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AquaEye® Model 1.1 Instrukcja obsługi. 
Prawa autorskie zastrzeżone © 2021.

AquaEye® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym firmy VodaSafe Inc. w Kanadzie i 
innych krajach.

Niniejszą instrukcję obsługi AquaEye® 
wydano w maju 2021 roku. Jeżeli od daty 
wydania upłynęło więcej niż 3 lata, należy 
skontaktować się z VodaSafe Inc. w celu 
ustalenia, czy dostępne są dodatkowe 
aktualizacje informacji o produkcie.

AQUAEYE® NIE CHRONI PRZED 
UTONIĘCIEM! Urządzenie to 
przeznaczone jest do lokalizacji ciał 
ludzkich pod wodą. Szczegółowa wiedza 
na temat ratowania życia i technik 
ratowniczych, w połączeniu z 
regularnymi szkoleniami, pozostaje 
niezbędna do reagowania w nagłych 
wypadkach. Niniejsza instrukcja obsługi 
ma na celu zapewnienie bezpiecznego 
użytkowania urządzenia AquaEye®. 
Należy zawsze przestrzegać instrukcji 
bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem 
korzystania z AquaEye® należy zapoznać 
się z niniejszą instrukcją obsługi.

Dołożono wszelkich starań, aby 
zapewnić poprawność i kompletność 
informacji zawartych w niniejszym 
dokumencie. VodaSafe Inc. nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie 
nieprawidłowości w nim zawarte. 
Wszelkie informacje zamieszczone w 
niniejszym dokumencie podlegają 
zmianom bez wcześniejszego 
powiadomienia. VodaSafe Inc. zastrzega 
sobie prawo do zmiany niniejszej 
instrukcji obsługi lub jej wycofania w 
dowolnym momencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.

Aktualną wersję niniejszej 
instrukcji obsługi AquaEye® 
można znaleźć na stronie: 
vodasafe.ca.

Informacje prawne – Należy 
uważnie zapoznać się z ich 
treścią
Poniższe warunki stanowią część każdego 
zakupu urządzenia AquaEye®. Odbiór 
przesyłki i użytkowanie AquaEye® oznacza 
akceptację poniższych warunków.

vodasafe.ca

OŚWIADCZENIA I WYŁĄCZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT 
Firma VodaSafe Inc. opracowała AquaEye® przy 
użyciu handlowo uzasadnionego poziomu 
umiejętności i staranności. Pomimo naszej nadziei, 
że AquaEye® pomoże uratować wielu ludzi, 
pewnych rzeczy nie możemy obiecać. VodaSafe Inc. 
ani dystrybutorzy AquaEye® nie składają żadnych 
szczególnych obietnic dotyczących AquaEye® poza 
tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszym 
dokumencie. Nie podejmuje się, na przykład, 
żadnych zobowiązań dotyczących niezawodności 
AquaEye® lub zaspokojenia potrzeb naszych 
klientów w określonych okolicznościach. Oferujemy 
urządzenie AquaEye® bez żadnych gwarancji („takie, 
jakie jest”).

Niektóre jurysdykcje przewidują pewne gwarancje, 
takie jak dorozumiana gwarancja przydatności 
handlowej, gwarancja przydatności do określonego 
celu oraz nienaruszalności. W zakresie dozwolonym 
przez prawo VodaSafe Inc. wyłącza wszelkie 
gwarancje.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Jeżeli jest to dozwolone przez prawo, VodaSafe Inc. 
oraz autoryzowani dostawcy i dystrybutorzy 
AquaEye® nie będą odpowiedzialni za utracone 
zyski, przychody lub dane, straty finansowe lub 
szkody pośrednie, szczególne, wynikowe, 
odszkodowanie retorsyjne lub sankcyjne. W 
zakresie dozwolonym przez prawo całkowita 
odpowiedzialność firmy VodaSafe Inc. oraz 
autoryzowanych dostawców i dystrybutorów 
AquaEye® za wszelkie roszczenia wynikające z 
niniejszych warunków, w tym za wszelkie 
dorozumiane gwarancje, jest ograniczona do kwoty, 
którą zapłacono za zakup AquaEye®.

We wszystkich przypadkach VodaSafe Inc. 
oraz autoryzowani dostawcy i dystrybutorzy 
AquaEye® nie będą ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub 
szkody, które nie są racjonalnie 
przewidywalne.

UŻYTKOWANIE AQUAEYE® PRZEZ 
ORGANIZACJĘ
W przypadku użytkowania AquaEye® w imieniu 
firmy, w tym firmy non-profit, firma ta akceptuje 
poniższe warunki. Zabezpieczy to i zwolni z 
odpowiedzialności firmę VodaSafe Inc. oraz jej filie, 
dyrektorów, przedstawicieli i pracowników z tytułu 
wszelkich roszczeń, powództw lub postępowań 
wynikających z użytkowania AquaEye® lub z nim 
związanych, w tym wszelkich zobowiązań lub 
wydatków wynikających z roszczeń, strat, szkód, 
orzeczeń, kosztów sądowych i kosztów obsługi 
prawnej.

