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Toen u uw hoofd voor de eerste keer 
onder water stak, was u verkocht!  
Zou u datzelfde gevoel niet ook met uw 
duikcomputer willen hebben? 

Tien jaar geleden veranderde SCUBAPRO 
met het baanbrekende
ontwerp van de bekroonde Galileo 
duikcomputer de duikwereld voor
altijd. Een betere complete 
polscomputer was er niet…Tot nu.

Intuïtief, betrouwbaar en robuust – alles wat u zo waardeerde  

in de bekroonde Galileo, zit in de G2 plus alles waar u van droomde. 

De G2 biedt alles wat u van SCUBAPRO verwacht, in full color. 

U bent minder tijd kwijt aan het lezen van handleidingen en heeft 

meer tijd om te genieten.

MaaK KENNIS MEt dE GaLILEO 2.  
dE vOLGENdE GENEratIE duIKcOMPutErS.
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GOEd aFLEESBaar
  Een duidelijk, kleurrijk scherm met kleurmarkeringen die de 
aandacht trekken GOED AFLEESBAAR naar wat u moet weten.

  De G2 maakt gebruik van kleur voor optimaal gebruik en 
afleesbaarheid. 

GEBruIKSvrIENdELIJK
         De G2 wordt met 3 knoppen bediend – heel simpel. 

         De G2 is luchtgeïntegreerd en geschikt voor gebruik 
met 8 gassen en een ponyflesje. 

         Meerdere duikmodi. Scuba, Freediving, Dieptemeter, 
Trimix, CCR en Sidemount – u kunt alle kanten op in het 
water. (de modi Freediving, Trimix, CCR en Sidemount 
zijn af fabriek standaard uitgeschakeld. Activeren is 
simpel - u hoeft niets te downloaden of upgraden).

.

Vier verschillende kleurinstellingen

Duikmodus scherm



     

BEGrIJPELIJK 
  De G2 heeft dezelfde intuïtieve menustructuur en duikervriendelijke functies  
als de Galileo, de meest gebruiksvriendelijke duikcomputer..

02 INSTELLINGEN O2%  ppO2max/MOD

DUIKINSTELLINGEN MB-niveau  Duikmodus  Timer voor veiligheidsstop  ppO2 max  Watertype  Resettijd
nitrox  Max. tijd aan opp  Reset reststikstof  Stille modus  PDIS  PMG

DIGITAAL KOMPAS Kompas gebruiken  Autom. uit na  Afwijking

HOOGTEMETER Use  Adjustment

WAARSCH
INSTELLINGEN

Max diepte  CNSO2=75 %  No-stop=2 min  Start deco  Duiktijd  Tankdruk  RBT=3 min 
 Druksignaal  Begin levelstops  MB-stop gemist  MB-level verlaagd  LO no-stop=2 min 
 Begin deco bij L0

KLOKINSTELLINGEN Wekker  Tijd  Tijdzone

OVERIGE 
INSTELLINGEN

App. gegevens  Gas integratie  Duur backlight  Backlight sterkte  Watercontacten 
 Fabrieksinstellingen  Functie-upgrade  Software-update

PERSONALISATIE Schermconfiguratie  Taal   Startfoto  Eenheden  Inspanning  Info eig. tonen  
 Noodinfo  Display kleur

FOTO’S Foto’s bekijken

DUIK PLANNER Een duik plannen

BLUETOOTH Verbinding

LOGBOEK Logboek bekijken

Hoofdmenu
(linker knop)

nAVIGeRen
(middelste knop)

enTeR
(rechter knop)

 U heeft keuze uit 4 schermen zodat u zo veel of zo weinig informatie over de duik ziet als u zelf wilt.

ClassicLight GraphicalFull

   Bij waarschuwing situaties, een pop-up venster verschijnt in helder geel en rood voor een snelle en 
veilige reactie.



     

GOEd tE BEHErEN
  De G2 is compatibel met Bluetooth en synchroniseert en 
integreert eenvoudig met uw pc, Mac, Android of iPhone.

 Ruimte voor tot wel 1000 uur aan duikprofielen.

  Volledig opgeladen batterij goed voor tot wel 50 uur duiken. 



          

Hartslagmeter met meting huidtemperatuur

LED zender

HuMaN FactOr dIvING
  Slangloze gasintegratie. Flesdruk wordt geregistreerd zodat u de 
werkelijke resterende bodemtijd (RBT) weet.  

  Geïntegreerde hartslagmeter. Hartslag en huidtemperatuur worden 
gemeten en meegenomen in de berekening van de inspanning zodat 
duiken nog veiliger wordt. 
Dankzij de hartslagmeter kunt u uw hartslag visueel in real time 
volgen zodat u in uw doelzone blijft met het oog op optimaal plezier 
en maximale veiligheid onder water. Een exclusief SCUBAPRO 
kenmerk.

.

EcHt vaN u
  Met innovatieve technologie en doordacht design hebben we de volgende generatie van de 
Galileo echt voor u ontworpen. 

   U kunt het scherm en de stand aanpassen en er zelfs optioneel accessoires op zetten zodat 
het echt uw duikcomputer wordt.  

