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PRODuCTOVERZIChT

 WAARSChuWING
Lees deze handleiding vóór gebruik goed 
door.

Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor de nieuwe IRIS-USB-interface 
en heeft nu toegang tot de gegevens van uw 
duiken. U kunt deze gegevens beheren en aanvullen 
met extra informatie, zodat u de duiken zo volledig 
mogelijk kunt opslaan.
De software is een goed hulpmiddel bij duikopleidingen 
dankzij de duiksimulatorfunctie en ook een handig 
instrument om uw duiken te analyseren.

BELANGRIJkSTE  
EIGENSChAPPEN
	Gegevens die in de duikcomputer zijn 

opgeslagen, via de nieuwe infrarood–USB-
aansluiting uploaden.

	De informatie over de duiken aanvullen (bijv. 
soort duik…).

	Vergelijkende statistieken van de opgeslagen 
duiken.

	Filters voor het selecteren van bepaalde duiken.
	De tijdzone wijzigen.
	Verschillende afdrukmogelijkheden met 

voorbeeld.
	Grafische weergave van het duikprofiel met 

analysetools.
	Duiksimulator.
	Foto bij de duik invoeren.
	Ondersteuning voor zes talen.
	Online helpfunctie.

INhOuD PAkkET

	Standaard USB 2.0 Mini-B-aansluitkabel.
	Module voor aansluiting op de duikcomputer.
	Cd-rom met het IRIS-programma en de 

gebruikershandleiding in pdf-formaat.
	Snelstarthandleiding.
	Garantiekaart.

hET PROGRAMMA 
INSTALLEREN

MINIMALE SySTEEMVEREISTEN
Om het programma te kunnen gebruiken heeft u 
een pc nodig die aan de volgende eisen voldoet:
	Processor: Pentium 700 of hoger.
	Microsoft Windows® 2000 of Microsoft 

Windows® XP
	Minimaal 128 Mb RAM.
	Harde schijf met 100 Mb beschikbare ruimte.
	Een cd-romstation.

INSTALLATIEPROCEDuRE
	Plaats de cd-rom.
	Selecteer de map van de gewenste 

installatietaal.
	Voer het programma Setup.exe uit.
	Volg de aanwijzingen om de installatie te 

voltooien.
	Zodra de installatie is voltooid, wordt er een 

venster geopend met een pictogram waarmee u 
het programma kunt starten.

GEBRuIk

Middels een korte beschrijving van de functies 
geven wij u een idee wat er met het programma 
mogelijk is. Voor uitvoerige informatie over de 
functies verwijzen wij u naar de online helpfunctie, 
zodat u het programma snel leert kennen. Het 
programma is intuïtief en gebruiksvriendelijk.
Het eerste venster dat u ziet als u het programma 
opent, is het duiklogboek.
Het spreekt voor zich dat als u het programma voor 
het eerst gebruikt, er geen duiken in het logboek 
staan. U ziet wel een bestand met duiken aan de 
hand waarvan u het logboek kunt opzetten en het 
programma kunt leren kennen.

 WAARSChuWING
Het programma kan gebruikt worden voor 
meerdere duikcomputers. Controleer dus 
altijd welke duikcomputer is geselecteerd 
en wijzig indien nodig de instellingen. 
als volgt selecteer t u een andere 
duikcomputer:
1) selecteer "Preferences" [Voorkeuren] in 

het menu "File" [Bestand] of gebruik de 
overeenkomstige sneltoetsen.

2) selecteer de duikcomputer die u gebruikt.

Als u een bestand selecteert, wordt het geopend en 
worden de duiken in het bestand weergegeven.
Als u een duik selecteert, wordt de algemene informatie 
over de duik in het rechtervenster weergegeven. Hier 
kunt u informatie invoeren. Als u de diverse vensters 
selecteert, kunt u de duikinstellingen, de technische 
informatie en de gegevens in het profiel bekijken en 
opmerkingen invoeren.

InFrarOODInterFaCeSySteem
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Onderstaande menu’s zijn beschikbaar, zodat u 
gebruik kunt maken van alle specifieke functies van 
het programma.

hET MENu FILE [BESTAND]

print [afdrukken]
Met behulp van de sneltoetsen of door selectie van 
de optie Print [Afdrukken] in het menu File [Bestand] 
kunt u de opties Print [Afdrukken] en Print Preview 
[Afdrukvoorbeeld] openen.
Selecteer "Current Dive" [Huidige duik] om een 
afdrukvoorbeeld weer te geven en de volgende 
informatie af te drukken:
 1)  De gegevens en het profiel van de huidige duik.
 2)  Het profiel van de huidige duik.

