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เวอร์์ชััน 21 2021-11-01

เวอร์์ชัันน้�แก้้ไขข้อผิิดพลาดที่้� Swift AI Tank Pressure Transmitter จะส่่งคำเตืือนผิิดและไม่่จำเป็็นว่า
แบตืเตือร์์ร์้�เหลือน้อยเป็็นร์ะยะ ก้าร์เป็ล้�ยนแป็ลงน้�จะร์ะงับคำเตืือนของ AI Transmitter ว่าแบตืเตือร์์ร์้�
เหลือน้อยไว้จนก้ว่าจะม่้ก้าร์ส่่งส่ัญญาณส่้� (4) คร์ั�งตืิดตื่อก้ัน

เวอร์์ชััน 20

หมายเหตุ

ไม่่ได้ม่้ก้าร์เผิยแพร์่เฟิร์์ม่แวร์์ Teric เวอร์์ชััน 20 ตื่อส่าธาร์ณชัน!
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หมายเหตุ

ก้าร์อัป็เดตืคร์ั�งน้�ม่้ก้าร์เป็ล้�ยนคุณลัก้ษณะที่้�ส่ำคัญหลายร์ายก้าร์!

ใหม่

ใหม่

ใหม่

เพิ�ม่ก้าร์ร์องร์ับถััง Air Integration (AI) ไร์้ส่ายได้สู่งสุ่ด 4 ตืัว 
Shearwater แนะนำให้ใชั้ Swift เม่ื�อม่้ก้าร์ใชั้ Transmitter 
ม่าก้ก้ว่าส่องตืัวข้�นไป็ เพื�อหล้ก้เล้�ยงก้าร์ร์บก้วนของส่ัญญาณอื�น

ในเม่นูก้าร์ตืั�งค่าส่ำหร์ับ AI ได้ม่้ก้าร์ป็ร์ับให้ร์องร์ับ 
Transmitter ถั้ง 4 ตืัว

ส่าม่าร์ถัเป็ล้�ยนชัื�อถััง AI ได้แล้ว โดยหน้�งถัังส่าม่าร์ถัม่้อัก้ขร์ะได้
เพ้ยง 2 ตืัว

อัก้ขร์ะแร์ก้: T, S, B, O หร์ือ D

อัก้ขร์ะที่้�ส่อง: 1,2,3 หร์ือ 4

เพิ�ม่ก้าร์ร์องร์ับโหม่ด Sidemount 

ความ่เเตืก้ตื่างในโหม่ด Sidemount:
• ม่้ก้าร์แจ้งเตืือนเม่ื�อถั้งเวลาที่้�ผิู้ใชั้ตื้องเป็ล้�ยนถัังอาก้าศ
• ค่า SAC และ GTR จะคำนวณจาก้อาก้าศของที่ั�งส่องถััง 
 ซึ่้�งถัังตื้องเป็็นขนาดเด้ยวก้ัน
 
เพิ�ม่ตืัวเลือก้ RTR (Redundant Time Remaining) ซึ่้�งเป็็นก้าร์
คำนวณค่า GTR เฉพาะถัังอาก้าศที่้�ม่้ความ่ดันตื�ำก้ว่า (ค่า GTR ใน
ก้ร์ณ้ที่้�ถัังอาก้าศที่้�ม่้ความ่ดันสู่งก้ว่าใชั้งานไม่่ได้)
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ใหม่ ตืัวเลือก้แส่ดงผิลค่าความ่หนาแน่นอาก้าศพร์้อม่ใชั้แล้ว

ส่าม่าร์ถัก้ำหนดค่าได้ในหน้าจอแส่ดงผิลหลัก้เที่่านั�น ซึ่้�งจะแส่ดงผิลค่าความ่หนาแน่นอาก้าศ
เป็็นหน่วย g/L

ส่ำหร์ับก้าร์ดำน�ำแบบร์ะบบป็ิด (Closed Circuit) 
ค่าความ่หนาแน่นจะเป็ล้�ยนเป็็นส่้เหลืองที่้� 5.2 g/L และส่้แดงที่้� 6.3 g/L จะไม่่ม่้ก้าร์แจ้งเตืือน
อื�นๆ

ส่ำหร์ับก้าร์ดำน�ำแบบร์ะบบเป็ิด (Open Circuit)
ค่าความ่หนาแน่นจะเป็ล้�ยนเป็็นส่้เหลืองที่้� 6.3 g/L และจะไม่่ม่้ก้าร์แจ้งเตืือนอื�นๆ

หาก้ส่งส่ัยในก้าร์แส่ดงผิลของก้าร์เเจ้งเตืือนของส่้เหล่าน้� ส่าม่าร์ถัศ้ก้ษาเพิ�ม่เตืิม่ได้ที่้�หน้า 66 
(คำแนะนำหน้า 73)

Anthony, T.G and Mitchell, S.J. Respiratory physiology of rebreather 
diving. In: Pollock NW, Sellers SH, Godfrey JM, eds. Rebreathers and 
Scientific Diving. Proceedings of NPS/NOAA/DAN/AAUS June 16-19, 
2015 Workshop. Durham, NC; 2016.

