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DESCRIÇÃO DO PRODuTO

 AVISO
Leia atentamente este manual de instruções 
antes de utilizar o equipamento.

Parabéns!
Ao adquir ir o novo inter face IRIS-USB, você 
passa a dispor de um produto que lhe permite 
acessar e gerenciar os dados sobre os seus 
mergulhos, adicionando-lhes outras informações 
complementares, de forma a que possa guardar os 
seus mergulhos da melhor forma possível.
O programa é uma ferramenta ef iciente de 
treinamento para o mergulhador, graças ao recurso 
da simulação do mergulho, assim como um útil 
instrumento de análise.

CARACTERíSTICAS PRINCIPAIS
	Transfira os dados armazenados no seu 

Computador de Mergulho através da nova 
conexão USB – por infravermelho.

	Inserção de informações complementares 
sobre os mergulhos (por exemplo, tipo de 
mergulho, etc.)

	Estatísticas comparativas dos mergulhos 
registrados.

	Filtros para selecionar tipos específicos de 
mergulhos.

	Alteração do fuso horário.
	Diferentes modos de impressão com pré-

visualização.
	Processamento gráfico do perfil de mergulho 

com ferramentas de análise.
	Simulador de mergulho.
	Opção de inserção de foto tirada para ajudar a 

descrever o seu mergulho.

	Suporte para seis idiomas.
	Ajuda on-line.

MATERIAIS INCLuíDOS

	Cabo padrão de conexão USB 2.0 Mini-B.
	Módulo para conexão ao Computador de 

Mergulho.
	CD-ROM com o programa IRIS e o manual de 

instruções em formato PDF.
	Guia Rápido de Instalação.
	Cartão de Garantia.

INSTALAÇÃO DO 
PROGRAMA

REquISITOS MíNIMOS DE 
SISTEMA
Para poder utilizar o programa, é necessário que o 
computador disponha das seguintes características:
	Processador: Pentium 700 ou superior.
	Microsoft Windows® 2000 ou Microsoft 

Windows® XP.
	Pelo menos 128 MB de RAM.
	Disco rígido com 100 MB disponíveis.
	Leitor de CD-ROM.

PROCEDIMENTO DE 
INSTALAÇÃO
	Introduza o CD-ROM.
	Selecione o diretório para o idioma de 

instalação selecionado.
	Execute o programa Setup.exe.
	Siga as instruções da Configuração (“Setup”) 

para concluir a instalação.
	Quando a instalação estiver concluída, será 

criada uma janela contendo o ícone para a 
execução do programa.

DESCRIÇÃO BREVE DAS 
OPERAÇÕES

A descrição breve das operações lhe permitirá ter uma 
idéia do potencial do programa. Para mais informações 
detalhadas sobre cada uma das operações, consulte a 
ajuda on-line à mão que lhe ajudará rapidamente a 
aprender como utilizar o programa. É bastante fácil e 
intuitivo de utilizar.
A primeira janela que aparece quando abrir o 
programa é o registro de mergulho.
Obviamente, quando for utilizar o programa pela 
primeira vez, os seus mergulhos não estarão ainda 
registrados, mas vai encontrar um arquivo com 
mergulhos que pode utilizar para configurar o seu 
Caderno de Mergulhos (“LogBook”) e se familiarizar 
com o programa.
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 AVISO
O  p r o g r a m a  g e r e n c i a  d i v e r s o s 
Computadores de mergulho; por isso, 
verifique qual é o que está selecionado 
e altere as suas configurações, se for 
necessário. Para alterar a seleção, observe 
as etapas descritas a seguir.
1) Selecione  Preferências ("Preferences") a 

partir do menu arquivo ("File") ou então 
utilize as respectivas teclas de atalho.

2) Selecione o computador de mergulho 
que estiver utilizandor.

Ao selecionar um arquivo, o mesmo será aberto e os 
mergulhos que nele se encontrarem irão aparecer.
Ao selecionar um mergulho, serão apresentadas as 
informações gerais sobre esse mergulho na janela 
da direita, onde poderá introduzir as informações. 
Ao selecionar as diversas janelas, poderá verificar as 
configurações de mergulho, as informações técnicas, 
os dados no perfil e inserir comentários, se desejar.
Os menus abaixo também se encontram disponíveis, 
permitindo-lhe utilizar todas as funções específicas 
do programa.

MENu ARquIVO ("FILE MENu")
impreSSão ("print")
Pode acessar as opções de Impressão ("Print") e 
de Visualização da Impressão ("Print Preview"), 
utilizando as teclas de atalho ou selecionando a 
opção de Impressão (“Print”) no menu de Arquivo 
(“File”).

Selecione Mergulho Atual (“Current Dive”) para visualizar 
a impressão e poder imprimir os seguintes itens:
 1) Impressão dos dados e do perfil do mergulho 

atual.
 2) Impressão do perfil do mergulho atual.