PRZED UŻYCIEM AQUAEYE® NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Kontakt
info@marcelkorkus.com 
marcelkorkus.com

http://vodasafe.ca
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Przeznaczenie 
ZASTOSOWANIA 
AquaEye® jest przeznaczony do identyfikacji ciał 
ludzkich pod wodą. Wykorzystując technologie 
ultradźwiękowe i sztuczną inteligencję, AquaEye® 
skanuje otwarte akweny wodne do 50 metrów 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym 
dokumencie i wyświetla wizualne reprezentacje 
ofiar na danym obszarze poszukiwań. Wyświetlacz 
pozwala służbom ratowniczym zlokalizować ofiary 
utonięcia i udzielić im pomocy. Urządzenie 
AquaEye® jest pomocą ratującą życie dla służb 
ratowniczych i nie chroni przed utonięciem lub 
obrażeniami.

AquaEye® jest przeznaczone do użytku w 
niezakłóconych, otwartych zbiornikach wodnych, 
w tym w:

• jeziorach i oceanach,
• stawach retencyjnych i kąpieliskach,
• rzekach z ograniczoną ilością zanieczyszczeń. 

UŻYTKOWNICY 

Urządzenie AquaEye® jest przeznaczone do użytku 
przez przeszkolonych pracowników służb 
ratowniczych, w tym przez:
• ratowników,
• służby poszukiwawczo-ratownicze,
• policję,
• strażaków,
• siły zbrojne,
• ratowników medycznych,
• personel udzielający pierwszej pomocy.

Nieprawidłowe użytkowanie może stanowić 
zagrożenie dla człowieka, a także 
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. 
AquaEye® powinno być używane tylko w 
warunkach opisanych w niniejszym 
dokumencie.

ZASTOSOWANIA WYŁĄCZONE 
Urządzenie AquaEye® nie jest przeznaczone 
do stosowania w małych, zamkniętych 
zbiornikach wodnych, w tym w:

• zatopionych pojazdach i budynkach,
• basenach, basenach ze sztucznymi falami i 

zjeżdżalniach wodnych,
• zbiornikach retencyjnych i studniach.

Środki ostrożności dotyczące 
bezpieczeństwa urządzenia

Wszyscy operatorzy powinni zapoznać się z 
niniejszymi kwestiami bezpieczeństwa przed 
wprowadzeniem urządzenia AquaEye® do użytku. 
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje i 
prawidłowe działanie AquaEye®. Niniejsza 
instrukcja obsługi nie zastępuje szkolenia 
osobistego lub szkolenia wideo. Prawidłowe 
procedury reagowania w nagłych wypadkach 
wymagają, aby operatorzy urządzenia byli 
dokładnie zaznajomieni z jego prawidłową 
eksploatacją.

Należy przestrzegać wszystkich zalecanych 
instrukcji konserwacji. W przypadku wystąpienia 
problemu należy niezwłocznie zwrócić się do 
serwisu. Nie należy używać urządzenia, dopóki nie 
zostanie ono sprawdzone przez odpowiedni 
personel.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących 
temperatury przechowywania. Nie należy 
wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych przez dłuższy okres czasu. W 
przypadku podejrzenia uszkodzenia 
spowodowanego temperaturą należy niezwłocznie 
zwrócić się do serwisu i nie używać urządzenia do 
czasu sprawdzenia go przez odpowiedni personel.

AquaEye® posiada klasę szczelności IP68 do 5 
metrów. Zanurzenie AquaEye® na głębokość 
większą niż 5 metrów może spowodować 
uszkodzenie urządzenia. W przypadku podejrzenia 
uszkodzenia spowodowanego przekroczeniem 
dopuszczalnej głębokości należy niezwłocznie 
zwrócić się do serwisu i nie używać urządzenia do 
czasu sprawdzenia go przez odpowiedni personel.

W AquaEye® nie ma części wymienianych przez 
użytkownika. Nie należy demontować urządzenia. 
Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
Wszelkie problemy należy kierować do 
autoryzowanego personelu serwisowego. 

Z zastrzeżeniem naturalnego zużycia akumulatora 
urządzenie AquaEye® może być używane tylko 
wtedy, gdy działa „jak nowy”.

Nie zaleca się korzystania z osprzętu firm 
zewnętrznych. VodaSafe Inc. nie składa żadnych 
oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących 
działania lub skuteczności swoich produktów, gdy 
są one używane z osprzętem firm zewnętrznych.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Środki ostrożności 
dotyczące bezpieczeństwa 
operatora

Nie należy używać AquaEye® dopóki wejście 
do wody nie zostanie uznane za bezpieczne, 
włączając w to, bez ograniczeń, że zbiornik 
wodny nie zawiera:
• prądu elektrycznego,
• substancji niebezpiecznych,
• niebezpiecznych prądów,
• niebezpiecznych fal i nie jest obarczone 

zagrożeniem tsunami,
•  zanurzonych zanieczyszczeń. 