ใหม่ เพิ�ม่ตืัวเลือก้ก้าร์จัดก้าร์พลังงานเพิ�ม่เตืิม่ ก้าร์ตืั�งค่าในก้ร์ณ้เหล่าน้�ส่าม่าร์ถัลดก้าร์ใชั้
พลังงานโดยก้าร์ป็ิดเคร์ื�องเร์็วข้�นหาก้ตื้องก้าร์
 
โดยไป็ที่้� ก้าร์ตืั�งค่า (Settings) -> ก้าร์เเส่ดงผิล (Display) -> ส่ิ�นสุ่ดก้าร์ดำน�ำ (Timeouts)

Dive Timeout: 
  ควบคุม่ส่ิ�งที่้�จะเก้ิดข้�นเม่ื�อข้�นสู่่ผิิวน�ำใน Dive Mode และถั้งเวลา Timeout  
  โดย Dive Mode Timeout จะข้�นอยู่ก้ับก้าร์ก้ดป็ุ�ม่เที่่านั�น

  ม่้ส่องตืัวเลือก้ “to watch” และ “to off” หาก้เลือก้ “to watch” Teric จะเป็ล้�ยน 
  เป็็นโหม่ดนาฬิิก้าหลังจาก้ส่ิ�นสุ่ดก้าร์ดำน�ำ 

https://www.omao.noaa.gov/sites/default/files/documents/Rebreathers%20and%20Scientific%20Diving%20Proceedings%202016.pdf
https://www.omao.noaa.gov/sites/default/files/documents/Rebreathers%20and%20Scientific%20Diving%20Proceedings%202016.pdf
https://www.omao.noaa.gov/sites/default/files/documents/Rebreathers%20and%20Scientific%20Diving%20Proceedings%202016.pdf
https://www.omao.noaa.gov/sites/default/files/documents/Rebreathers%20and%20Scientific%20Diving%20Proceedings%202016.pdf
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  หาก้เลือก้ “to off” Teric จะป็ิดใชั้งานหลังจาก้ส่ิ�นสุ่ดก้าร์ดำน�ำ ถั้าหาก้ใชั้ Teric เป็็น   
  คอม่พิวเตือร์์ดำน�ำอย่างเด้ยว แนะนำให้เลือก้ “to off” จะชั่วยป็ร์ะหยัดพลังงานโดยก้าร์ป็ิดเคร์ื�องให้เร์็วข้�น 
  เม่ื�อไม่่ได้ใชั้งาน

โหม่ด Dive Timeout ส่าม่าร์ถัก้ำหนดค่าได้ที่้� 5, 10 หร์ือ 15 นาที่้

Watch Timeout: 
  จาก้โหม่ดนาฬิิก้า Teric จะป็ิดใชั้งานเส่ม่อเม่ื�อ Timeout ส่่วน Watch Timeout “No motion” 
  หร์ือ “no buttons” ใชั้ “no motion” หาก้ตื้องก้าร์ให้ Teric ที่ำงานอยู่ตืลอดเวลาในขณะที่้�อยู่ใน 
     โหม่ดนาฬิิก้า ใชั้ “no buttons” หาก้ตื้องก้าร์ให้ Teric ป็ิดก้าร์ใชั้งานหลังจาก้ใชั้งานเส่ร์็จแล้ว
        
ส่าม่าร์ถัก้ำหนดค่าโหม่ด Watch Timeout ในชั่วงที่้�ก้ว้างก้ว่าเดิม่ ตืั�งแตื่ 15 วินาที่้ ถั้ง 20 นาที่้

การ์เปลี่ยนค่าเร์ิ่มต้น:
  ก้่อนหน้าน้�จะไม่่ม่้ตืัวเลือก้ผิู้ใชั้ ตืาร์างด้านล่างจะแส่ดงค่าคงที่้�ของเฟิร์์ม่แวร์์เวอร์์ชัันเก้่า   
  ค่าเร์ิ�ม่ตื้นได้เป็ล้�ยนจาก้พฤตืิก้ร์ร์ม่เดิม่ดังที่้�แส่ดงด้านล่าง ค่าเร์ิ�ม่ตื้นใหม่่
  จะชั่วยเพิ�ม่ป็ร์ะส่ิที่ธิภาพในก้าร์ป็ร์ะหยัดพลังงานได้ม่าก้ข้�น

