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GEBRUIKERSHANDLEIDING 

GEVARENINDICATOREN
Deze handleiding bevat waarschuwingen, geïdentificeerd als GEVAAR!, WAARSCHUWING! 
en VOORZICHTIG! Deze aanduidingen wijzen op risico's en gevaren die u kunt tegenkomen 
tijdens het gebruik van het Divator systeem. Deze verschillende soorten gevarenindicatoren 
komen overeen met de mate van gevaar die u kunt tegenkomen:

GEVAAR! DIT DUIDT OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE DIE, ALS DEZE NIET WORDT AFGEWEND, EEN 
DODELIJKE AFLOOP KAN HEBBEN OF TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL KAN LEIDEN. 

WAARSCHUWING! DIT DUIDT OP EEN MOGELIJK DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE DIE, ALS DEZE NIET 
WORDT AFGEWEND, EEN DODELIJKE AFLOOP KAN HEBBEN OF TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL KAN LEIDEN.

VOORZICHTIG! DIT DUIDT OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE DIE, ALS DEZE NIET WORDT AFGEWEND, 
KAN LEIDEN TOT LICHT OF MIDDELZWAAR LICHAMELIJK LETSEL. HET KAN OOK WORDEN GEBRUIKT ALS 
WAARSCHUWING TEGEN ONVEILIGE PRAKTIJKEN.

Het niet naleven van de instructies die door de waarschuwingen worden benadrukt, kan 
leiden tot apparatuurstoring, ernstig letsel of de dood.
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VEILIGHEIDSVERKLARING

WAARSCHUWING! ALVORENS DE DIVATOR RS4 SCUBA IN GEBRUIK TE NEMEN, MOET DE GEBRUIKER 
VOLLEDIG ZIJN GETRAIND IN HET GEBRUIK EN MOET HIJ/ZIJ DEZE GEBRUIKSAANWIJZING HEBBEN 
GELEZEN EN BEGREPEN EN MOET HIJ/ZIJ ZIJN/HAAR VAARDIGHEID HEBBEN BEWEZEN TEGENOVER EEN 
VERANTWOORDELIJKE TRAINER OF SUPERVISOR. NALATIGHEID IN DEZEN KAN LETSEL OF DE DOOD VAN DE 
GEBRUIKER TOT GEVOLG HEBBEN EN KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE GEVOLGEN VOOR MENSEN DIE MOETEN 
WORDEN GERED EN/OF VOOR HET OPSLAAN VAN VOORWERPEN VAN WAARDE.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR EN DE GEBRUIKER

WAARSCHUWING! INTERSPIRO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR:  
• COMBINATIES VAN PRODUCTEN, TENZIJ DOOR INTERSPIRO IN DE HANDEL GEBRACHT  
• VERANDERINGEN OF AANPASSINGEN AAN HET PRODUCT DOOR EEN DERDE.

GEVAAR! ALLE GEBRUIKERS VAN HET DIVATOR-SYSTEEM MOETEN EEN CERTIFICAAT HEBBEN ONTVANGEN 
DOOR EEN NATIONAAL OF INTERNATIONAAL ERKENDE CERTIFICERINGSINSTANTIE VOOR DUIKERS. 
BOVENDIEN MOETEN ALLE GEBRUIKERS VAN HET DIVATOR-SYSTEEM ADEQUAAT ZIJN GETRAIND IN HET 
GEBRUIK VAN HET SYSTEEM DOOR EEN GECERTIFICEERDE DUIKINSTRUCTEUR MET KENNIS EN ERVARING IN HET 
GEBRUIK VAN HET DIVATOR-DUIKSYSTEEM.

WAARSCHUWING! HOGEDRUK-GASSYSTEMEN MOETEN MET ZORG WORDEN BEHANDELD. SCHADE AAN 
COMPONENTEN VAN HOGEDRUK-GASSYSTEMEN KAN LEIDEN TOT LETSEL OF OVERLIJDEN. INTERSPIRO IS 
NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES IN DEZE 
HANDLEIDING.

WAARSCHUWING! ALLE GEBRUIKERS VAN HET DIVATOR-SYSTEEM MOETEN VAN TIJD TOT TIJD EEN OPLEIDING 
VOLGEN IN NOODPROCEDURES IN ONDIEP WATER OM ALERT TE BLIJVEN OP NOODSITUATIES.