Nie należy podejmować próby 
przeprowadzenia akcji ratunkowej w wodzie 
bez odpowiedniego przeszkolenia. 

Nie należy podejmować próby 
przeprowadzenia akcji ratunkowej na lodzie 
bez odpowiedniego przeszkolenia.

AquaEye® unosi się na wodzie pod 
wpływem własnego ciężaru. Nie jest to 
urządzenie służące człowiekowi do 
unoszenia się na wodzie. Dla 
bezpieczeństwa operatora nie należy 
podejmować akcji ratunkowej bez 
przestrzegania najlepszych praktyk 
ratowania życia.

AquaEye® zawiera akumulator litowy o 
dużej pojemności oraz obwody o 
niebezpiecznym napięciu. Nie należy używać 
urządzenia AquaEye®, jeśli jego obudowa 
jest uszkodzona. Otwarcie urządzenia może 
spowodować poważne porażenie prądem. 
Istnieje również ryzyko wybuchu 
akumulatora w przypadku przekroczenia 
zasięgu temperatur pracy urządzenia.

Ograniczona gwarancja
VodaSafe Inc. zapewnia niezbywalną roczną (1 
rok) ograniczoną gwarancję od daty zakupu 
nowego urządzenia AquaEye®. Niniejsza 
ograniczona gwarancja obejmuje wady 
produkcyjne i materiałowe AquaEye®. 
Wyjątkiem jest naturalne zużycie akumulatora 
oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem lub demontażem urządzenia 
przez osoby do tego nieupoważnione. 

Należy upewnić się, że w momencie zakupu 
urządzenie AquaEye® zostało zarejestrowane 
na stronie vodasafe.ca/registration.

Za dodatkową opłatą VodaSafe Inc. oferuje 
bieżące usługi serwisowe dla urządzenia 
AquaEye®. W celu zachowania szczegółowych 
specyfikacji produktu dostępna jest zarówno 
planowa konserwacja, jak i konserwacja 
zlecona przez właściciela urządzenia. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat planów 
konserwacji, należy skontaktować się z firmą 
za pośrednictwem strony: vodasafe.ca. 

NATURALNE ZUŻYCIE AKUMULATORA
Urządzenia AquaEye® zawierają akumulatory 
litowo-jonowe. Żywotność akumulatora 
litowego zależy od jej „wieku chemicznego”, 
na który składają się cykle ładowania i sposób 
użytkowania urządzenia. VodaSafe Inc. 
przewiduje, że akumulatory AquaEye® będą 
utrzymywać 70% swojej pojemności przez 100 
cykli ładowania. Umowa serwisowa VodaSafe 
nie obejmuje naturalnego zużycia 
akumulatora. W zależności od dostępności 
Właściciel urządzenia może zdecydować się na 
nowy akumulator za dodatkową opłatą.

PRZED UŻYCIEM AQUAEYE® NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.
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Specyfikacje: Stacja dokująca
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Informacje o AquaEye® Części 
AquaEye®

Ładowanie AquaEye®
Użytkowanie AquaEye®
Cechy AquaEye®
Środowiska i zagrożenia
Scenariusze
Konserwacja produktu
Rozwiązywanie problemów
Zgodność z przepisami

Rejestracja AquaEye®
Gwarancja
Kontakt 30

SPIS TREŚCISpecyfikacje: AquaEye®

*AquaEye® spełnia normę międzynarodową IP68 i posiada klasę szczelności do 
5 metrów, w oparciu o warunki testowe utrzymywane przez 30 minut.

Nie należy wystawiać AquaEye® na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych przez dłuższy okres czasu. Nie należy przechowywać 
AquaEye® w bardzo wysokich temperaturach (np. w samochodzie w 
ekstremalnie gorących warunkach), co może spowodować trwałe 
uszkodzenie.  
Nie należy otwierać lub demontować AquaEye®. W przeciwnym 
razie może dojść do obrażeń ciała lub śmierci.

Nie należy ładować urządzenia AquaEye®, gdy jest mokre.
Nie należy ładować AquaEye® za pomocą wyposażenia 
ładującego innego niż dostarczone.

AquaEye® posiada klasę szczelności IP68 do 5 metrów. 
Zanurzenie AquaEye® na głębokość większą niż 5 metrów 
może spowodować uszkodzenie urządzenia.