การ์ตั้งค่า พฤติกร์ร์มเดิม ค่าเร์ิ่มต้นใหม่

Dive Timeout เป็ล้�ยนเป็็น To watch (โหม่ดนาฬิิก้า) To off (ป็ิดใชั้งาน)

Dive Timeout 5 นาที่้ 10 นาที่้

Watch Timeout เป็ิด No motion (ไม่่ม่้ก้าร์เคลื�อนไหว) No buttons (ไม่่ม่้ป็ุ�ม่)

Watch Timeout 20 นาที่้ 1 นาที่้

  หลังอัป็เดตืเฟิร์์ม่แวร์์จาก้เวอร์์ชัันเก้่า ก้าร์ตืั�งค่าจะตืร์งก้ับพฤตืิก้ร์ร์ม่เดิม่
   จะไม่่เห็นก้าร์เป็ล้�ยนแป็ลงจาก้ก้าร์อัป็เดตื ก้าร์ร์้เซึ่็ตืก้ลับไป็ยังค่าเร์ิ�ม่ตื้นจะใชั้ค่าเร์ิ�ม่ตื้นใหม่่
  Teric เคร์ื�องใหม่่ที่้�ส่่งจาก้โร์งงานจะม่าพร์้อม่ค่าเร์ิ�ม่ตื้นใหม่่น้�
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NOTE

This release is not a major feature release but is recommended for all users to 
address a few minor issues. 

!

Fixes issue that could cause a Watchdog Reset error in certain circumstances. Issue 
was related to entering a low-power standby state after charging and did not have any 
impact on normal operations or any other negative effects.

FIX

FIX

Fixed error where in CC/BO the dive log gas lists were swapped. Only affected the 
dive log. 

FIX

Fixed display error in menu where in Gauge mode the GTR/SAC option value 
displayed as “Off (Gauge) Off” instead of just “Off (Gauge)”.
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NOTE

This release is not a major feature release but is recommended for all users to 
address a few minor issues. 

!

CHANGE O2 % threshold for considering a gas a “deco gas” now 40% O2 (previously 50%). This 
now matches the current Perdix/Petrel/NERD 2 release.

CHANGE SAC calculations for display in dive log modified slightly to match the Perdix AI.

CHANGE Adds “EN250” information to dive mode start screen for some models.

Fixes issue where under some conditions units may not shutoff when left on charger. 
This can result in excessive power drain with the screen off until the unit is manually 
turned back on.

FIX

Fixed issue where surface interval was logged and displayed incorrectly when greater 
than 45 days. Logged surface interval value is now limited to a maximum of 45 days. If 
greater than 45 days will display as “> 45 days”.

FIX
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NOTE

This release is recommended for all Teric users. It adds new features and fixes minor 
issues. 

!

NEW

NEW

Translated versions. Currently available for:

• 繁體中文  (Traditional Chinese)
• 简体中文  (Simplified Chinese)
•	日本語			 (Japanese)
• Español  (Spanish)
• other languages will be added once ready

Lower frequency option added for beeper, which may be easier 
for some users to hear.

CHANGE GF99 now displays in yellow when above GF High (and still displays in red when 
greater than 100%).

CHANGE SurfGF is no longer red when above 100%. Instead, the SurfGF color is based on 
current GF (GF99), so if the current GF99 is greater than GF High the SurfGF will 
display in yellow, and in red when greater than 100%.

ft  0.
P
S
I

0
NDL
--

0.21

T1
1850

O2
21%

PPO2

Rec

SURFACE
4days

OCOC

Beeper

Low Pitch
High Pitch

✘

IMPROVE In the OC Rec Standard layout the TTS 
(top-right) location can be replaced by 
alternate displays.

Top-Right Disp

T1 Pressure
Surface GF

T2 Pressure
T1+T2

GF99

✘
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NEW Deco Planner now warns when the gas PPO2 is outside the safe range by displaying 
the gas in red.

CHANGE Changed PPO2/MOD warnings. New behaviour:

• High PPO2 Warning message: only triggered when PPO2 > (PPO2 High Limit + 
0.03). 

• PPO2 color coding: Red when PPO2 > (PPO2 High Limit + 0.03) OR PPO2 < 
(PPO2 Low Limit). Yellow when (PPO2 High Limit - 0.03) < PPO2 <= (PPO2 High 
Limit + 0.03). 

