените части са здрави и не са 
прокъсани.  
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6.3. Избор на правилен CO2 цилиндър и максимална дълбочина 
 
Подемният капацитет на sens07vest намалява с увеличаване на 
дълбочината (вижте графиката), а отрицателната плаваемост на гмуркача 
също се увеличава заради компресията на неопреновия костюм, 
допълнителните тежести и свиването на обема на въздуха в дробовете.  
 
Следователно, съществува хоризонт, след преминаването на който 
sens07vest няма да може да върне гмуркача на повърхността.  

 
Препоръчваме максимална дълбочина 30 м. при използване на 60 гр. CO2 
цилиндър, или максимална дълбочина 50 м. когато използвате 95 гр. CO2 
цилиндър, за да можете да се възползвате от поне 8 кг. подемен 
капацитет (50%). 
  



Ръководство за употреба sens07vest  
 

Октомври, 2020 Страница 31 
 

6.4. Извършване на самопроверка 

 
Натискането на бутона извън водата ще стартира самопроверка.  
 

• Зелен LED потвърждава напълно функционираща електроника. 

• Червен LED показва вътрешен проблем, като неправилно 
поставен, липсващ или използван актюатор, изтощена батерия, 
грешка на сензор или други проблеми. Вижте точка 3.2.  
Най-често това означава, че актюаторният модул е неправилно 
поставен или е използван и трябва да бъде заменен с нов. 

 
Забележка: Самопроверката не извършва тест на CO2 цилиндъра! 
 
Броят на зелените примигвания показва кой профил е активен: 

• 0 светвания:  Ръчен режим (изключено) 

• 1 светване:  Профил 1 

• 2 светвания:  Профил 2 

• 3 светвания:  Профил 3 

• 4 светвания:  Надуване във време (изисква опционален лиценз) 
 
Забележка: В случай на неуспешна самопроверка (червен LED), 
инфлаторът sens07 ще се пита да работи нормално въпреки това. 
Работата и принципите на работа на устройството не се променят 
при неуспешна проверка. Въпреки това, шансовете за некоректна 
работа са много големи и в този случай не бива да използвате 
sens07vest .  
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6.5. Местоположение на ръкохватката за ръчно надуване 
Уверете се, че шнурът за ръчно надуване е достъпен отвън и достига 
безпрепятствено до основата sens07. 

 
Шнурът на червената ръкохватка може да бъде фиксиран с велкро в 
близост до ципа така, че ръкохватката да е винаги на едно и също място.  
 
Много е важно да можете да напипате и намерите ръкохватката 
незабавно, защото в аварийна ситуация няма да имате време да я 
търсите! 
 

6.6. Проверка за протичане 
Боксът е много здрав и по време на производството е тестван срещу 
протичане на дълбочина 80 метра. Въпреки това, боксът може да протече 
при силен удар. За да установи протичане, инфлаторът sens07 е оборудван 
с два химически индикатора за влага. Тези два индикатора са 
разположени в процепите от долната страна и се оцветяват в червено 
дори и при много ниски нива на влажност.  

 
В случай, че видите такова оцветяване в червено, главата sens07 трябва да 
бъде незабавно заменена. 
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6.7. Правилно поставяне на sens07vest 
 
Уверете се, че двете странични метални катарами са правилно затегнати. 
Не ги затягайте прекалено за да можете да дишате свободно.  
 
Никога не забравяйте да поставите ремъка за чатала! Подемният 
капацитет на надутия балон е около 15 килограма.  
Без ремъка за чатала sens07vest може да се изхлузи над главата ви, а 
това може да е много опасно!  
 

6.8. Изплакване на sens07vest след гмуркане  
 
Жилетката sens07vest има нужда от поддръжка подобна на всяко 
оборудване за гмуркане. Молим, изплаквайте sens07vest със сладка вода. 
Уверете се, че вода влиза в жилетката като откопчаете ципа от долната 
страна.  
Важно е инфлаторът sens07 и CО2 цилиндрите да бъдат почиствани от 
солената вода за да се предотврати корозия.  
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7. Примерни конфигурации 

Следващите примери илюстрират възможностите за конфигуриране 
 

7.1. Надуване заради превишено време на гмуркане 
 

Основен конфигуратор 
 Безопасна зона:   3 м. Брояч на надуване:  2 
мин. 
 Зона на гмуркане: 20 м. Нулиране в безопасна зона: 1 
мин. 