UWAGA

1
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Nazwa: AquaEye®

Częstotliwość transmisji sonaru: 100 – 500 kHz

Maksymalny zasięg: 50 m

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 29.1 x 19.0 x 11.7 cm

Masa: 1.4 Kg

Zakres  temperatur: -20 – 45°C

Temperatura przechowywania: 10 – 30°C

Maksymalna głębokość zanurzenia: 5m*

Kraj pochodzenia: Kanada

Nazwa: AquaEye® Stacja dokująca

Wejście zasilania: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 13 x 13 x 4 cm

Masa: 0.3 Kg

Moc: 15 W
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CZUJNIK

EKRAN LCD

PRZYCISK  ZASILANIA/
ZASIĘGU (POWER/
RANGE)
SPUST

UCHWYT

Wybieranie zasięgu
Aby wybrać i przełączać 
się pomiędzy opcjami 
zasięgu, należy nacisnąć 
przycisk zasilania/zasięgu.

Przełączanie między 
trybami wyświetlania
Aby przełączyć się 
pomiędzy wyświetlaniem 
celu (Target Display) a 
wyświetlaniem mapy echa 
(Echo Map Display), 
należy nacisnąć i 
przytrzymać przez dwie 
sekundy przycisk zasilania/
zasięgu.

Włączanie
Aby włączyć AquaEye®, 
należy nacisnąć przycisk 
zasilania/zasięgu.

Wyłączanie
Aby wyłączyć 
AquaEye®, należy 
nacisnąć i 
przytrzymać 
przycisk zasilania/
zasięgu do 
momentu, gdy na 
ekranie pojawi się 
komunikat „POWER 
OFF”.

C

e

d

B

a

B. CZĘŚCI  AQUAEYE®

PRZYCISK ZASILANIA/ZASIĘGU

a

C

B

D

E

Części AquaEye®

Informacje o AquaEye®

2

1

1 X 
AquaEye®  

1 X 
Walizka do 
przechowywania

1 X 
Zasilacz sieciowy AC

1 X 
Stacja
 dokująca 
AquaEye®

AquaEye® to zaawansowany skaner podwodny, 
wykorzystujący najnowsze technologie 
ultradźwiękowe i sztuczną inteligencję do 
identyfikacji ciał ludzkich pod wodą.
AquaEye® to pomoc podczas akcji ratowania życia. Aby w pełni wykorzystać możliwości 
AquaEye®, należy uważnie zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie 
oraz ich przestrzegać. 
VodaSafe jest zobowiązana do zapewnienia najlepszego możliwego produktu dla danego 
zespołu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag należy skontaktować się z firmą za 
pośrednictwem strony: vodasafe.ca.

A. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

http://vodasafe.ca/
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3 Ładowanie AquaEye®

Do ładowania AquaEye® należy używać 
tylko stacji dokującej AquaEye® i 
dołączonego do zestawu zasilacza 
sieciowego AC. Używanie ładowarki 
innej niż dołączona do zestawu może 
spowodować uszkodzenie stacji 
dokującej lub urządzenia AquaEye®.

Urządzenie AquaEye® powinno być 
ładowane wyłącznie w 
pomieszczeniach zamkniętych.

2

Odłączyć urządzenie od 
stacji dokującej.
Jeśli urządzenie jest 
włączone, należy je 
wyłączyć.

Osuszyć AquaEye®
Urządzenie AquaEye® powinno być całkowicie 
suche przed ładowaniem.
Ładowarka oraz powierzchnia, na której 
odbędzie się ładowanie również powinny być 
suche. Przed rozpoczęciem ładowania należy 
przetrzeć całą powierzchnię do sucha.

Urządzenie ładuje się
Gdy urządzenie jest w pełni 
naładowane, na ekranie wyświetla 
się komunikat: „BATTERY FULL”.

Odłączyć i wyłączyć 
urządzenie

Umieścić stację dokującą 
na blacie lub stole
Stacja dokująca powinna być 
umieszczona na powierzchni, 
która umożliwia zwisanie 
uchwytu AquaEye®.

Umieścić AquaEye® na 
stacji dokującej

Wsunąć urządzenie na miejsce
Dolna część urządzenia powinna leżeć 
płasko na stacji dokującej. Ładowanie 
rozpocznie się w ciągu 10 sekund.
UWAGA: Jeżeli urządzenie AquaEye® nie zostanie 
prawidłowo umieszczone na stacji dokującej, 
ładowanie nie będzie przebiegało prawidłowo.

Podłączyć stację dokującą do ładowania

Urządzenie ładuje się
Podczas ładowania ekran 
AquaEye® włącza się i wyświetla 
się komunikat: „CHARGING”. 
Dioda stacji dokującej miga na 
zielono.

UWAGA

UWAGA

1

A
A

B
B

CHARGING

BATTERY 
FULL

1

2

3

2

1

4

5

6

7

8
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4    Użytkowanie AquaEye®
A. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW I  PRAKTYKA

B. OBSŁUGA AQUAEYE® W PIGUŁCE

W celu efektywnego wykorzystania 
AquaEye® konieczne jest włączenie 
jego użycia do istniejących procedur 
awaryjnych i zapewnienie, że wszyscy 
pracownicy są dobrze przeszkoleni w 
zakresie użytkowania urządzenia.