WAARSCHUWING! DE ADEMLUCHT MOET VOLDOEN AAN DE EISEN VOOR ADEMLUCHT VOLGENS EN 132 
BIJLAGE A, OF AAN GELIJKWAARDIGE ZUIVERHEIDSEISEN.
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TECHNISCHE BESCHRIJVING
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DIVATOR RS4 MONTAGE REDUCEEREENHEID
1. Reduceereenheid, eerste trap
2. Antivriesunit (onderhoudsvrij)
3. Manometer weergave druk van 0-300 bar of 0-4350 Psi (foto toont manometer met 

optioneel kompas en dieptemeter.)
4. Hogedrukslang
5. Snelkoppeling voor DP1 met beschermende rubberen dop (optioneel)
6. Droogpakslang (optioneel)
7. Octopusslang (optioneel)
8. BC-slang (optioneel)
9. Toevoerslang voor volgelaatsmasker of ademhalingsautomaat met mondstuk 

(optioneel)
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VOORDELEN DIVATOR RS4 
De RS4 reduceereenheid is ontworpen om het duiken efficiënt en veilig te maken. Het 
heeft een hoge luchtstroomcapaciteit die voor voldoende luchttoevoer naar het primaire 
en secundaire (octopus) ademhalingsautomaat tegelijk zorgt, ongeacht de diepte van 
de duik. Dit maakt de RS4 een ideale reduceereenheid voor professioneel duiken en 
reddingsoperaties.

MODULAIR 
De RS4 heeft uiteenlopende versies met verschillende covers om uit te kiezen. Door de 
juiste reduceereenheidconfiguratie te kiezen voor uw specifieke duikwensen garandeert u 
een veilige en functionele duikervaring.

ANTI-VRIES
De unieke antivriesunit op de RS4 is door de technici van Interspiro ontworpen om in alle 
omstandigheden droog te zijn. Dit elimineert problemen zoals bevriezing en vrije stroming, 
iets waar andere reduceereenheden op de markt wel mee te maken kunnen krijgen. Dit 
is mogelijk omdat de drukcompensatiekamer van de reduceereenheden droog wordt 
gehouden door hogere druk (hogere druk kan slechts verwaarloosbare hoeveelheden vocht 
bevatten) en een overdruk die voorkomen dat water in referentiekamer kan komen. 

VERSTELBARE COVERS
Loshangende of uitstekende slangen vormen een groot veiligheidsrisico. De RS4 heeft 
verstelbare covers die het mogelijk maken de slangen aan te passen om veilig te stellen bij 
het lichaam van de duiker. Hierdoor wordt de duik ergonomischer en veiliger. 

ROBUUST SCHOKBESTENDIG ONTWERP
De RS4 heeft een buitenmantel gemaakt van duurzaam zwart rubber dat de 
reduceereenheid beschermt tegen stoten of schokken. Dit schokbestendig ontwerp houdt de 
reduceereenheid in goede conditie en verlengt de gebruiksduur.

VERHOOGDE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
De RS4 kan worden gebruikt met zowel een enkele cilinder als een cilinderpakket. Dit zorgt 
ervoor dat u altijd een reduceereenheid hebt, die bij u past. Een perfecte match is om de 
RS4 te combineren met Divator LITE een perfect uitgebalanceerd cilinderpakket. Divator 
LITE heeft een laag profiel dat zorgt voor veilige toegang tot afgesloten ruimten en de 
weerstand vermindert in stromend water met de lichtste duikflessen ter wereld.

RS4 SAMEN MET DE INTERSPIRO DIVATOR DP1
De DP1 is een echt lichte en draagbare oppervlakteluchttoevoer dat de duiker op diepte 
volledige cilinderdruk biedt. Door DP1 samen met RS4 te gebruiken krijgt de duiker nog 
meer zekerheid bij het duiken in moeilijke omstandigheden. De DP1 toevoerslang kan 
worden gebruikt als een veiligheidslijn. En als een communicatiesysteem wordt gebruikt, 
kan dit worden bevestigd aan de slang. 

