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Vítejte ve světe produktů Tecline by Scubatech (dále jen "Scubatech"). 

Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho potápěčského regulátoru. Věříme, že oceníte 
vlastnosti a funkce tohoto vybavení, které jsme vyvinuli společně s našimi zákazníky 
a bylo vrobeno s použitím nejmodernějších technologií. 
 
Děkujeme Vám za Váš výběr a přejeme Vám mnoho krásných a bezpečných ponorů. 

 

1. Úvod 

Před prvním použitím vašeho Scubatech regulátoru, si pozorně přečtěte informace 
uvedené v tomto návodu. Je třeba dodržet veškerá níže uvedená doporučení, aby 
bylo zajištěno správné a bezpečné používání regulátoru. 

Návod k použití uschovejte po celou dobu provozní životnosti regulátoru. 

Scubatech regulátory mohou být použity pouze způsobem uvedeným v tomto 
návodu. 

Scubatech regulátory jsou velmi přesné a citlivé mechanismy. Musí být proto 
používány s maximální opatrností vzhledem k jejich nenahraditelné funkci během 
ponoru. Tento návod obsahuje instrukce, které musí být dodrženy pro zajištení 
maximální spolehlivosti, výkonu a dlouhé provozní životnosti Vašeho regulátoru. 

Věříme, že uživatelské vlastnosti Scubatech regulátoru Vás uspokojí a že si potápění 
s tímto vybavením budete užívat. 
 
SCUBATECH není odpovědný za jakékoliv škody vyplývající z nedodržení instrukcí 
uvedených v tomto návodu k použití.  

 

2. Důležité upozornění 

VAROVÁNÍ 
Potápění může být nebezpečná aktivita. Návod k použití Scubatech regulátoru 
v žádném případě nenahrazuje kurz potápění prováděný kvalifikovaným 
potápěčským instruktorem!  

Všechny regulátory popsané v tomto návodu byly certifikovány pro subjekt uvedený v 
Polski Rejestr Statków SA (Polish Register of Shipping) a jsou v souladu s 
požadavky směrnice 89/686 / EHS a normy PN-EN: 2003 / A1: 2006 - Dýchací 
přístroje - Potápěčské přístroje se samostatným otevřeným okruhem - Požadavky, 
zkoušení a značení. Značka CE označuje shodu s požadavky, a číslo 1463 vedle 
označení CE je identifikační kód Polish Register of Shipping. 
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UPOZORNĚNÍ 
Ve státech mimo Evropskou unii, mohou platit dodatečné požadavky týkající se 
používání potápěčských regulátorů. Před použitím výrobků Scubatech 
zkontrolujte, prosím, aktuální požadavky či předpisy, které jsou platné a účinné 
v zemi, kde hodláte regulátor používat. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Obsah v tomto návodu k použití je platný ke dni svého vydání. Scubatech si 
vyhrazuje právo na změny. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Regulátory byly testovány pro požadavky směrnice EN 250:2003/A1:2006. 
Regulátory nejsou určeny pro použití vice osobami najednou. Použití 
regulátorů více než jedním potápěčem a v studené vodě může způsobit 
nevyhovění standartu 250:2003/A1:2006 týkající se respiračních parametrů.  
 

UPOZORNĚNÍ 
Scubatech regulátory mužou být použity výhradně s tlakovými láhvemi, které 
splňují certifikaci (atest) v zemi, kde je použijete. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Scubatech regulátory, mohou být požívány jenom se vzduchem, který splňuje 
požadavky směrnice PN-EN 12021. Pokud se v tlakové láhvi nahromadí vlhkost, 
může způsobit korozi, zamrznutí či snížení funkce regulátoru při ponoru 
obzvláště ve studené vodě (pod 10°C). Potápěčské láhve musí být 
transportovány v souladu s místními směrnicemi o transportu nebezpečného 
nákladu. Použití tlakových láhví podléhá předpisům upravujícím použití 
stalčených plynů a vzduchu. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Prosím, nezapomeňte, že potápění do hloubky zvyšuje nebezpečí  dekompresní 
nemoci a jiných potápěčských nemocí či úrazů. Obecně není doporučeno 
potápění do hloubky přesahující 40m nebo dekompresní ponory. Pokud se 
chcete potápět do větších hloubek, musíte mít vhodné vybavení a absovovat 
příslušné kurzy potápění pořádané kvalifikovanými potápěčskými instruktory 
či potápěčskými centry. Scubatech regulátory zaručují spolehlivost do hloubky 
50m. Přesto je nezbytné respektovat nařízení a zákony platné v místě ponoru. 
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3. Design a základní technické informace 