Przećwiczenie różnych scenariuszy 
pozwoli lepiej poznać podwodne 
środowisko i zwiększy szanse na 
szybkie odnalezienie zaginionych osób.

Tryb wyświetlania mapy echa pozwoli 
lepiej zrozumieć podwodne 
środowisko.
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Włączyć AquaEye®

Ustawić się w wodzie

Zeskanować obszar 
zainteresowania

Nawigować do 
zlokalizowanych obiektów

Wybrać zasięg

Zanurzyć AquaEye®

Zlokalizować obiekty na ekranie

Zanurzyć się i znaleźć ofiarę

1

3

5

7

2

4

6

8
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Włączyć AquaEye®
Aby włączyć urządzenie AquaEye®, 
należy nacisnąć przycisk zasilania/
zasięgu.

Zanurzyć AquaEye®
Należy całkowicie zanurzyć AquaEye® w wodzie.

Zeskanować obszar 
ZANURZENIE CZUJNIKA 
Utrzymać nadgarstek pod tym 
samym kątem podczas skanowania, 
aby czujnik nie znalazł się na 
powierzchni.

Wybrać zasięg
Nacisnąć przycisk zasilania/
zasięgu, aby wybrać zasięg 
skanowania.

Ustawić się w wodzie

1 4

5
2

3 PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA
Należy się upewnić, że skanowanie 
przebiega z odpowiednią prędkością, 
śledząc informacje na pasku informacji 
zwrotnej.

ORIENTACYJNE PRĘDKOŚCI 
SKANOWANIA   
NA SKAN 90°

ZASIĘG 

short   10 m 5 SEK.

15 SEK.

30 SEK.

medium   20 m 

long 50 m 

CZAS

70
10m 10m20 2030 3040 4050

30 150

50

LONG Range

Włączy się ekran.

UŻYCIE SPUSTU
Pociągnąć za spust, aby rozpocząć 
skanowanie. Zwolnić spust, aby 
zakończyć skanowanie.
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Wybrać między trybem długiego, 
średniego, krótkiego zasięgu (LONG, 
MEDIUM, SHORT).
UWAGA: Urządzenie AquaEye® jest domyślnie 
ustawione na tryb długiego zasięgu.

C. JAK OBSŁUGIWAĆ AQUAEYE®

KIERUNEK SKANOWANIA 
Wykonać skanowanie od lewej do 
prawej.
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ANALIZA SKANU
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PASEK INFORMACJI ZWROTNEJ

AKTYWNY KURSOR 

POZIOM NAŁADOWANIA

OZNACZENIE ODLEGŁOŚCI

WSKAŹNIK KĄTA

WYBRANY ZASIĘG

e

f

Pasek informacji zwrotnej
Pasek informacji zwrotnej dostarcza informacji na 
temat skanowania.
Luki w pasku informacji zwrotnej wskazują obszary, 
które nie zostały zeskanowane prawidłowo. W 
przypadku prawidłowego zeskanowania pasek 
informacji zwrotnej będzie całkowicie wypełniony.

X i O
Symbole „X” i „O” wskazują lokalizacje 
obiektów znalezionych w wodzie.
„X” wskazuje na duże prawdopodobieństwo 
znalezienia człowieka.
„O” oznacza obiekty, które są mniej 
prawdopodobne, że są osobami.

Aktywny kursor
Po zakończeniu skanowania (przez zwolnienie 
spustu) kursor staje się aktywny i działa jak kompas.

UWAGA: Nie należy naciskać spustu, jeśli nie ma potrzeby 
rozpoczynania nowego skanowania. Naciśnięcie spustu 
spowoduje rozpoczęcie nowego skanowania i utratę danych.. 70
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Ustawienie aktywnego kursora
Kiedy kursor stanie się aktywny, należy 
obracać AquaEye® aż kursor ustawi się w 
jednej linii z ikoną reprezentującą dany obiekt 
zainteresowania.
UWAGA: Należy utrzymać pozycję odniesienia. Jeśli 
podczas skanowania lub po jego zakończeniu nastąpiło 
przemieszczenie się użytkownika, wyrównanie kursora 
do interesującej go ikony może nie wskazywać 
właściwego kierunku.

(Patrz: „Skanowanie z łodzi” str. 25)

Kierunek nawigacji
Przepłynąć lub nawigować w kierunku 
wskazywanym przez AquaEye®. 
Należy używać oznaczeń odległości, aby 
określić odległość do obiektu.

Ponowić skanowanie w razie potrzeby
W razie potrzeby należy ponowić 
skanowanie, aby ustalić położenie ratownika 
względem obiektu
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d

B

a

Zapoznać się z informacjami na ekranie 
ELEMENTY NA EKRANIE

Nawigowanie ratownika
6 7

a

C

B

D

E

F

• long
• medium
• short
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2 360° 180°

1 0° 180°

50m 10m

Zasięg wiązki sonaru
Wiązka sonaru sięga do 50 metrów na zewnątrz 
(w trybie długiego zasięgu).

