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Wypukła konstrukcja lusterka powoduje, że bez 
uciążliwego obracania się szybko zobaczymy, co 
dzieje się za nami, wystarczy delikatne uniesienie 
dłoni, a jeśli wykonamy niewielkie ruchy dłonią 

– również z boku, nad i pod nami.
• Płynąca za nami para / partner, widząc to, może 

za pomocą dłoni lub latarki pokazać znak „OK”. 
Znacząco zwiększa się przez to częstotliwość kon-
taktu i dzięki temu bezpieczeństwo zespołu pod 
wodą.

• Kontrola sprzętu pod wodą – unosząc rękę spraw-
dzamy ułożenie węży, czy nic się nie zaplątało 
i czy wyciek gazu, który właśnie zasygnalizował 
nam partner, rzeczywiście jest niegroźny.

• Poszukiwanie łodzi bez męczącego zadzierania głowy 
pod wodą. Ustawiając odpowiednio dłoń widzimy 
powierzchnię wody przed nami i płyniemy pod wodą, 
czekając aż pojawi się zarys kadłuba łodzi.

• Płynąc na plecach, np. wracając do pontonu po 
powierzchni, możemy bezproblemowo kontrolo-
wać kierunek, nie nadłożymy już drogi mijając cel 
znajdujący się 50 m z boku.

• Wskakując do wody tyłem, możemy upewnić się 
czy na pewno będzie to bezpieczne, czy nikt na-
gle nie pojawił się za nami.

• Zalety lusterka docenią nurkowie nurkujący głę-
biej. W przypadku wycieku gazu na dużych głę-
bokościach czas wykonania V- drilla jest sprawą 
decydującą o zdrowiu lub życiu. Z lustrem sprawa 
jest banalna – każdy wyciek przy butlach czy ma-
nifoldzie zlokalizujemy natychmiast. Po prostu 
widać skąd wycieka gaz i który zawór zamknąć. 
Nie wykonujemy pełnego V- drilla.

• Testujący sprzęt znaleźli jeszcze 3 nowe zastoso-
wania. Oto ich pomysły:

• Dużo nurkuję samotnie na CCR i by sprawdzić 
szczelność reba, musze się kłaść na plecach i pa-
trzeć, czy lecą bąbelki. Dzięki zastosowaniu lu-
sterka mogę tego uniknąć.

• Wychodząc przy upustówce na deco/deepstopach, 
bez zadzierania głowy sprawdzam czy nikt nie 
wisi u góry.

• Można też zastosować lusterko do puszczania tzw. 
zajączków, tak aby zwrócić na siebie uwagę.

Wydawało się, że nie czeka nas 
nic nowego, a producenci będą 
tylko poprawiać stare wynalazki. 
Otóż nie! Oto mały, niepozorny 
przedmiot i polski produkt 
podnoszący bezpieczeństwo i wygodę 
nurkowania.  który całkowicie zmienia 
perspektywę całego nurkowania.

Lusterko 
wsteczne

QQ Zapraszamy do zapoznania 
QQ się z możliwościami 
QQ srzętu na stronie www.360observe.com
QQ lub zakupów w sklepach 
QQ nurkowych lub bezpośrednio
QQ u dystrybutora marcin@360observe.com 

QQ Lusterko zamówisz też w Redakcji 
QQ Podwodnego Świata”
QQ podwodnyswiat@sea-fish.bytom.pl

http://www.360observe.com
http://marcin@360observe.com
http://podwodnyswiat@sea-fish.bytom.pl