Scubatech regulátory jsou dvoustupňové potápěčské regulátory. Jsou sestaveny z: 
(i) prvního stupně regulátoru, (ii) mezistupňové LP (středotlaké) hadice a (iii) druhého 
stupně regulátoru. 

První stupně regulátorů tlaku jsou redukčními ventily. Jsou vybaveny dvěma až 
čtyřmi otvory značenými písmeny LP (z angl. "low pressure" - nízký tlak nebo-li 
středotlak) a jedním či dvěma vysokotlakými vývody, značenými písmeny HP (z angl. 
"high pressure" - vysoký tlak). Vysokotlaké HP porty mají větší průměr než porty LP 
pro středotlak. Scubatech první stupně regulátorů jsou zpravidla vybaveny 
membránou, která chrání vnitřní komponenty regulátoru před vnějšími  vlivy. Tato 
konstrukce dovoluje použití regulátoru v extrémních podmínkách a je doporučována i 
pokročilým potápěčům.     

Hlavní úlohou prvního stupně je redukovat tlak z potápěčské lahve na hydrostatický 
tlak odpovídající okolnímu prostředí (variabilní hydrostatický tlak závisející na 
hloubce) a na stálý atmosferický tlak o hodnotě 0,9-0,95 MPa. 

 

Obr.1 První stupně Scubatech regulátorů 
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Druhé stupně automatik Scubatech fungují na principu redukce středotlaku na tlak 
okolního prostředí (součet hodnot aktuálně působícího atmosferického a 
hydrostatického tlaku). Většina modelů je vybavena zařízením pro nastavení 
konstantního průtoku dýchacího média přes druhý stupeň regulátoru (regulace 
nádechového odporu) a tzv. Venturiho klapkou, regulující dále průtok plynu pro lepší 
a lehčí nádech potápěče. Regulace nádechového odporu spolu s regulací Venturiho 
efektu umožňuje efektivně snížit odpor plynu při jeho průtoku přes druhý stupeň 
regulátoru, což je žádané, neboť se zvyšující se hloubkou se zvyšuje i objem 
vdechovaného plynu a tím také jeho odpor při nádechu (tzv. nádechový odpor).  

Pro přizpůsobení Venturiho efektu dle požadavku uživatele se na druhém stupni 
regulátorů Scubatech nachází regulační páčka. Je umístěna naproti straně, kde do 
druhého stupně regulátoru vchází středotlaká (LP) hadice. Pokud je páčka v pozici 
"zavřeno", je dýchání težší. Na každý nádech je pak třeba vynaložit více síly a druhý 
stupeň regulátoru není tak citlivý na náhlé změny tlaku (např. při odložení druhého 
stupně regulátoru membránou k vodní hladině, rychlejší sestup do hloubky či jízda na 
podvodním sútru). Je-li páčka nastavena v pozici "otevřeno", je dýchání snazší a 
druhý stupeň regulátoru citlivější ke změnám okolního tlaku. Nastavení je libovolné, 
proud dýchaného plynu si uzpůsobte dle Vašich potřeb. Při ukládání regulátoru je 
vhodné aby páčka regulace Venturiho efektu byla v pozici "otevřeno", což zabrání 
případnému poškození regulátoru při transportu.  