Selecione Todos os Mergulhos (“All Dives”) para 
imprimir o arquivo que se encontra aberto:
 1)  Impressão dos dados e do perfil.
 2)  Impressão dos perfis para todos os mergulhos 

salvos nesse arquivo.
 3)  Impressão das estatísticas de todos os 

mergulhos realizados.

Se a opção de Mergulhos Filtrados ("Filtered Dives") 
estiver ativada, a impressão somente incluirá os 
mergulhos filtrados para esse arquivo do caderno de 
mergulhos.

preferênciaS ("preferenceS")
A opção de Preferências (“Preferences”) pode ser 
acessada, utilizando as teclas de atalho ou o item de 
menu Arquivo -> Preferências (“File -> Preferences”).
A partir deste menu, pode selecionar:
	O tipo de computador de mergulho que estiver 

utilizando.
	O idioma.
	As unidades de medida (sistema métrico ou 

imperial).
	 Selecione a porta de série para transferir os dados.
	 Personalizar as cores e ícones do perfil.
	Defina onde aplicar as estatísticas.

Saida ("exit")
Fecha o programa.

MENu DO CADERNO DE 
MERGuLhOS (“LOGBOOk 
MENu”)
Este menu inclui funções de gerenciamento dos 
arquivos do Caderno de Mergulhos (“Log Book”). É 
possível efetuar as seguintes funções:
	Renomear um arquivo ou mergulho do caderno 

de mergulhos.
	Excluir um arquivo ou um mergulho.
	Visualizar as estatísticas de todos os mergulhos.
	Selecionar os filtros.
	Alterar o fuso horário.

eStatíSticaS

Dependendo da configuração de Preferências 
(“Preferences”), as estatísticas podem ser calculadas 
no arquivo do caderno de mergulhos que estiver 
selecionado ou em todos os arquivos do caderno 
de mergulhos para o Computador de Mergulho que 
estiver selecionado.
Os dados a seguir são incluídos nas estatísticas:
	Dados do Histórico.
	Profundidade.
	Dados técnicos.
	Condições atmosféricas.
	Tipo de roupa de mergulho.
	Atividades.

filtroS 
A função de Filtros (“Filters”) pode ser acessada, 
utilizando as teclas de atalho ou o item de menu 
Caderno de Mergulho -> Filtros (“LogBook -> Filters”).
É possível apresentar os mergulhos seletivamente 
através do recurso da visualização dos filtros.
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Mais especificamente, poderá selecionar:
	Todos os mergulhos.
	Mergulhos DECO (de descompressão).
	Mergulhos não-DECO (não-descompressivos).

Além disso, também poderá selecionar algumas 
condições:
	Para a Data (de__até__).
	Para a Profundidade (de__até__).
	Para Atividade (exploração, ensino, etc).
	Para o tipo de mistura respiratória utilizada.

alteração do fuSo horário

O menu Correção do Fuso Horário (“Time Zone 
Correction”) abre uma janela especial para a correção 
dos dados e do horário do mergulho.

MENu DE TRANSFERÊNCIA 
(“uPLOAD MENu”)

tranSferência de dadoS

A função da transferência de dados pode ser 
acessada, utilizando uma tecla de atalho ou através 
do menu Transferência > Dados de Transferência 
("Upload -> Upload Data").
Para transferir os dados do seu mergulho para o 
programa, siga as etapas abaixo:
 1 Introduza o conector USB do cabo que 

acompanha o produto em uma porta USB do 
seu computador. Em seguida, ligue o outro 
conector MINI-B de 5 pinos à interface.

 2 Ligue o computador e inicie o programa, 
clicando no respectivo ícone.

 3 Selecione Transferência – Dados de 
Transferência (“Upload -> Upload Data”).

 4 Com a barra de botões no canto superior 
esquerdo, selecione se pretende adicionar 
dados a um arquivo do Caderno de Mergulho 
(“LogBook”) já existente ou criar um novo.

 5 A barra de botões pode igualmente ser utilizada 
para ativar o menu de preferências e selecionar 
qual a porta de série a ser utilizada.

 6 Quando tiver concluído, selecione o botão 
Transferência (Upload").

 7 Aparece uma mensagem, solicitando a sua 
confirmação da transferência dos mergulhos 
para o arquivo selecionado do Caderno de 
Mergulhos (“LogBook”).

 8 Em caso de resposta afirmativa, aparece 
uma mensagem indicando qual a porta de 
série disponível. Passe o Computador de 
Mergulhador para o modo “PC” e posicione-o 
de forma a que a janela de IR fique alinhada 
com a da interface, a uma distância de alguns 
centímetros.