VERSIES DIVATOR RS4 REDUCEEREENHEID
De RS4 reduceereenheid is verkrijgbaar met DIN of internationaal, beide versies zijn 
verkrijgbaar in vier configuraties. De DIN-versie is voorzien van een houder om de stofkap 
op zijn plaats te houden tijdens de duik.
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2-POORTEN SCUBA (DROOGPAK/BC)
De RS4 reduceereenheid, 2-poorten SCUBA, is bedoeld om te worden gebruikt als een 
inflator voor een droogpak en/of voor een BC als een "stand alone"-unit met een aparte 
kleine cilinder. 
Geleverd zonder manometer en slangen. 
De RS4 reduceereenheid heeft twee HP-
uitgangen (7/16 ") voor een manometer of 
een Divator HUD. Er zijn twee LP-uitgangen 
(3/8") voor een droogpak en/of BC-slang 
(of voor andere LP-slang). Één uitgang 
is voorzien van een overdrukafsluiter 
(vastgezet tot 8 Nm) en de andere is 
uitgerust met een blindstop. De twee HP-
uitgangen zijn uitgerust met een blindstop 
en een houder. (Internationaal uitgang op 
de afbeelding)

2-POORTEN SCUBA + DP1
De RS4 reduceereenheid, 2-poorten SCUBA + DP1 is bedoeld om te worden gebruikt als een 
"commerciële SCUBA"-reduceereenheid wanneer de gebruiker een 
oppervlakteluchttoevoeraansluiting voor het DP1 systeem nodig heeft, een toevoerslang voor 
volgelaatsmasker en een inflatorslang voor een droogpak.
Geleverd met een manometer die 
Bar of Psi aangeeft en een DP1 
oppervlakteluchttoevoeraansluting. De RS4 
reduceereenheid heeft een vrije HP-uitgang 
(7/16"), voor bijvoorbeeld de HUD of een 
ander HP-apparaat. De twee LP-uitlaten 
(3/8") kunnen worden gebruikt voor de 
toevoerslang, een droogpak en/of BC-slang 
(of voor andere LP-slang). Beide LP-uitgangen 
zijn uitgerust met blindstoppen. De tweede 
HP-uitgang uitgerust met een houder. (GESP-
uitgang op de afbeelding)

4-POORTEN SCUBA 
De RS4 reduceereenheid, 4-poorten SCUBA, is bedoeld om te worden gebruikt als een 
gewone SCUBA reduceereenheid, waar de gebruiker een toevoerslang zou moeten aansluiten 
voor het volgelaatsmasker of ademhalingsautomaat, een octopusslang, een inflatorslang 
voor droogpak en een BC-inflatorslang op 
hetzelfde moment.
Geleverd met een manometer die Bar of Psi 
aangeeft. De RS4 reduceereenheid heeft een 
vrije HP-uitgang (7/16") die is uitgerust met 
een houder voor bijvoorbeeld de HUD. Er zijn 
vier (4) aangesloten LP-uitgangen (3/8") voor 
bijvoorbeeld de toevoerslang voor de duiker, 
een octopus, een droogpak en een BC-slang 
(of voor andere LP-slang). (DIN-uitgang op de 
afbeelding)
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4-POORTEN SCUBA + DP1
De RS4 reduceereenheid, 4-poorten SCUBA + DP1, is bedoeld om te worden 
gebruikt als een "Professionele SCUBA reduceereenheid", waar de gebruiker een 
oppervlakteluchttoevoeraansluiting voor het DP1-systeem nodig heeft, een toevoerslang 
voor het volgelaatsmasker, een octopusslang voor onderwaterreddingen, een inflatorslang 
voor het droogpak en een BC inflatorslang op hetzelfde moment.
Geleverd met een manometer die Bar of Psi aangeeft en een DP1 
oppervlakteluchttoevoeraansluting. De 
RS4 reduceereenheid heeft een vrije HP-
uitgang (7/16") die is uitgerust met een 
houder voor bijvoorbeeld de HUD. Er zijn 
vier (4) aangesloten LP-uitgangen (3/8") 
voor bijvoorbeeld de toevoerslang voor de 
duiker, een octopus, een droogpak en een 
BC-slang (of een andere LP-slang) (DIN-
uitgang op afbeelding).
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VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK
De RS4 SCUBA kan worden gebruikt in verschillende configuraties. Volg dit hoofdstuk in 
de toepasselijke delen.