 

Obr. 2.  Druhý stupeň regulátorů Scubatech  

 

 
 

Mezistupňová hadice - středotlaká (LP) hadice pracuje s tlakem 1,7 MPa. Kovové 
závitové konce zabezpečují nejkvalitnější úroveň spojení.  
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Základní technické informace: 
 
Maximální operační hloubka   - 50m 
Maximální tlak  30 MPa 
Redukovaný tlak (středotlak)  9,0-9,5 bar 
 
Porty druhého stupně: 
Závit do ventilu lahve   DIN 5/8 " 
Vysokotlaké (HP) 7/16 " (počet portů 1-2 dle modelu) 
Středotlaké (LP) 3/8 " (počet portů 2-4 dle modelu) 
 

4. Doporučené použití 

Regulátory uvedené v tomto návodu k použití jsou určeny jak pro rekreační, tak 
i profesionální potápění. tyto regulátory se mohou používat v konfiguraci s jednou i 
dvěma lahvemi (twinset) a to až do provozního tlaku 30 MPa (300 bar).  

UPOZORNĚNÍ 
SCUBATECH nenese odpovědnost za závady regulátorů v případě, kdy byly 
použity v rozporu s jejich účelem, v případě, kdy byly použity neoriginální 
servisní díly a nebo v případě, kdy byl proveden servis regulátorů jinou než 
autorizovanou osobou. 

 

5. Použití s Nitroxem 

DŮLEŽITÉ 
Důležité informace pro použití automatiky s nitroxem jsou popsány níže. 

UPOZORNĚNÍ 
Potápění s nitroxovou směsí vyžaduje speciální trénink realizovaný pod 
dohledem kvalifikovaného instruktora! 

VÝSTRAHA 
Maximální operační hloubka a bezdekompresní limit se určí dle koncentrace 
kyslíku v použiténitroxové směsi. Vysoké  koncentrace kyslíku neumožňuje, 
především z důvodu vysoké hořlavosti kyslíku, použití běžného vybavení a je 
proto nezbytné použít speciální vybavení a materiály, které se od standardního 
vybavení určeného pro stlačený vzduch liší. 

 

Použití automatiky s nitroxovou směsí mimo státy Evropské unie. 

Standardní regulátory Scubatech prodávané do nečlenských zemí EU jsou vyrobeny 
za použití materiálů, montážních postupů a maziv, která zajistí kompatibilitu s 
nitroxem o maximálním obsah kyslíku 40%. 
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UPOZORNĚNÍ 
Byl-li regulátor před použitím s nitroxovou směsí s obsahem kyslíku 
překračujícím 21% použit se standardním stlačeným vzduchem, je doporučeno 
provést vhodnou údržbu. Pro více informací se, prosím, obraťte na 
autorizovaný Scubatech servis. 

 

Použití automatiky s nitroxem v zemích  EU.  

Scubatech nabízí další modely regulátorů speciálně vyrobené pro použití s 
nitroxovou směsí o obsahu kyslíku překračujícím 21%. Tyto výrobky byly testovány v 
souladu s PN-EN 144-3: normy 2005 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 
Ventily lahví na plyny - Část 3: vývody pro plyny určené k potápění s nitroxovou 
směsí a kyslíkem a PN-EN 13949: 2005 Dýchací přístroje - potápěčský přístroj se 
otevřeným okruhem pro použití se stlačenou nitroxovou směsí a kyslíkem - 
Požadavky, zkoušení a značení. 

Pro více informací o těchto modelech se, prosím, obraťte na autorizovaného 
prodejce Scubatech. 

 

6. Použití ve studené vodě  

UPOZORNĚNÍ 
Potápění ve studené vodě vyžaduje speciální trénink realizovaný pod 
dohledem kvalifikovaného instruktora! 

Podle Evropské normy CEN se za studenou považuje voda o teplotě 10°C nebo 
nižší. Za těchto podmínek, a to zejména ve sladké vodě, která má vyšší bod mrazu,  
je riziko zamrznutí redukčního ventilu tlaku prvního stupně regulátoru nebo druhého 
stupně regulátoru vysoká. Zamrznutí regulátoru se projeví jako stálé proudění 
dýchacího plynu (tzv. "freeflow" - regulátor kontinuálně dodává vzduch, místo 
přerušení přívodu, když potápěč přestane dýchat) a ve výsledku jeho rychlejší úbytek 
či úplná ztáta. Čím nižší je okolní teplota, tím vyšší je riziko vzniku výše popsané 
situace. 