Selecteer "All Dives" [Alle duiken] om de volgende 
informatie van het geopende bestand af te drukken:
 1)  De gegevens en het profiel.
 2)  Het profiel van alle duiken die in het bestand 

zijn opgeslagen.
 3)  De statistieken van alle duiken.

Als de optie Filtered Dives [Gefilterde duiken] is 
ingeschakeld, worden alleen de gefilterde duiken 
van het desbetreffende logboekbestand afgedrukt.

preferenceS [voorkeuren]
U kunt deze optie openen met behulp van de 
sneltoetsen of door selectie van het menu-item File 
[Bestand] -> Preferences [Voorkeuren].
In dit menu kunt u de volgende opties selecteren:
	Het type duikcomputer dat u gebruikt.
	De taal.
	De meeteenheid (metrisch of Engels stelsel).
	De seriële poort voor het uploaden van 

gegevens.

	Aanpassing van de kleuren en pictogrammen in 
het profiel.

	Instellen welke gegevens in de statistieken 
worden opgenomen.

exit [afSluiten]
Met deze optie sluit u het programma af.

MENu LOGBOOk [LOGBOEk]
Dit menu bevat de functies waarmee u de 
logboekbestanden kunt beheren. Dit zijn de 
mogelijkheden:
	De naam van een logboekbestand of duik 

wijzigen.
	Een bestand of een duik verwijderen.
	De statistieken van alle duiken bekijken.
	Filters selecteren.
	De tijdzone wijzigen.

StatiSticS [StatiStieken]
Af hankel i jk van de voorkeuren die u heef t 
ingesteld, kunnen de statistieken worden berekend 
op basis van het geselecteerde logboekbestand 
of alle logboekbestanden van de geselecteerde 
duikcomputer.
De volgende gegevens worden in de statistieken 
opgenomen:
	Historische gegevens.
	Diepte.
	Technische gegevens.
	Weersomstandigheden.
	Type duikpak.
	Activiteiten.

filterS

U kunt de functie Filter openen met behulp van de 
sneltoetsen of door selectie van het menu-item 
LogBook [Logboek] -> Filters.

U kunt de duiken selectief weergeven door middel 
van filters.
U kunt selecteren:
	Alle duiken.
	Decompressieduiken.
	Duiken binnen de nultijd.

Daarnaast kunt u de selectie beperken op basis van:
	Datum (van... tot...).
	Diepte (van... tot...).
	Activiteit (verkenning, opleiding,…).
	Ademmengsel.

de tijdzone WijziGen

In het menu Time Zone Correction wordt een 
speciaal venster geopend waarin u de datum en het 
tijdstip van de duik kunt wijzigen.

MENu uPLOAD [uPLOADEN]

GeGevenS uploaden

De functie voor het uploaden van gegevens kunt 
u openen met een sneltoets of door selectie van 
Upload -> Upload Data [Gegevens uploaden].
U kunt de gegevens van uw duik als volgt naar het 
programma verzenden:
 1) Steek de USB-stekker van bijgeleverde kabel 

in een USB-poort op de computer. Sluit 
vervolgens de andere 5-pin MINI-B-stekker aan 
op de interface.

 2) Zet de pc aan en klik op het desbetreffende 
pictogram om het programma te starten.

 3) Selecteer Upload -> Upload Data.
 4) Met behulp van de knoppenbalk kunt u 

selecteren of u de gegevens wil toevoegen aan 
een bestaand logboekbestand of dat u een 
nieuw bestand wilt maken.
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 5) Met de knoppenbalk kunt u ook het menu 
Preferences [Voorkeuren] openen, waar u de 
seriële poort kunt selecteren.

 6) Als u gereed bent, klikt u op de knop Upload.
 7) Er wordt u gevraagd te bevestigen dat u de 

duiken naar het geselecteerde logboekbestand 
wilt uploaden.

 8) Als u op Yes [Ja] klikt, krijgt u een melding welke 
seriële poort gereed is. Zet de duikcomputer in 
de stand "PC" en zorg het infraroodvenster op 
één lijn ligt met de interface zelf, met slechts 
een paar centimeter ertussen.

 9) Druk op OK en wacht tot de egevensoverdracht 
is voltooid (de status van de gegevensoverdracht 
wordt weergegeven met behulp van een 
progressiebalk). Als het percentage van de 
verzonden gegevens niet toeneemt, legt u de 
duikcomputer en interface dichter bij elkaar 
en controleert u of ze op één lijn liggen. De 
gegevensoverdracht zou dan moeten starten.

 10) Als het uploaden is voltooid, wordt in een 
venster het aantal opgeslagen duiken 
weergegeven.

 WAARSChuWING
De duikcomputer moet in de stand "PC" 
staan.