AANPASSING VAN DE DIVATOR RS4 VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Pas de RS4 aan in een modus die past bij uw SCUBA configuratie voor de eerste duik.
Gebruik de inbegrepen 2 mm (5/64 inch) inbussleutel.
• Draai de inbusboutjes maximaal 1 slag linksom tot het mogelijk is om de kop(pen) te 

draaien.
• Draai de kop(pen) in de gewenste positie.
• Draai de inbusboutjes vast totdat de kop(pen) in hun positie(s) vergrendelen.
• Zorg ervoor dat de inbusboutjes gelijkmatig worden aangedraaid.

Foto toont traditionele reduceereenheid-
slangmontage.

Foto toont "parallelle" reduceereenheid-
slangmontage.

MONTAGE VAN DE DIVATOR RS4 OP DE CILINDER
Monteer de RS4 reduceereenheid op de afsluiter op de cilinder, in de "parallelle" modus 
of in de traditionele "standaard"-SCUBA-modus (zoals te zien op afbeeldingen). 

Foto toont traditionele SCUBA-modus.  Foto toont "parallelle" modus.

HET BEVESTIGEN VAN EEN APPARAAT OM DE TWEEDE HOGEDRUKUITGANG 
Het is mogelijk om een HUD of ander HP-accessoire te bevestigen aan de tweede 
hogedrukuitgang die is voorzien van een houder. Interspiro beveelt aan dat dit wordt 
gedaan door een onderhoudsmonteur die door Interspiro is gecertificeerd.
1. Verwijder de houder met een 6 mm inbussleutel.
2. Bevestig het HP-accessoire volgens de handleiding.
Bij het losmaken van het HP-accessoire: monteer de houder met een 6 mm inbussleutel op 
een momentsleutel op 15 Nm. 
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VASTMAKEN EN LEIDEN VAN DE SLANGEN OP DIVATOR BC
GEBRUIK VAN INTERSPIROSLANGEN
Bij gebruik van inflator slangen, draai de slangen vast tot 10 Nm. 
GEBRUIK VAN ANDERE SLANGEN DAN INTERSPIRO
Zorg ervoor dat de slang een werkdruk heeft van ten minste 34 bar (490 psi) en een 
barstdruk van ten minste 100 bar (1450 (Psi). Draai ze vast volgens gebruiksaanwijzing 
van de slangen. 

DE TOEVOERSLANG AANSLUITEN
Sluit de toevoerslang aan op het volgelaatsmasker (of mondstuk) door deze handvast vast 
te schroeven. Als er een overdrukmasker is gemonteerd, sluit de hendel.

DE INFLATSORSLANG AANSLUITEN 
1. Zet de inflatorslang voor de BC door de bovenste elastische band op de gegolfde 

inflatorslang.
2. Trek aan de slang totdat u deze kunt aansluiten op de connector van de power inflator.
3. Pas de lengte van de slang aan, zodat beide slangen parallel zijn. Zet de 

inflatorslangen vast met de linker klittenbandhouder op de BC. 

DE OCTOPUS TOEVOERSLANG EN -KLEP AANSLUITEN
1. Als een toevoerslang voor octopus is gemonteerd, plaats de slang dan door de 

rechterbinnenzijde van de BC en trek de slang uit in zijn volle lengte. 
2. Sluit de slang aan op de octopus ademhalingsautomaat door deze handvast aan te 

draaien. Sluit de hendel op ademhalingsautomaat van de octopus. 
3. Buig de slang éénderde van de lengte van de reduceereenheid. Steek het gebogen 

gedeelte van de slang door het elastieken koord op het bovenste achtergedeelte van 
het BC draagstel. 

4. Sluit de octopus ademhalingsautomaat aan de octopus mondstukhouder (optioneel) in 
een geschikte positie of sla deze op in de rechterbuitenzak van de BC.

DE DROOGPAK-INFLATORSLANG AANSLUITEN
Als een droogpak inflatorslang is uitgerust, plaatst deze door de rechterbinnenkant van het 
BC draagstel.
DE RS4 REDUCEEREENHEID MANOMETER AANSLUITEN
Bevestig het elastieken koord met haak (vastgemaakt aan de manometer) op een geschikte 
D-ring op de BC. Zorg ervoor dat het gemakkelijk toegankelijk is tijdens de duik.