Regulátory určené do studené vody musí být příslušným způsobem chráněné. 
Požadované minimum je izolovat komoru regulátoru tlaku od vody na prvním stupni  
protizámrzným činidlem. V prvním stupni regulátorů tlaku R2ICE, R2ICE SPECIAL, 
R2 TEC, R5 ICE, R5ICE SPECIAL, R5 TEC, V2 ICE, V2 ICE MONO se nachází 
takzvaná suchá komora, která výrazně snižuje riziko zamrznutí při potápění. Výše 
uvedená konstrukce regulátorů se doporučuje vždy při potápění v hloubkách 
překračujících 30m.  

Pro snížení rizika zamrznutí regulátoru je nezbytné: 

 vyhýbat se vypouštění dýchacího plynu na hladině či pod vodou při okolní 
teplotě 0°C a nižších 

 nezpůsobit aktivaci regulátoru spuštěním sprchy automatiky  
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 vyhýbat se stálému dopouštění komenzátoru vztlaku (žaket, křídlo), popř. též 
stálému dopouštění suchého obleku 

 před a po ponoru maximálně omezit dobu na hladině při teplotách pod 0°C  
 omezte rychlé dýchaní  
 netrénujte dýchání z jednoho regulátoru dvěma osobami. Použití další plně 

samostatné automatiky je v krizových situacích mnohem bezpečnějši (např. 
konfigurace pro twinset). 

 používejte jenom čisté a suché tlakové láhve plněné autorizovaným dive-
centrem. 

 
7. Příprava na použití 

DŮLEŽITÉ 
Scubatech doporučuje zaslání dílů k autorizovanému prodejci pro připojení 
příslušenství jako je: tlakoměr (manometr), středotlaké hadice a druhé stupně 
regulátoru. Autorizovaný prodejce Vám rovněž odpoví na dotazy týkající se 
postupů uvedených v tomto návodu. 

Pro správnou funkci automatiky musí být dodrženy tyto kroky: 
 společně s regulátorem používejte manometr, určující tlak dýchaného plynu v 

potápěčské láhvi 
 před vstupem do vody vždy proveďte kontrolu regulátoru a všech jeho 

součástí. 
 

DŮLEŽITÉ 
Připojení středotlaké (LP) hadice k vysokotlakému (HP) portu nebo použití 
jakékoliv redukce na vysoký tlak a středotlak je ZAKÁZANÉ. 

 vizuálně překontrolujte stav regulátoru 
 připojte jej šroubením DIN/INT do ventilu potápěčské láhve (dotáhněte jen 

lehce) 
 nainstalujte řádně středotlakou hadici ke kompenzátoru vztlaku 
 zkontrolujte, zda jsou všechna spojení připojena správně a pevně 
 otestujte funkci regulátoru pod tlakem takto: 

o otevřete pomalu ventil láhve do maximální pozice, poté vraťte o půl otáčky 
zpět, sklíčko manometru směřuje dolů či mimo osoby nacházející se v 
blízkosti (riziko zranění při jeho případném poškození), plyn vchází do 
prvního i druhého stupně regulátoru  

o vložte si náustek druhého stupně do úst a nadechněte se přes druhý 
stupeň automatiky  

o automatika je správně připojená tehdy, je-li možné přes ní bez obtíží 
dýchat 

o zkontrolujte, zda je dýchaný plyn v pořádku (nevykazuje nepříjemnou chuť 
či zápach)  

o napusťte komenzátor vztlaku a vyzkoušejte funkci pojistného přetlakového 
ventilu 
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o sledujte ručičku manometru a několikrát stiskněte tlačítko sprchy druhého 
stupně regulátoru, ručička by se neměla pohybovat 

o před zanořením zkontrolujte těsnost ventilů, tzv. "bubble check". 
 
 

DŮLEŽITÉ 
Před přišroubováním prvního stupně regulátoru na ventilu potápěčské láhve je 
nutné zkontrolovat a zajistit, aby byl ventil čistý a suchý. Zkontrolujte, jestli je 
těsnící O-ring v tlakové části prvního stupně na svém místě a zkontrolujte 
vizuálně jeho stav. Je-li jakkoliv poškozený, je třeba jej vyměnit. Zjistíte-li další 
poškození regulátoru, LP či HP hadic, je před jeho použitím nezbytné zajistit 
jeho opravu/výměnu vadných součástí. 