 
Навлизане в зоната на гмуркане (3 м.) стартира обратния брояч с 
начало 2 минути. Гмуркачът се връща на повърхността в рамките на 
двете минути и остава в безопасната зона за 1 минута, което връща 
обратния брояч в началото – готов за следващо гмуркане.  
Второто гмуркане надвишава максималното време от 2 минути, което 
задейства надуването и връща гмуркача обратно на повърхността.  
 
Забележка:  Оставане в безопасната зона за по-малко от една 
минута няма да върне брояча и той просто ще продължи да отброява 
ако се върнете в зоната на гмуркане.  
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7.2. Надуване заради превишена дълбочина на гмуркане 
 
Основен конфигуратор 

 Безопасна зона:   3 м. Брояч на надуване:  2 
мин. 
 Зона на гмуркане: 20 м. Нулиране в безопасна зона: 1 
мин. 

 

 
Навлизане в зоната на гмуркане (3 м.) стартира обратния брояч с начало 
2 минути. Гмуркачът се връща на повърхността в рамките на двете минути 
и остава в безопасната зона за 1 минута, което връща обратния брояч в 
началото – готов за следващо гмуркане.  
 
Второто гмуркане надвишава максималната дълбочина от 20 метра, което 
задейства надуването и връща гмуркача обратно на повърхността.  
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7.3. Защита от блекаут 
 
Основен конфигуратор 

 Безопасна зона:   3 м. Брояч на надуване: 3 мин. 
 Предупредителна зона: 15 м. Блекаут брояч:  15 сек.  

Зона на гмуркане: 20 м. 
 

 
Навлизане в зоната на гмуркане (3 м.) стартира обратния брояч с 
начало 3 минути. 
Зоната на гмуркане и предупредителната зона към момента не предлагат 
функционални разлики, освен, че могат да бъдат разпознати според 
различните последователни примигвания на главата sens07. 
Обратният брояч за блекаут стартира веднага щом гмуркачът се върне в 
безопасната зона и стартира надуване ако бутонът за самопроверка не е 
натиснат навреме (15 секунди). 
Няма друга възможност да предотвратите надуването, освен да излезете 
на повърхността навреме. Моля имайте предвид, че сензорът за вода има 
нужда от няколко секунди за да отчете липса на вода.  
След натискане на бутона (потвърждение за липса на блекаут) sens07vest 
е готова за следващото гмуркане. 
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8. Допълнителни разяснения и решаване на проблеми 
 

8.1. Неуспешен оптичен трансфер на данни 
Успешното оптично прехвърляне на данни се потвърждава чрез мигаща 
зелена светлина след края на трансфера. Червена светлина или липса на 
светлина означава, че оптичният трансфер е неуспешен, което може да се 
дължи на следните причини: 

• Дисплеят е твърде далеч от инфлаторната глава 
Препоръчваме да допрете екрана на смартфона до инфлаторната 
глава за да защитите възможно най-добре оптичния сензор на 
инфлаторната глава от външни влияния. 

• Оптичният трансфер на данни работи добре при естествена 
светлина (например слънчева светлина). Неоновите и LED 
източници обаче, могат да излъчват пулсираща светлина, която е 
невидима за човешкото око, но може да повлияе на оптичния 
трансфер на данни.  

• Допълнителни средства за защита на дисплея на мобилния ви 
телефон или водоустойчиви калъфи могат да попречат на 
оптичния трансфер на данни. В случай на проблем, моля, опитайте 
се да прехвърлите данните при свалена защита на екрана.  

• Приложението sens07 ще настрои яркостта на дисплея на 100% 
преди прехвърляне на данните. Молим, проверете дали това е 
така, защото приложението не може да контролира тази функция 
на някои Android телефони.  

• Проверете дали защитата с парола е премахната.  
 

8.2. Липса на присветване при натискане на бутона  
Това може да се случи при следните условия: 

• Жилетката sens07vest е изключена. Вижте глава 4.3.4.: 
Превключване на профили. 