• Gas Colour coding: Red when PPO2 > (PPO2 High Limit + 0.03) OR PPO2 < 
(PPO2 Low Limit). Yellow when better gas available. 

• OC and BO modes MOD Colour coding: Red when PPO2 > (PPO2 High Limit 
+ 0.03). Yellow when (PPO2 High Limit - 0.03) < PPO2 <= (PPO2 High Limit + 
0.03). 

• CC MOD Colour coding: Red when (Dil PPO2) > (PPO2 High Limit). Yellow when 
(Dil PPO2) > (PPO2 Dil Limit, i.e. 1.05 ATA)

CHANGE Changed rules for how MOD and DECO PPO2 limits are applied. Now only uses MOD 
limit for the lowest O2 gas (and this gas must be less than 50% O2). BO mode only 
uses the DECO PPO2 limit (never MOD).

IMPROVE When switching to BO from CC during a dive, the best gas will automatically be 
selected. This behaviour is now the same as other products (Petrel, Perdix, etc.).

CHANGE Allow reserve pressure up to 2400 PSI /165 Bar like on Perdix.
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FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

Fixed SAC calculation issue where pressure increases (which can happen in the 
real world) were being filtered out of the avg calc, but with an error where the 
denominator for the average calc was still updated.

Fixed issue where a critically low battery shutdown during a dive would cause the unit 
to cycle back on immediately.

Fixed issue where the first page of the BO deco planer result could be skipped if a 
button was pressed while the calculations were in progress.

Fixed issues with setting compass declination, which was not working.

Fixed an issue where the log could fail to display under very specific circumstances.

Fixed issue with not rotating display when put into charging cradle when the compass 
was completely disabled.

CHANGE

CHANGE

IMPROVE

CHANGE

Made the declination editor nicer by showing the raw and adjusted compass headings 
while editing.

When shutdown has occurred due to a critically low battery, no longer wakes up due 
to alarms or timers.

Factory dives will now be labeled as “Factory” (applies to new factory dives only).

Disabling of vibration motor on low battery has been removed.
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NEW Added support for alternate Flash memory. 

NOTE

Versions V13 to V15 were not publicly released.!

NOTE

This release was installed on new production, but not otherwise publicly released. 
No functional changes, just support for minor production changes. 

!

VERSION 12 2019-01-25

VERSION 13 TO 15
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NEW Added support for another alternate OLED driver. 

VERSION 10 2018-10-04

NOTE

This release is not a major feature release but is recommended for all users to 
address a few minor issues. 

!

VERSION 11 2019-01-03

FIX

FIX

FIX

Fixed serial number formatting in log opening record and final log record (now 
matches Petrel formatting).

Corrected timing issue that could very rarely result in a single erroneous depth sensor 
reading. This could show as an incorrect maximum depth in the dive log.

Fixed issue where Freedive mode surface interval was not updated correctly after 
standby mode.

NOTE

This release is not a major feature release. !

Added support for an alternate OLED driver 

FIX Fixed issue in NDL Planner were turned-off gases would be used if that gas index had 
been enabled in a previous run of the NDL planner. This only affected the planner and 
not in-dive calculations.

NEW
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NOTE

This release is not a major feature release. It contains minor improvements and fixes 
some issues, mostly related to charging. This update is recommended for all users.

!

IMPROVE Improved the accuracy of the battery gauge, especially when charging. 

CHANGE When battery is low, all watch faces will now force display of the battery gauge icon to 
alert user of low battery status.

CHANGE The “Low Battery” warning now only appears for 5 seconds, then automatically 
disappears. Previously required user to clear by acknowledging with a button press, 
but no longer necessary since battery gauge always shown when in low battery state.

CHANGE In CCR mode, now enforces a 6m (20ft) gap between switch up and switch down auto 
set point switch depths.

CHANGE Changed rules about how AI tank start and end pressures are determined and how 
average SAC is calculated. These rules will be applied to Cloud and other products 
with new releases.

FIX Added new time zones for Adelaide +9:30, Newfoundland -3:30, Burma & Cocos 
Islands +6:30.

FIX Fixed some corner case behaviour when on charger, especially for third-party 
chargers.
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FIX Added ascent rate indicator to gauge mode. 

FIX Fixed an issue where removing the Teric from the charger could lock up the display.

FIX Fixed an issue that could cause an “Unknown Reset” message from standby. This issue 
did not cause any other side effects other than the unknown reset message.

IMPROVE Internal improvements to increase production efficiency. No change to end user.

Versions v07 and v08 were not publicly released.

VERSION 07 & 08

First public release for the Teric was v06.

VERSION 06 2018-05-28