   Menu-items aanpassen. Gebruik zo veel of zo weinig van de G2-technologie als u zelf wilt – u 
kiest. Eenvoudige activatie van freediving, trimix, CCR en sidemount.

  De G2 heeft alles om duikers van alle niveau te verleiden en u te volgen in al uw onderwater 
avonturen.

  Zelfs uw duikprofiel is uniek – het wordt gebaseerd op uw real-time ademhalings-snelheid, 
huidtemperatuur en hartslag.



          

EIGENSCHAPPEN VAN DE G2 : EENVOUDIGWEG BRILJANT
 Intuïtieve menu structuur met simpele bediending door 3 rvs knoppen.

  Een 5,6cm TFT (Thin-Film Transistor) LCD dot matrix kleurenscherm, toont levendige kleuren en verbruikt minder energie 
met een resolutie 320x240p.

 Een lichte en compacte behuizing weegt slechts 205gr.

  Keuze uit 4 schermconfiguraties. De weergave van de duikinformatie past u naar wens aan met één van de schermopties 
Light, Classic, Full of Graphical. .

 Verhoogde microbellen niveaus voor een nog betere ontgassing. L0-L9.

 Oplaadbare batterij Li-Ion (3.7V/840 mAh). Voor tot wel 50 uur duiktijd na volledig opladen.

 Groot geheugen van 485 MB. Met ruimte voor foto’s, tabellen, status van verzadiging en 1000 duikuren.

  Slangloze gasintegratie. Meet de flesdruk en de werkelijke resterende bodemtijd (RBT) wordt getoond. 

  USB-kabel of Bluetooth Low Energy-interface. Draadloos duikgegevens downloaden naar uw telefoon of handheld-apparaat. 
Duikgegevens downloaden naar pc/Mac met LogTRAK-software.

 Ergonomische, licht gebogen vorm. Comfortabel om de arm (met elastieken bevestigingspunten voor technische duikers). 

 Meerdere talen. Kies uit meer dan 19 talen waarin uw duikinformatie wordt weergegeven.

 Predictive Multi-Gas ZHL-16 ADT MB-algoritme. 

 Geïntegreerde hartslagmeter.

 Verbeterd volledig kantelbaar digitaal kompas. Het beste digitale kompas op de markt. Met partiële kompasroos en koersgeheugen.

  Meerdere duikmodi. Scuba, Freediving, Dieptemeter, CCR en Sidemount – u kunt alle kanten op in het water. (De modi Freediving, 
Trimix, CCR en Sidemount zijn af fabriek standaard uitgeschakeld. Activeren is simpel –  u hoeft niets te downloaden of upgraden.)

 Speciaal logboek voor freediven.

 Maximale duikdiepte. 120 meter.

 Gestroomlijnd huis van met glasvezel versterkt thermoplastic. Uitermate sterk en UV-bestendig. 

GALILEO KARAKTERISTIEKEN
 PDIS functie (Profile Dependent Intermediate Stop).

 Waarschuwingen en alarmmeldingen als tekstberichten.

 Waarschuwingen te confi gureren als Uit/Optisch/Akoestisch/Beide. 

 Stopwatch.

 Timer voor veiligheidsstop (1-5 min & automatisch of handmatig).

 Compatibel met nitrox (zuurstofpercentage) 21-100%.

 Waarschuwing zuurstofblootstelling/centraal zenuwstelsel (CNS) op 100% en optionele waarschuwing op 75%.

 Instelbare partiële zuurstofdruk (ppO2) met MOD-alarm (1,2 - 1,6 bar) met optie Uit.

 Bladwijzer met optische bevestiging.

 Displayverlichting gedurende 10-180 seconden of aan/uit.

 Dieptemetermodus met stopwatch & resetbare gem. Diepte.

 Stille modus.

 Alarm voor max. diepte, door gebruiker instelbaar.

 Alarm duiktijd met waarschuwing halverwege (tijd omkeren).

 Automatische hoogteaanpassing ten behoeve van duiken in bergmeer.

 Snel reagerende temperatuursensor en temperatuurweergave.

 Duikplanner voor niet-decompressieduiken en decompressieduiken met oppervlakte-interval naar eigen keuze.

 Hoogtemeter met resolutie van 10 meter.

 Horlogefunctie.

 Constant bewaakte batterijstatus met alarm voor lage batterijspanning.

 Desaturatie resetten.

 Watercontacten aan/uit.
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Wat zIt ErBIJ:

compuTeR Alleen STAndAARd SeT compleTe SeT

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST   /   scUbapro.oNLINE/G2

de nieuwe G2. Simpel, intelligent en kleurrijk.  
u duikt nooit meer zonder.

scUbapro.oNLINE/DUT/G2/

G2 (1) G2 (1) G2 (1)
led zender (2) led zender (2)

Hartslagmeter met meting  
huidtemperatuur (3) 

draagbox (7)

Inbegrepen bij de G2 : snel overzicht van de gebruiksaanwijzing ( complete versie op scubapro.com)
3M beschermfolie (4), USB kabel (5) en clip voor retractor (6).