 WAARSChuWING
als u tijdens het uploaden een foutmelding 
krijgt, dient u te controleren of de poort 
juist is ingesteld.
Onder Peripherals management [Beheer 
randapparatuur] kunt u zien welke seriële 
poort de IrIS-USB-interface gebruikt.
Ga naar Control Panel [Configuratiescherm] 
-> System [Systeem] -> Hardware -
> Peripherals management [Beheer 
randapparatuur] -> Ports (serial and LPt) 
[Poorten (serieel en LPt]: hier kunt u zien 
welke seriële poort u op de IrIS-USB-
interface moet selecteren (in onderstaande 
afbeelding is de poort ingesteld op serieel 5).

MENu PROFILE [PROFIEL]
In dit menu kunt u het profiel van de huidige duik 
weergeven en een nieuwe duik simuleren.

GrafiSche WeerGave van  huidiGe duik

Als u heeft geselecteerd welke duik u wilt weergeven, 
selecteert u:
Profile [Profiel] -> Current Dive Graphic [Grafische 
weergave huidige duik] of de desbetreffende 
sneltoets. Er wordt een nieuw venster geopend met 
alle tools die u nodig heeft om de huidige duik te 
analyseren:
	Grafische weergave van het duikprofiel.
	Spiegel van de informatie die de duikcomputer 

tijdens de duik weergeeft.
	Aanvullende gegevens waarmee de 

desbetreffende duik aangeduid wordt.
	Een balk waarin de status van de weefsels die 

door het algoritme worden bewaakt, wordt 
weergegeven.

U kunt met tussenstappen van 20 seconden door het 
profiel van de duik lopen. U ziet dan de informatie 
die normaal gesproken ook op het display van de 
duikcomputer wordt weergegeven, zoals:
	Diepte.
	Duiktijd.
	De resterende nultijd.
	Diepte van de diepste decompressiestop en de 

totale tijd die benodigd is voor de opstijging.
	Opstijgsnelheid.
	Status van de weefsels.

In het venster staan knoppen waarmee u een 
afdrukvoorbeeld van het profiel kunt weergeven en 
het profiel kunt afdrukken.

InFrarOODInterFaCeSySteem
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Deze afdruk zijn niet gelijk aan de afdruk die u via 
het menu File [Bestand] maakt, omdat de afgedrukte 
gegevens betrekking hebben op een specifiek punt 
in het duikprofiel.

 WAARSChuWING
Vanwege de resolutie van de registratie-
interval is het mogelijk dat er inconsistente 
informatie over de opstijgsnelheid wordt 
weergegeven. Dat wil zeggen dat soms 
ook tijdens de afdaling de opstijgsnelheid 
wordt weergegeven of dat er zelfs een 
alarm voor een te snelle opstijging wordt 
afgegeven. Dit gebeurt als er binnen het 
tijdsbestek van 20 seconden sprake is van 
opstijgen, misschien zelfs dat de opstijging 
al in de voorgaande interval is ingezet, 
gevolgd door een snelle daling, waardoor 
de maximale diepte dieper is dan in de 
voorgaande interval.

duikSimulatie

Als u de duik heeft geselecteerd die u wilt weergeven, 
selecteert u Profile [Profiel] -> Simulator of gebruikt 
u de sneltoets.
De duiksimulator is een waardevol hulpmiddel bij 
opleidingen.
Met de beschikbare toetsen kunt u de simulatie 
starten, de opstijg-/afdaalsnelheid instellen en de 
snelheid van de simulatie wijzigen.
Met behulp van de knoppenbalk kunt u:
 1) De simulatie-instellingen invoeren.
 2) Het display van de duikcomputer en de grafische 

weergave van de status van de weefsels 
verplaatsen en inschakelen.

 3) Een afdrukvoorbeeld van de simulatie bekijken.

 4) Punten in de simulatiegrafiek wijzigen.
 5) De simulatie afdrukken.

De tijd die nodig is om van de ene naar de andere 
diepte te gaan, is vast ingesteld op 20 seconden. 
Na uitvoering van de simulatie kunt u door de 
gesimuleerde duik heen lopen en de gegevens die 
op het display van de duikcomputer zouden zijn 
weergegeven, en de status van de weefsels bekijken.

MENu hELP
De helpfunctie kan worden geopend met de sneltoets 
of via de menubalk. In het laatste geval kunt u ook de 
taal selecteren.

 WAARSChuWING
Het softwareprogramma wordt naar 
aanleiding van de opmerkingen van 
gebruikers regelmatig bijgewerkt en 
verbeterd. De inhoud van deze handleiding 
kan dan ook afwijken van toekomstige 
softwareversies die beschikbaar zijn op de 
website www.mares.com
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