DE DIVATOR DP1 SLANG LEIDEN
Als de DP1 slang is uitgerust, zorg ervoor dat deze door de linkerbinnenkant van de BC 
wordt geleid. Bewaar de DP1 slang in de linkerbuitenzak van de BC. Sluit de rits als u 
geen DP1 oppervlakteluchttoevoerduik uitvoert.

OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER DUIK MET DE DIVATOR DP1
1. Voordat u het DP1 oppervlakteluchttoevoer duiksysteem gebruikt samen met de RS4 

SCUBA, moet u ervoor te zorgen dat de duikleider:
• de luchtcilinders heeft aangesloten
• de controles voor het duiken heeft uitgevoerd op de DP1 uitrusting 
• heeft gecontroleerd dat lucht aan de DP1 reduceereenheid wordt gevoed 

volgens de DP1 handleiding.
2. Sluit de RS4 snelkoppeling voor DP1 aan op de DP1 reduceereenheid.
3. Draai de borgring helemaal vast. Draai hem een kwartslag los. 
4. Plaats de DP1 oppervlakteluchttoevoer in de linker BC zak voor veiligheid en 

bescherming.
5. Sluit de rits op de BC zak om te voorkomen dat de reduceereenheid eruit valt tijdens 

het duiken.
6. Sluit de karabijnhaak op de DP1 oppervlakteluchttoevoerslang aan op de 

reddingsgordel gedragen door de duiker. Voor verdere instructies zie de 
gebruikershandleiding van de DP1.
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PROCEDURES VOOR HET DUIKEN
ALGEHELE CONTROLE

1. Zorg ervoor dat de RS4 reduceereenheid schoon is en vrij van zand en/of puin van 
het vorige gebruik. 

2. Inspecteer de reduceereenheid om tekenen van schade te ontdekken. Een 
beschadigde of defecte reduceereenheid moet worden vervangen of gerepareerd 
door een gecertificeerde onderhoudsmonteur van Interspiro.  

3. Controleer alle slangen door ze uit te rekken en te buigen en inspecteer op 
beschadigingen, scheuren en verkleuring. Als de hogedrukslang naar de manometer 
defect of beschadigd blijkt te zijn, moet deze worden vervangen door een door 
Interspiro gecertificeerde onderhoudsmonteur.

4. Controleer of de beschermende band is aangesloten op de ontlastklep, vervang deze 
anders door een nieuwe beschermende band. Beschermende band bestelnr. 346 190 
053 (10 pack).

WAARSCHUWING! LUCHTVERLIES VEROORZAAKT DOOR EEN BREUK IN EEN DROOGPAKSLANG IS NET ZO 
GROOT ALS EEN DALING DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN BREUK IN DE TOEVOERSLANG. CONTROLEER 
DUS GRONDIG!

De RS4 reduceereenheid heeft een restrictie in de hogedrukslang, die de luchtstroom naar 
de manometer beperkt. De beperking beschermt de gebruiker en de apparatuur als de 
slang barst.

O-RINGEN CONTROLEREN
O-ringen die worden blootgesteld aan zonlicht, zout water, chemische producten (met 
inbegrip van milde detergenten) en ozon, verouderen en worden zwakker.
1. Controleer alle zichtbare O-ringen. 
2. Vervang alle gebarsten of beschadigde O-ringen.

LET OP! ALS ER EEN DIN-AANSLUITING IS, DRAAI DAN DE CILINDERAFSLUITER HELEMAAL VAST OM TE 
VOORKOMEN DAT DE O-RING OP AANSLUITINGSNIPPEL VAN DE REDUCEEREENHEID LOSRAAKT.  

Als een DIN-aansluiting wordt gebruikt en de O-ring op komt de aansluitingsnippel van de 
reduceereenheid losraakt. Zet een nieuwe O-ring op de nippel door deze op zijn plaats te 
drukken. O-ring bestelnr. 336 190 272 (10 pack).

LEKKAGE EN FUNCTIETEST VAN DE DIVATOR RS4 REDUCEEREENHEID
1. Monteer de duikapparatuur.
2. Als de primaire ademhalingsautomaat met overdrukhendel wordt gebruikt, zorg er 

dan voor dat de overdrukhendel in gesloten stand is.
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3. Open langzaam de cilinderafsluiter en observeer de manometer. Controleer of de 
indicator normaal en soepel beweegt. Als de indicator onregelmatig of helemaal niet 
beweegt, is de manometer defect. Wanneer de cilinderafsluiter volledig open is, sluit 
deze dan een kwartslag.