• Боксът е протекъл и електрониката е повредена. Вижте глава 8.2. 

• Батериите са напълно изтощени поради друга повреда. 
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8.3. Неуспешна самопроверка 
Неуспешната проверка няма да спре инфлатора sens07 да работи 
нормално, доколкото това е технически възможно. Всички функции (като 
LED сигнализация, изчисляване на риска от удавяне, оптичен трансфер, 
защита от блекаут и дори стартирането на актюаторния модул за 
надуване) все още са включени и работят доколкото е възможно.  
Неуспешната самопроверка ще има следните две последици: 

• Индикаторът за зона (виж раздел 3.1.1.) и самопроверката ще 
използват червения LED, вместо зеления LED.  

• По време на всеки етап на гмуркането може да се очаква 
неправилно функциониране на устройството.  

 

8.4. Проверка на инфлатора sens07 без жилетката 
Конфигурацията на инфлаторната глава може да бъде проверена без 
самата жилетка, CO2 цилиндър, основа и дори актюаторен модул. Просто 
потопете инфлаторната глава във вода и наблюдавайте LED индикатора 
за сигнал „индикатор на зона“ и „надуване“ за да разберете по-добре 
ефектите от вашите настройки. 

 
8.5. Точност на сензора за налягане (дълбочинния сензор) 
Инсталираният сензор за налягане е много точен. Въпреки това, може да 
установите разлика при сравняване на дълбочината спрямо компютъра ви 
за гмуркане. Тази разлика може да се дължи на следните причини: 

• Компютърът може да е на повече от 1 метър разстояние от 
инфлаторната глава sens07 (сензора) в случай, че сте протегнали 
ръцете си.  

• Електрониката има нужда от около 2 секунди за да зареди 
необходимата енергия за надуване. Следователно, пределната 
дълбочина вече може да е прехвърлена.  

• Изчисляването на дълбочината се прави за сладка вода. Солената 
вода е с около 3% по-тежка, което може да доведе до малки 
отклонения.  
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9. Пренасяне на CO2 цилиндрите със самолет 
Считано от 1 януари 2019 г. можете да носите надуваемите системи 
спасителни жилетки (sens07vest) със себе си на борда на самолета. Всеки 
пътник може да носи една жилетка sens07vest и не повече от два запасни 
CO2 цилиндъра в багажа си. Лимитите за размер на CO2 цилиндрите в 
спасителни жилетки, който се прилагаше до края на 2018 г. бяха вдигнати, 
така че дори големите 95-грамови CO2 цилиндри следва да бъдат 
приемани. Тези промени бяха направени в „Комитета за опасни товари“ 
на ICAO, под-организация на ООН и въведени в правилата на ICAO T.I. 
2019-2020, които са в сила за целия свят. Те бяха възприети и в правилата 
за опасни товари на IATA (DGR). 
 

Изисквано одобрение  
Правилата на ICAO T.I. и IATA-DGR изискват авиокомпанията да одобри 
пренасянето на спасителни жилетки (sens07vest). 
За да избегнете предварително колкото се може повече препятствия, 
свържете се с авиокомпанията при резервацията на полета и изрично да 
поскате пренасяне на спасителна жилетка, така че разрешението да бъде 
изрично отбелязано на билета. Така всички предварителни дискусии се 
изчерпват преди да отидете на летището. Референция за въвеждането в 
билета ще ви е достатъчна.  
Съветваме ви винаги да декларирате надуваемата спасителна жилетка и 
CO2 цилиндри, да ги предавате с багажа си и да не ги носите като ръчен 
багаж. Така ще избегнете допълнителни въпроси и забавяния. Поставете 
допълнителните резервни CO2 цилиндри непосредствено до жилетката, 
така че да могат да бъдат видени заедно при евентуална проверка на 
багажа.  
 

Липса на задължение за пренасяне 
Авиокомпаниите могат да откажат да пренесат жилетката и цилиндрите, 
защото не са задължени да го правят. Това зависи от всяка авиокомпания 
и, в крайна сметка, от решението на капитана на полета дали той/тя ще 
приеме пътника на борда и това е тяхно право. Това е много малко 
вероятно за авиокомпаниите, но може да се случи на малки самолети 
(island hoppers).  
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