Głębokość wiązki sonaru
Wiązka sonaru rozprzestrzenia się pionowo na głębokość około 5 m.
UWAGA: Wysokość wiązki może się różnić w zależności od 
środowiska. W miarę możliwości użytkownicy powinni 
zapoznać się z różnymi środowiskami, aby rozszerzyć wiedzę o 
AquaEye®.

Większa głębokość
Większe głębokości mogą być skanowane poprzez przechylenie 
nadgarstka i skierowanie go dalej w dół.
UWAGA: W przypadku szkoleń z celami powierzchniowymi, mogą one zostać 
pominięte, jeśli AquaEye® jest skierowany w dół.

5 Cechy AquaEye®

A. WIĄZKA SONARU AQUAEYE®

Skanowanie 360°
Skanowanie 360 stopni musi być podzielone na części, z 
których każda jest mniejsza lub równa 180 stopniom. Przed 
rozpoczęciem drugiego skanowania należy zweryfikować 
wyniki pierwszego skanowania 180°.
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highlow

Po zakończeniu skanowania można przełączyć się 
na tryb wyświetlania mapy echa. Ten tryb 
wspomaga działania poszukiwawcze w trudnych 
środowiskach, wyświetlając skanowany obszar w 
sposób bardziej szczegółowy.
(Patrz: „Przełączanie między trybami wyświetlania” str. 9)

INTENSYWNOŚĆ
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B. JAK KORZYSTAĆ Z  WYŚWIETLANIA MAPY ECHA

Wyświetlanie mapy echa
Tryb wyświetlania mapy echa może być użyty 
do wyświetlenia mapy sonaru utworzonej 
podczas ostatniego skanowania. W tym trybie 
wyświetlają się nieprzetworzone echa sonaru 
przed podjęciem przez algorytm jakichkolwiek 
decyzji dotyczących typu obiektu. 
Intensywność echa sonaru jest przedstawiana 
na skali kolorów.
UWAGA: Jest to tylko alternatywny sposób wyświetlania 
danych. Nie można wykonać skanowania w trybie 
wyświetlania mapy echa.

Legenda kolorów
Kolory wahają się od odcieni czarnego do 
odcieni białego, wskazując na niskie lub 
wysokie natężenie echa.
UWAGA: Intensywność echa wzrasta wraz z wielkością 
obiektu, jego gęstością i chropowatością.

Lokalizowanie przeszkód
Wyświetlacz może informować o 
podwodnych przeszkodach, które mogą 
zasłaniać pole widzenia AquaEye®.
UWAGA: Korzystne może być przeprowadzenie 
skanowania z określonego miejsca w danym akwenie, 
na podstawie przeszkód zidentyfikowanych w trybie 
wyświetlania mapy echa.

(Patrz: „Zmienić lokalizację” str. 24)
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Sygnały o wysokiej intensywności mogą 
być trwałymi obiektami w danym 
podwodnym środowisku. Szkolenia w 
danym środowisku mogą doprowadzić 
do odkrycia statycznych obiektów w 
danym akwenie. Te statyczne obiekty 
mogą być wykorzystane jako punkty 
orientacyjne podczas akcji ratunkowej.

Jeśli w czasie skanowania pojawią się 
nowe sygnały o wysokiej intensywności, 
mogą to być potencjalne obiekty 
zainteresowania.

Praca w trybach krótszych 
zasięgów
W razie potrzeby należy przełączyć się 
na tryb krótszego zasięgu, aby zwiększyć 
rozdzielczość wyświetlania. To pomoże 
zbadać potencjalne obiekty 
zainteresowania i lepiej zrozumieć 
podwodne środowisko.
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• Urządzenie AquaEye® jest ustawione pod 
niewłaściwym kątem (skierowane zbyt 
wysoko lub nisko).

• Urządzenie AquaEye® nie jest prawidłowo 
zanurzone.

•  Obiekt jest trudny do wykrycia.

• Duży obiekt zasłania pole widzenia 
AquaEye®. Urządzenie nie wykryje 
obiektów znajdujących się za dużymi 
przeszkodami.  

Zweryfikować kąt skanowania
Jeśli urządzenie AquaEye® jest 
skierowane znacznie wyżej lub niżej 
niż obszar do zeskanowania, można 
łatwo przegapić cel.

70
10m 10m20 2030 3040 4050

30

45

60

75
90 105

120

135

150

50

LONG Range

70%AquaEyeTM

Zanurzyć urządzenie głębiej
Jeśli podczas skanowania urządzenie 
znajdzie się na powierzchni, sonar nie 
będzie penetrował wody, a echa i obiekty 
mogą zostać przeoczone.

POTENCJALNE PRZYCZYNY

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Schłodzić czujnik
Jeśli urządzenie było 
przechowywane w wysokiej 
temperaturze, należy zanurzyć 
urządzenie w celu schłodzenia 
czujnika, a następnie ponowić 
skanowanie.

