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ระเบีียบีทีี่�ใช้ ้ในคู่่�มืือนี �
ค่ำ�มืือน้�ใช้ร้ะเบ้ัยบัดังัต่�อไปน้�เพืื่�อเนน้ยำ ��ข้อ้ม่ืลท้ี่�สำ�คำญั

ข้อ้ิมูล
กล�องข้อ้คำว�มืข้อ้ม่ืลม้ืคำำ�แนะนำ�ท้ี่�เป็นประโยช้น์
สำ�หรบััก�รใช้น้�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้องคุำณใหเ้กิดัประโยช้น์
ส่งสุดั

ข้อ้ิควร์ร์ะวงั
กล�องข้อ้คำว�มืข้อ้คำวรระวงัม้ืคำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง้�นท้ี่�
สำ�คำญัสำ�หรบััน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้องคุำณ

คำ�เต่อิน

กล�องข้อ้คำว�มืคำำ�เตื่อนม้ืข้อ้ม่ืลสำ�คำญัท้ี่�อ�จส�งผล
ต่�อคำว�มืปลอดัภัยัส�วนบุัคำคำลข้องคุำณ

นาฬิิกาดำำานำ �าเคู่รื�องนี �มีืข้อ้บีกพร�อง แมืว้่�าเราจะยงัไมื�พบีข้อ้บีกพร�องที่ั�งหมืดำ แต่� 

ก็ยงัคู่งมีือย่� แน�นอนว่�ามีืบีางสิิ่�งทีี่�นาฬิิกาดำำานำ �าเคู่รื�องนี �จะที่ำาโดำยทีี่�เราไมื� 

คู่าดำคิู่ดำหรือว่างแผนใหท้ี่ำาสิิ่�งในทีี่�ต่�างออกไป อย�าไดำฝ้ากชี้วิ่ต่ไว่ก้บัีแหล่�งข้อ้ม่ืล่เดีำยว่ 
โดำยเด็ำดำข้าดำ แล่ะให้ใช้น้าฬิิกาดำำานำ �าหรือต่ารางดำำานำ �าสิ่ำารอง หากคุู่ณเลื่อกทีี่� 
จะดำำานำ �าทีี่�มีืคู่ว่ามืเสีิ่�ยงมืากข้้ �น คุู่ณคู่ว่รต่อ้งผ�านการฝึกอบีรมืทีี่�เหมืาะสิ่มืแล่ะ 

คู่�อย ๆ ยกระดำบัีเพื�อสิ่ ั�งสิ่มืประสิ่บีการณ์

นาฬิิกาดำำานำ �านี �จะที่ำางานผิดำพล่าดำ สิิ่�งสิ่ำาคู่ญัไมื�ใช้�ว่�าจะที่ำางานผิดำพล่าดำหรือไมื� แต่�อย่�ทีี่�  

จะที่ำางานผิดำพล่าดำเมืื�อไร อย�าฝากชี้วิ่ต่ไว่ก้บัีนาฬิิกาดำำานำ �าเคู่รื�องนี � แล่ะมีืแผนไว่เ้สิ่มือเพื�อ 

รบัีมืือในกรณีทีี่�อุปกรณท์ี่ำางานผิดำพล่าดำ ระบีบีอตั่โนมืติั่ไมื�สิ่ามืารถแที่นทีี่�คู่ว่ามืร่แ้ล่ะ 
การฝึกฝนไดำ ้ 

ไมื�มีืเที่คู่โนโล่ยีใดำทีี่�จะช้�ว่ยชี้วิ่ต่คุู่ณไดำ ้แต่�คู่ว่ามืร่ ้ที่กัษะ แล่ะข้ั�นต่อนทีี่�มีืการฝึกฝนมืาเป็น
อย�างดีำจะเป็นการป้องกนัทีี่�ดีำทีี่�สุิ่ดำข้องคุู่ณ (เว่น้แต่�ว่�าคุู่ณจะไมื�ออกไปดำำานำ �า)

คำำ�เตื่อน

นาฬิิกาดำำานำ �านี �มีืคู่ว่ามืสิ่ามืารถในการคู่ำานว่ณระยะทีี่�จำาเป็นต่อ้งพกันำ �าเพื�อล่ดำ 

คู่ว่ามืกดำอากาศ ซึ่้�งการคู่ำานว่ณเหล่�านี �เป็นการคู่าดำเดำาทีี่�ดีำทีี่�สุิ่ดำถง้คู่ว่ามืจำาเป็นทีี่�แที่จ้ริง 