4. Controleer de manometer om te zien of er voldoende luchtdruk in de cilinder is voor de 
geplande duik. Interspiro beveelt aan dat de cilinder vol is voor elke duik.

5. Druk op de inflatorknop op de BC inflator om ervoor te zorgen dat de BC luchtkamer 
wordt opgeblazen. Druk op de afblaasknop de inflator om ervoor te zorgen dat de 
lucht uit de BC luchtkamer wegloopt.

6a. Als een primaire ademhalingsautomaat met overdruk wordt gebruikt, zorg er dan 
voor dat de overdrukhendel in open stand is. Controleer of er een sterke stroom lucht 
hoorbaar is. Zet de overdrukhendel terug naar gesloten positie. 

6b. Als een primaire ademhalingsautomaat zonder overdruk wordt gebruikt, druk dan op 
de ontluchtingsknop op de ademhalingsautomaat. Controleer of er een sterke stroom 
lucht hoorbaar is. Laat de ontluchtingsknop los.

7. Als een octopus ademhalingsautomaat samen met de primaire ademhalingsautomaat 
wordt gebruikt, druk dan op de ontluchtingsknop op de octopus ademhalingsautomaat. 
Controleer of er een sterke stroom lucht hoorbaar is. Laat de ontluchtingsknop los. Sluit 
de vergrendelingshendel tegen de klepbehuizing.

8. Test het hele systeem op lekkage met de volgende stappen. 
• Sluit de cilinderafsluiter.  
• Wacht één (1) minuut. 
• Luister naar lekkage.
• Open de cilinderafsluiter en houd de manometer in de gaten. 
• Controleer of de indicator niet meer dan 10 Bar (145 Psi) stijgt.

VOORZICHTIG! ALS DE LEKKAGE GROTER IS DAN DE OPGEGEVEN WAARDE, ALS EEN ANDERE LEKKAGE 
WORDT GEVONDEN OF ALS IS VASTGESTELD DAT DE APPARATUUR DEFECT OF BESCHADIGD IS, MOET DE 
APPARATUUR WORDEN GEREPAREERD DOOR EEN INTERSPIRO GECERTIFICEERDE TECHNICUS. 

9. Sluit de cilinderafsluiter.
10. Controleer of de manometer indicator gelijkmatig beweegt terwijl het systeem wordt 

ontlucht door op de ontluchtingsknop te drukken (of door de ontluchtingsknophendel te 
openen) op de ademhalingsautomaat.

CONTROLES TIJDENS HET DUIKEN
1. Controleer de manometer herhaaldelijk om het luchtverbruik in de gaten te houden. 

Beëindig de duik met voldoende luchtdruk om veilig naar de oppervlakte te kunnen 
terugkeren of naar het beginpunt van de duik.

2. Controleer op lekken of abnormaal gedrag van de RS4 reduceereenheid (uit het 
antivriesapparaat ontsnappen af en toe kleine bubbels en zijn te verwachten bij het 
stijgen, dit is gewoon).

3. Controleer of optionele apparatuur gemonteerd op de RS4 reduceereenheid kan 
worden bereikt en beheerd.

4. Als een DP1 oppervlakteluchttoevoer samen met de RS4 reduceereenheid wordt 
gebruikt, controleer dan of er geen lucht wordt opgebruikt van de versleten cilinder. Zie 
de gebruikershandleiding van de DP1 oppervlakteluchttoevoer voor meer informatie.

WAARSCHUWING: WANNEER WORDT GEDOKEN MET DE RS4 REDUCEEREENHEID, KAN DE DUIKER ALLEEN 
WORDEN GEATTENDEERD OP LAGE LUCHTDRUK DOOR HERHAALDELIJK DE DALING VAN DE DRUK VAN DE 
MANOMETER TE CONTROLEREN. 
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WAARSCHUWING: ALS DE DP1 WORDT GEBRUIKT, IS DE ENIGE AANWIJZING DAT DE DUIKER IS 
OVERGESTAPT VAN OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER NAAR DE SCUBA CILINDER (BAIL OUT) EEN AFNAME IN 
MANOMETER VAN DE DUIKER. 