 

8. Použití během ponoru 

 Je-li je druhý stupeň vybaven Venturiho klapkou, měla by být ovladací páčka 
v pozici MAX, DIVE nebo +.  

 Během ponoru dýchejte klidně, vyvarujte se rychlému či mělkému dýchání 
nebo zadržování dechu, zvláště při výstupu. 

 Druhý stupeň regulátoru je navržen tak, aby potápěči  během ponoru 
umožňoval dobrý výhled. Výjimkou je situace, kdy se potápěč dívá směrem 
k hladině přes vydechované bubliny. 

 Kdykoliv vyjmněte druhý stupěň z úst a po té jej vložíte zpět, je potřebné 
nejprve zhluboka vydechnout do druhého stupně regulátoru nebo použít 
tlačítko sprchy. V opačném případě hrozí riziko vdechnutí vody do plic a 
ohrožení potápěče tonutím. 

 

9. Použití po ponoru: údržba a úschova 

Neprodleně po ukončení ponoru je třeba: 

 vyjmout druhý stupeň regulátoru z úst 

 uzavřít ventil tlakové láhve  

 použít vzdušnou sprchu pro vypuštení vzduchu z regulátoru 

 odpojit veškerá spojení - středotlaká hadice kompenzátoru vztlaku 

 odšroubovat první stupeň regulátoru z ventilu tlakové láhve 

 důkladně omýt regulátor čistou, sladkou vodou při uzavření či zakrytí vstupu 
do prvního stupně regulátoru (je nutné zamezit průniku vody do vnitřní části 
prvního stupně regulátoru). Tento postup je nezbytný při ponorech ve slané 
nebo chlorované vodě. Při čištění nestlačujte tlačítko sprchy druhého stupně 
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regulátoru (možnost vniknutí vody do LP hadic a následně do prvního stupně 
regulátoru). 

 Po opláchnutí připevněte znovu automatiku k potápěčské lahvi a vpusťte do ní 
vzduch, odstraní se tak případné zbytky vody nacházející se uvnitř regulátoru. 

 Pokud jste se potápěli v znečištěné nebo slané vodě a běžné omytí není 
dostatečné, doporučujeme namočit automatiku v teplé sladké vodě alespoň po 
dobu jedné hodiny. 

 Použití jakéhokoliv aerosolovho spreje, může poškodit části regulátoru 
vyrobené z plastu. 

 Při přemísťování tlakové láhve ji nedržte za první či druhý stupeň regulátoru, 
LP, HP hadice či jakékoliv jiné součásti regulátoru. 

 Nikdy nenechávejte tlakovou láhev stát bez dozoru, hrozí poškození láhve, 
regulátoru či zranění osob v její blízkosti. 

 

Skladování 

 Regulátor by měl být skladován na suchém a vzdušném místě, mimo dosah 
zdroje tepla, přímého slunečního záření či působení chemických činidel. 

 Regulátor nesmí přijít do styku s benzínem, motorovým olejem, alkoholem 
nebo jinými prchavými  látkami. 

 Části regulátoru by měly ležet volně, LP, HP hadice bez ohybů nebo spirál. 

 Není-li právě používán, neměl by být regulátor připojen k tlakové láhvi. 

 Během skladování a užívání by měl být regulátor chráněn před mechanickým 
poškozením. 

 Části regulátoru podléhající stárnutí je třeba měnit každoročně, bez ohledu na 
počet ponorů. 

 Skladujete-li regulátor tlaku vybavený regulací Venturiho efektu, měla by být 
ovládací páčka v pozici „otevřeno“, což je součástí prevence před poskozením 
při transportu. 

 

Údržba 

 Po každém ponoru je třeba omýt regulátor čistou, vlažnou vodou. 

 Silikonové části je možné omýt v jemném čistícím prostředku (mýdlo apod.) 