• Użytkownik zbyt szybko 
wykonuje skanowanie. 

Skanować wolniej
Zmniejszyć prędkość skanowania i upewnić 
się, że pasek informacji zwrotnej jest 
całkowicie wypełniony.
(Patrz: „Pasek informacji zwrotnej” str. 16)

Skanować pojedyncze części
Jeśli trudno jest utrzymać odpowiednią 
prędkość skanowania dla całego 
skanowania 180°, należy skanować 
pojedyncze części, obejmując ten sam 
obszar kilkoma cyklami skanowania. 

1 2
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6     Środowiska i zagrożenia

POTENCJALNA PRZYCZYNA

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

B.  PASEK INFORMACJI  ZWROTNEJ  JEST WYPEŁNIONY,
ALE ZNANE OBIEKTY NIE  SĄ WYKRYWANE

A.  DUŻE LUKI  NA PASKU INFORMACJI  ZWROTNEJ
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x2

Ponowić skanowanie
Jeśli żadne obiekty nie zostaną znalezione, 
należy ponowić skanowanie, aby 
potwierdzić wyniki.

Zmienić lokalizację
Duże przeszkody będą zasłaniać pole 
widzenia AquaEye®. AquaEye® może 
wykrywać tylko obiekty znajdujące się w 
jego polu widzenia. Urządzenie nie będzie 
w stanie zeskanować obszaru 
znajdującego się na dużymi przeszkodami.

Należy ustawić się w innym miejscu tak, 
aby ominąć obiekt, który przeszkadza w 
skanowaniu.

7 Scenariusze

Skanowanie z brzegu
Przed rozpoczęciem skanowania z brzegu należy wejść 
do wody do pasa.

Skanowanie z doku
Podczas skanowania z doku należy położyć się na klatce piersiowej i 
użyć obu dłoni dla większej stabilności.
UWAGA: Ze względu na charakter wiązki wachlarzowej, podczas skanowania obszaru 
przed użytkownikiem obszar znajdujący się bezpośrednio pod nim nie zostanie 
zeskanowany. Należy pochylić urządzenie, aby uchwycić obszar znajdujący się 
bezpośrednio pod użytkownikiem.
(Patrz: „Wiązka sonaru AquaEye®” str. 18)

Skanowanie z łodzi
Jeśli łódź się porusza, początkowy punkt kursora ze skanowania nie 
będzie już dokładny. Spowoduje to niezgodność wyświetlanej lokalizacji 
obiektu z jego fizyczną lokalizacją. Podczas skanowania należy pozostać 
w możliwie jak najbardziej nieruchomej pozycji.

vodasafe.ca
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8 Konserwacja produktu

Opłukać urządzenie po użyciu
Jeżeli dojdzie do osadzenia się słonej 
wody należy opłukać AquaEye® słodką 
wodą.

Wysuszyć urządzenie
Przed ładowaniem i/lub 
przechowywaniem należy 
dokładnie osuszyć AquaEye® 
ręcznikiem.

Temperatura przechowywania
Urządzenie AquaEye® powinno być ładowane i 
przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze od 10°C do 30°C.

Optymalizować wydajność 
akumulatora
Należy optymalizować wydajność 
akumulatora, ładując urządzenie co trzy 
miesiące podczas długich okresów 
przechowywania.

10

30

Nie należy pozostawiać AquaEye® w bezpośrednim 
świetle słonecznym przez dłuższy okres czasu lub 
przechowywać w bardzo wysokich temperaturach 
(>60°C, na przykład w samochodzie w bardzo 
gorących warunkach), ponieważ urządzenie 
AquaEye® nie będzie działać i/lub ładować się i 
może zostać trwale uszkodzone. 

UWAGA

VodaSafe oferuje szkolenia AquaEye®, aby 
pomóc klientom zdobyć biegłość w 
skanowaniu w przypadku trudniejszych 
scenariuszy. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: vodasafe.ca/training-
information

100m

Skanowanie za pomocą wielu urządzeń AquaEye®
Wiele urządzeń AquaEye® może zakłócać się wzajemnie, dając wyniki fałszywie 
pozytywne i wzorce zakłóceń. Dwie kamery urządzeń AquaEye® nie powinny 
prowadzić aktywnego skanowania w tym samym czasie w odległości mniejszej niż 
100 m od siebie.
W przypadku korzystania z wielu urządzeń AquaEye® podczas jednej akcji 
ratunkowej należy naprzemiennie korzystać z funkcji skanowania lub zwiększyć 
odległości między użytkownikami. 

Skanowanie w wodzie ruchomej
Pomocne może być trzymanie AquaEye® obiema dłońmi – jedną 
łapiąc uchwyt, drugą utrzymując poziom urządzenia. 
UWAGA: Napowietrzona woda może tłumić lub utrudniać działanie sonaru.
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RoHS
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 
RoHS. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy skontaktować się z VodaSafe lub 
odwiedzić stronę vodasafe.ca.