DUIKEN IN KOUD WATER
De RS4 reduceereenheid is uitgerust met een uniek antivriesunit dat speciaal is ontworpen 
voor duiken in extreem koud water.  
Duiken in koud water is gevaarlijk en vereist een speciale planning, opleiding en 
voorbereiding. Zorg ervoor dat de duiker en de oppervlakteondersteuning een passende 
opleiding hebben en ervaring in duiken in koud water alvorens een duik in koud water uit te 
voeren. 

PROCEDURES NA HET DUIKEN
1. Als de RS4 SCUBA samen met de DP1 oppervlakteluchttoevoer wordt gebruikt. 

Koppel DP1 los en ontlucht de DP1 volgens de gebruikershandleiding van de DP1-
oppervlakteluchttoevoer.

2. Zet de RS4 SCUBA onder druk (indien dit nog niet is gebeurd).
3. Spoel alle onderdelen van de RS4 SCUBA met schoon water. Als de apparatuur zeer 

vuil is, gebruik dan een borstel en een neutraal reinigingsmiddel voor een uitgebreide 
schoonmaakbeurt. Voor een gedetailleerde beschrijving van hoe het gelaatsmasker/
ademhalingsautomaat en BC worden schoongemaakt – zie de gebruikershandleiding 
van elk product.

4. Sluit de cilinderafsluiter.
5. Druk op de ontluchtingsknop op de ademhalingsautomaat om de reduceereenheid 

te ontluchten. Ontluchten kan 30 seconden duren. De O-ringafdichting tussen de 
reduceereenheid en de cilinderafsluiter kan worden beschadigd als deze wordt 
verwijderd wanneer er nog druk is.

6. Schroef de RS4 reduceereenheid los van de cilinder afsluiter.
7. Laat alle onderdelen drogen.
8. Ontkoppel en droog de rest van de RS4 SCUBA-apparatuur volgens de 

gebruikershandleiding van elk product. 
9. Blaas het vocht uit de cilinderafsluiter door deze te openen en laat de lucht 1 tot 2 

seconden uitstromen.
10. Sluit de cilinderafsluiter en schroef de plug van de cilinderafsluiter met de hand vast 

(indien die plug er is). De cilinderafsluiter bevat altijd een overdruk van ten minste 2 
Bar (29 Psi).

11. Plaats de stofkap op de verbindingsnippel van de reduceereenheid voor bescherming.
12. Als de apparatuur defect is of beschadigd is, moet deze worden gerepareerd of 

vervangen door een door Interspiro gecertificeerde onderhoudsmonteur.
13. De apparatuur moet grondig worden gedroogd wanneer deze voor langer dan enkele 

uren moet worden opgeslagen in een tas/doos.

WAARSCHUWING! UITBLAASGELUID EN DRUKSTOTEN KUNNEN GEHOORSCHADE VEROORZAKEN. DRAAG 
ALTIJD GEHOORBESCHERMING BIJ HET VULLEN OF LEGEN VAN DE CILINDERS.
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VERVOER EN OPSLAG
Alle rubberen onderdelen moeten in een afgedichte plastic tas worden opgeslagen in 
droge omstandigheden, goed beschermd tegen direct zonlicht en extreme temperaturen.
Tijdens transport moet de apparatuur worden opgeslagen zodat de apparatuur niet 
beschadigd kan worden en mensen geen letsel oplopen. Cilinderpakketten moet worden 
vervoerd voorzien van metalen blindpluggen en, indien mogelijk, in dozen.
De apparatuur mag niet worden opgeslagen waar de temperatuur kan stijgen tot boven de 
70º C (158 ° F). De apparatuur moet volledig droog zijn voordat deze wordt opgeslagen. 
De DIN-aansluiting is uitgerust met een stofkap die de hogedrukuitgang tijdens transport en 
opslag beschermt. Stofkap band bestelnr. 31 392 -51 (10 pack).

RESERVEONDERDELEN
Stofkap band bestelnr. 31 392 -51 (10 pack)
O-ring bestelnr. 336 190 272 (10 pack)
Beschermende band bestelnr. 346 190 053 (10 pack)
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