 9 Pressione OK e aguarde a conclusão da 
transferência dos dados (o andamento 
da transferência é indicado pela barra 
de “Progress”). Se o valor que mostra a 
percentagem dos dados transferidos não 
aumentar, ajuste o alinhamento e a distância 
entre o Computador de Mergulho e a interface 
até a transferência dos dados ter início.

 10 Quando a transferência dos dados estiver concluída, 
aparece uma janela de resumo, indicando o 
número de mergulhos que foram salvos.

 AVISO
O Computador de mergulho deve estar 
no modo "PC".

 AVISO
Se aparecer uma mensagem de erro 
durante a transferência, verifique se a porta 
de série foi corretamente configurada.
Isto pode ser feito, verificando o item 
Gerenciador de Dispositivos para verificar 
qual a porta de série que o interface IrIS-
USB está utilizando.
Vá para Painel de Controle -> Sistema -> 
Hardware -> Gerenciador de Dispositivos 
-> Portas  (de série e LPt): esta opção 
mostra a porta de série a ser selecionada 
na interface IrIS-USB (na figura abaixo, a 
porta configurada foi a porta de série 5).

InFra-reD InterFaCe SyStem
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MENu PERFIL (“PROFILE”)
Utilizado para apresentar o perfil do mergulho atual 
e para a simulação de um novo mergulho.

Gráfico do merGulho atual 
(“current dive Graphic”)
Após selecionar o mergulho a visualizar, selecione:
Perfil -> Gráfico do Mergulho Atual (“Profile -> Current 
Dive Graphic") ou a respectiva tecla de atalho. 
Aparece uma nova janela que contém as ferramentas 
necessárias para analisar o mergulho atual:
	Processamento gráfico do perfil do mergulho.
	Reflexo das informações apresentadas pelo 

computador de mergulho durante o mergulho.
	Detalhes complementares que identificam o 

mergulho em questão.
	Gráfico de barras indicando a situação dos 

tecidos monitorados pelo algoritmo.

É possível percorrer o perfil em intervalos de 20 
segundos, visualizando as mesmas indicações que 
iriam aparecer normalmente na tela do Computador 
de Mergulho, como por exemplo:
	Profundidade.
	Tempo de mergulho.
	Tempo restante de não-descompressão.
	Profundidade da parada de descompressão mais 

profunda e tempo total até a superfície.
	Velocidade de subida.
	Situação dos tecidos.

A janela inclui os botões para a visualização e 
impressão do perfil.
Esta impressão é diferente daquela obtida no Menu 
Arquivo (“File”), pelo fato de os dados impressos 
se referirem a um ponto específico do perfil do 
mergulho.

 AVISO
a resolução do intervalo de amostragem 
pode ocasionar a apresentação de 
dados “inconsistentes” para a velocidade 
de subida. mais especificamente, em 
determinadas retas de descida, pode 
haver uma indicação de subida ou mesmo 
o alarme para a velocidade excessiva da 
subida. Isto acontece quando, dentro 
do intervalo de amostragem de 20 
segundos, a fase inicial de subida, iniciada 
provavelmente no intervalo anterior, é 
acompanhada por uma descida rápida, 
levando a profundidade máxima a um 
valor superior ao da profundidade do 
intervalo superior.

Simulador de merGulho 
Após ter selecionado o mergulho a ser visualizado, 
escolha o item Per fil -> Simulador (“Profile -> 
Simulator”) ou então utilize a respectiva tecla de 
atalho.
O simulador de mergulho é uma ferramenta de 
treinamento bastante útil.
Utilizando as teclas que o acompanham, é possível 
iniciar a simulação, alterar a velocidade de subida/
descida, assim como a velocidade da simulação.
Utilizando a barra de botões, é possível efetuar as 
seguintes funções:
 1) Entrar nas configurações do simulador
 2) Mover e reativar a tela do Computador de 

Mergulho e da tela gráfica da situação do 
tecido

 3) Fazer a pré-visualização da impressão do 
simulador

 4) Modificar os pontos do gráfico do simulador
 5) Imprimir a simulação.

Observe que o tempo de passagem de uma 
profundidade para a seguinte é definido em 20 
segundos. Após a execução do simulador, é possível 
percorrer o mergulho simulado, visualizar os dados 
que iriam aparecer na tela do Computador de 
Mergulho e a situação dos tecidos.

MENu DE AJuDA
O programa utilitário de ajuda pode ser acessado 
através da respectiva tecla de atalho ou o item 
do menu. Neste último caso, também é possível 
selecionar o idioma.

 AVISO
Devido ao fato de o programa de 
computador estar sujeito a atualizações e 
melhorias, respondendo a solicitações nesse 
sentido dos seus usuários, o conteúdo deste 
manual pode divergir ligeiramente das 
versões posteriores do programa disponível 
no site www.mares.com
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