UE REACH
REACH to rozporządzenie Unii 
Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów.
Zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia 
UE REACH (1907/2006) VodaSafe ma 
obowiązek informowania klientów o 
obecności Substancji Wzbudzających 
Szczególnie Duże Obawy (SVHC) o 
stężeniu przekraczającym 0,1% masy 
danego produktu.
Dla urządzenia VodaSafe AquaEye® i 
stacji dokującej, informacje te można 
znaleźć na stronie: vodasafe.ca/manual.

Oznakowania Bluetooth
Zawiera FCC ID: 2AA9B04 
Zawiera nadajnik 
Moduł IC: 12208A-04

Kanadyjska norma ICES
Niniejsze urządzenie cyfrowe Klasy A 
spełnia wymagania kanadyjskiej normy 
ICES-003. 

Oświadczenie FCC
To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów 
FCC dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy A. 
Używanie urządzenia jest dozwolone po 
spełnieniu następujących dwóch warunków:
1) Urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń, oraz
2) Urządzenie musi przyjmować wszelkie 
odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które 
mogą powodować jego niepożądane działanie.
UWAGA: Przedmiotowe urządzenie 
zostało przebadane, w wyniku czego 
stwierdzono jego zgodność z 
ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy A, zgodnie z wymaganiami Części 15 
Przepisów FCC.
Ograniczenia te zostały opracowane w 
celu zapewnienia odpowiedniej ochrony 
przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy 
urządzenie jest eksploatowane w 
środowisku komercyjnym. 
Opisywane urządzenie generuje, 
wykorzystuje i może emitować fale o 
częstotliwości radiowej. W przypadku 
montażu i użytkowania niezgodnie z 
instrukcją obsługi, urządzenie może 
zakłócać łączność radiową.
Użytkowanie tego urządzenia w obszarze 
mieszkalnym może powodować szkodliwe 
zakłócenia, w którym to przypadku 
użytkownik będzie zobowiązany do 
usunięcia zakłóceń na własny koszt.  
UWAGA: Zmiany lub modyfikacje tego 
urządzenia, które nie zostały wyraźnie 
zatwierdzone przez producenta, mogą 
unieważnić uprawnienia użytkownika do 
obsługi tego urządzenia.

ŁADOWANIE

Przekroczono limit 
temperatury
Urządzenie wyświetli ostrzeżenie o 
temperaturze, jeśli przekroczony zostanie 
limit temperatury. Należy umieścić 
AquaEye® w chłodniejszym lub 
cieplejszym otoczeniu, w zależności od 
aktualnej temperatury.
Urządzenie AquaEye® nie pozwoli na jego 
dalsze używanie lub ładowanie dopóki nie 
zostanie osiągnięta bezpieczna 
temperatura pracy i komunikat zniknie.
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Urządzenie się nie włącza
Jeśli ekran nie włącza się po naciśnięciu 
przycisku zasilania/zasięgu, należy upewnić się, 
że urządzenie jest naładowane.
(Patrz: „Ładowanie AquaEye®” str. 10)

Urządzenie nie ładuje się
Należy sprawdzić, czy stacja dokująca jest 
podłączona i postępować zgodnie z 
instrukcjami ładowania.
Urządzenie może być zbyt gorące lub zbyt 
zimne. Należy pozostawić je w temperaturze 
pokojowej na 30 minut i spróbować ponownie.
(Patrz: „Ładowanie AquaEye®” str. 10)

Podejrzenie zalegania wody w urządzeniu 
Jeśli istnieje podejrzenie, że wewnątrz urządzenia 
znajduje się woda, należy:

• wyłączyć urządzenie,
• wstrzymać się od ładowania urządzenia,
• skontaktować się z VodaSafe.
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Rejestracja AquaEye®

Gwarancja

Kontakt
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W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
support@vodasafe.ca

(+1) 604-620-0801

E-mail:
Tel.:

WWW: vodasafe.ca

Na urządzenie AquaEye® przysługuje roczna gwarancja.
Należy upewnić się, że w momencie zakupu urządzenie AquaEye® 
zostało zarejestrowane na stronie vodasafe.ca/registration.
Wszystkie gwarancje opierają się na końcowym zatwierdzeniu 
normalnego zużycia. W celu uzyskania dalszych informacji należy 
skontaktować się z VodaSafe lub dystrybutorem.
VodaSafe zapewnia coroczną konserwację – więcej informacji na ten 
temat znajduje się na stronie:  
vodasafe.ca/aquaeye-maintenance-program/

Zarejestruj swoje urządzenie AquaEye® na stronie: vodasafe.ca/
registration.
Rejestracja urządzenia umożliwia dostęp do cyfrowej kopii 
niniejszej instrukcji obsługi wraz z filmami szkoleniowymi i 
innymi informacjami dotyczącymi AquaEye®.

PRZED UŻYCIEM AQUAEYE® NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Kontakt
info@marcelkorkus.com 
marcelkorkus.com