 Ošetření silikonovích součástí alkoholem a následně silikonovým olejem se 
nedoporučuje. 

 Pro údržbu gumových částí použijte silikonový olej. 



12 
 

 O-ring je možno čistit/mazat silikonovou vazelínou. 

 Membránu ani vnější ventil neošetřujte silikonovou vazelínou, mohli byste 
zapřičinit poškození těchto součástí. 

 Při opravě a servisní kontrole je nutné použít originální náhradní díly 
Scubatech. 

 Regulátor je třeba nechat zkontrolovat v autorizovaném servisním centru min. 
jedenkrát za rok. 

 Při častějším či profesionálním používání je třeba intervaly servisní kontroly 
přiměřeně zkrátit (dle frekvence a druhu vykonávané činnosti).  

 

DŮLEŽITÉ 
Periodické servisní kontroly, opravy a jiné práce na regulátorech tlaku musí být 
provedeny pouze výrobcem nebo autorizovaným servisním centrem. Součásti 
či příslušenství regulátoru nemohou být vyměňovány či opravovány 
neautorizovanými osobami. 

 

10. Záruka 

V případě reklamace v záruční době je třeba předložit doklad koupi od 
autorizovaného prodejce regulátorů Scubatech spolu se záručním listem, který 
zahrnuje každoroční záznam o provedeném servisu. 

Scubatech garantuje původnímu kupujícímu, že tento výrobek je bez jakýchkoli vad 
materiálu nebo zpracování za předpokladu, že byly dodrženy pokyny týkající se 
používání, údržby a technického servisu. 

Záruční doba 24 měsíců.  

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nesprávným používáním, nedbalostí, 
úpravou nebo neautorizovaným servisem.  

Rozsah záruky je omezen na opravu či výměnu výrobku, v závislosti na rozhodnutí 
společnosti Scubatech. 

 

DŮLEŽITÉ 
Za žádných okolností se nepokoušejte opravit produkt svépomocí neboť to 
může způsobit neplatnost záruky, ztrátu života či nevratné poškození zdraví. 
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ZÁRUČNÍ LIST 

SCUBATECH regulátor tlaku 

SCUBATECH Sp. z o.o. garantuje původnímu kupujícímu při správném užívání v 
souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu k použití záruku v délce 10 let na 

všechny pevné části Scubatech regulátoru tlaku. 

Výše uvedená záruční doba platí za předpokladu: 

 koupě Scubatech regulátoru tlaku v autorizovaném SCUBATECH obchodě 

 osoba uvedená v záručním listu je vlastníkem předmětného Scubatech 
regulátoru 

 technický servis regulátoru tlaku je prováděn pravidelně, min. jedenkrát ročně 

 technický servis je prováděn vhodným servisním náčiním ve SCUBATECH 
autorizovaných servisních střediscích 

 dodržení veškerých instrukcí uvedených v návodu k použití na provoz a 
údržbu Scubatech regulátoru tlaku. 

 

DŮLEŽITÉ 
Záruka se nevztahuje na opravy a servisní zásahy provedené jiným než 
Scubatech autorizovaným servisem. Nevztahuje se na škody vzniklé v 
důsledku nesprávného použití.   

 

Jméno a příjmení .......................................................................................................... 

 

Adresa trvalého pobytu ................................................................................................. 

 

Model ................................................................................................... 

 

 

 

 

…………………      …………………………………. 
Datum prodeje  Razítko a podpis prodejce 
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SERVISNÍ LIST 

 

Datum servisu Technický stav Servisní technik Podpis a razítko 
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11. Výrobce: 

SCUBATECH Sp. z o.o. 
ul. Lubieszyńska 2 
71-087 Mierzyn 
Tel./fax: 00 48 914 530 017 
e-mail: scubatech@scubatech.pl 

 

Dovozce pro Českou republiku a Slovenskou republiku: 

René Melichárek s.r.o. 
Kaprova 42/14 
110 00 Praha 1 - Staré Město 
IČO: 03319865 
Tel. +420 608 425 637 
e-mail: divetravel@divetravel.cz 

 

 

12. Poznámky 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 

 