ข้องร�างกายในการพกันำ �าเพื�อล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ การดำำานำ �าทีี่�จำาเป็นต่อ้งพกันำ �าเพื�อล่ดำ 

คู่ว่ามืกดำอากาศเป็นระยะนั�นมีืคู่ว่ามืเสีิ่�ยงส่ิ่งกว่�ามืากเมืื�อเทีี่ยบีกบัีการดำำานำ �าภายใน 

ขี้ดำจำากดัำทีี่� ไมื�จำาเป็นต่อ้งหยุดำพกั
การดำำานำ �าโดำยใช้ถ้งัว่นอากาศ แล่ะ/หรือการดำำานำ �าโดำยใช้ก้า๊ซึ่ผสิ่มื แล่ะ/หรือการดำำานำ �าทีี่� 
ต่อ้งพกันำ �าเพื�อล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศเป็นระยะ แล่ะ/หรือการดำำานำ �าในสิ่ภาพแว่ดำล่อ้มืทีี่�มีื 

สิิ่�งข้ว่างก ั�นเหนือศีรษะ ล่ว้่นมีืคู่ว่ามืเสีิ่�ยงเพิ�มืข้้ �นเป็นอย�างมืากเมืื�อเทีี่ยบีกบัีการดำำานำ �าตื่ �น  

คุณกำ�ลงัเสี�ยงชีวิตกบักิจกร์ร์มนี �

อนัต่ร�ย
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คุู่ณสิ่มืบีติั่
• หน�้จอ LCD เต็่มืช้�วงส้ ข้น�ดั 2.2”
• ย�งกนักระแที่กผิวไมื�เร้ยบั 
• ใช้ง้�นไดัท้้ี่�คำว�มืลกึส่งสุดั 120 มื. / 390 ฟุุต่ 
• โหมืดั Air (อ�ก�ศ), Single-gas Nitrox (ไนต่ร็อกซ์ก์�๊ซ์เด้ัยว) 

และ Multi-gas Nitrox (ไนต่ร็อกซ์ห์ล�ยก�๊ซ์)
• โหมืดัดัำ�นำ ��เพืื่�อสนัที่น�ก�รท้ี่�ใช้ง้�นง��ย
• รองรบััก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศอย��งเต็่มืร่ปแบับั
• Bühlmann ZHL-16C พื่รอ้มื Gradient Factor
• ไมื�ม้ืก�รล็อกก�รเข้�้ใช้ง้�นเมืื�อละเมิืดัจุดัพื่กัเพืื่�อลดั 

คำว�มืกดัอ�ก�ศ
• ระบับัติ่ดัต่�มื CNS
• ระบับัว�งแผนข้้ดัจำ�กดััท้ี่� ไมื�ต่อ้งพื่กันำ �� (NDL) แบับัเร็ว 
• ระบับัว�งแผนลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศเต็่มืร่ปแบับั
• ก�รเตื่อนแบับัสั�นท้ี่�ปรบััแต่�งไดั้
• อตั่ร�ก�รสุ�มืต่วัอย��งคำว�มืลกึท้ี่�ต่ ั�งโปรแกรมืไดั้
• ก�รอปัโหลดับันัที่กึก�รดัำ�นำ ��ไปยงั Shearwater Cloud  

ผ��นบัล่ท่ี่ธ
• ก�รช้�รจ์แบับัไรส้�ย
• ก�รอปัเกรดัเฟิุรม์ืแวรผ์��นบัล่ท่ี่ธ

1� คำ�นำ�
Shearwater Peregrine เป็นน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��สำ�หรบััที่ั�งนกัดัำ�นำ ��มืือ
ใหมื�และนกัดัำ�นำ ��ท้ี่�ม้ืประสบัก�รณ์

โปรดัใช้เ้วล�ในก�รอ��นค่ำ�มืือน้� คำว�มืปลอดัภัยัข้องคุำณอ�จข้ึ �นอย่�
กบััคำว�มืส�มื�รถข้องคุำณในก�รอ��นและที่ำ�คำว�มืเข้�้ใจหน�้จอ
ข้อง Peregrine

ก�รดัำ�นำ ��ม้ืคำว�มืเส้�ยง และก�รศกึษ�คืำอเคำรื�องมืือท้ี่�ด้ัท้ี่�สุดัข้อง
คุำณในก�รจดััก�รกบััคำว�มืเส้�ยงน้�

อย��ใช้ค่้ำ�มืือน้�เพืื่�อที่ดัแที่นก�รฝึึกฝึนดัำ�นำ ��อย��งเหมื�ะสมื และอย��
ดัำ�นำ ��เกินระดับััท้ี่�คุำณไดัร้บััก�รฝึึกฝึนมื� สิ�งท้ี่�คุำณไมื�ร่อ้�จที่ำ�ร�้ย
คุำณไดั้

ดูวิดีโอิ:	
การแนะนำา Peregrine

https://youtu.be/MF4QAg-ndEo
https://www.youtube.com/watch?v=2wC40aUAWNM
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1.2. โหมืดำต่�าง ๆ ทีี่�กล่�าว่ถง้ไว่ใ้นคู่่�มืือนี �
ค่ำ�มืือน้�ประกอบัดัว้ยคำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง้�นสำ�หรบััโหมืดัดัำ�นำ ��ที่ั�ง 4 
โหมืดัท้ี่�ม้ืให้ใน Peregrine ไดัแ้ก�

• Air
• Nitrox
• 3 GasNx
• Gauge 

ที่ั�งน้�บั�งคุำณสมืบัติั่ข้อง Peregrine จะใช้้ไดัก้บััโหมืดัดัำ�นำ ��บั�งโหมืดั
เที่��นั�น ห�กไมื� ไดัร้ะบุัไว ้คุำณสมืบัติั่ท้ี่�อธิบั�ยจะใช้้ไดัก้บััโหมืดัดัำ�นำ ��
ที่ั�งหมืดั

เปล้�ยนโหมืดัดัำ�นำ ��ไดัจ้�กเมืน่ก�รต่ั�งคำ��โหมืดั ด่ัร�ยละเอ้ยดัใน 
หน�้ 38

1.1. หมืายเหตุ่เกี�ยว่กบัีคู่่�มืือนี �
ค่ำ�มืือน้�ม้ืก�รอ�้งอิงข้�้มืระหว��งส�วนต่��ง ๆ เพืื่�อก�รนำ�ที่�งท้ี่�
ง��ยยิ�งข้ึ �น 

ข้อ้คำว�มืท้ี่�ข้้ดัเสน้ใต่จ้ะระบุัลิงก ์ไปยงัเนื�อห�ส�วนอื�น

อิย่�เปลี�ยนแปลงก�ร์ต ั�งค่�ใด	ๆ	ใน	Peregrine	ห�กคุณยงั
ไม่เข้�้ใจถึงึผลทีึ�จะต�มม�จ�กก�ร์เปลี�ยนแปลงนั�น	ๆ ห�กไมื�
แน�ใจ โปรดัศกึษ�ส�วนท้ี่�เก้�ยวข้อ้งในค่ำ�มืือน้�เพืื่�ออ�้งอิง 

ค่ำ�มืือน้�ไมื�ส�มื�รถที่ดัแที่นก�รฝึึกอบัรมือย��งเหมื�ะสมืไดั ้

เวอิร์ช์นัเฟิร์ม์แวร์:์	V77

ค่ำ�มืือน้�สอดัคำลอ้งกบััเฟิุรม์ืแวรเ์วอรช์้นั V77 

อ�จม้ืก�รเปล้�ยนแปลงข้องคุำณสมืบัติั่ต่��ง ๆ หลงัจ�กก�ร
เผยแพื่ร� ซึ์�งอ�จยงัไมื� ไดับ้ันัที่กึไวใ้นค่ำ�มืือน้�

โปรดำต่รว่จสิ่อบีหมืายเหตุ่การเผยแพร�ใน  
Shearwater.com เพื�อด่ำรายการคู่ว่ามืเปลี่�ยนแปล่ง 
นบัีต่ ั�งแต่�ทีี่�มีืการเผยแพร�คู่ร ั�งล่�าสุิ่ดำ 

https://www.shearwater.com/support/
https://www.shearwater.com/support/
https://www.shearwater.com/support/


หน�้ 6 Doc. 16001-SI-RevB (2020-07-06)

คำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง้�น

2� ก�ร์ใชง้�นพ่ั �นฐ�น

2.1. การเปิดำเคู่รื�อง
กดัที่ั�งสองปุ� มืพื่รอ้มืกนัเพืื่�อเปิดัเคำรื�อง Peregrine

เปิดำเคู่รื�องอตั่โนมืติั่
Peregrine จะเปิดัเคำรื�องโดัยอตั่โนมืติั่เมืื�ออย่� ใต่น้ำ �� ที่ั�งน้�ข้ึ �นอย่�กบัั
แรงดันัท้ี่�เพิื่�มืข้ึ �น ไมื�ใช้�ก�รสมัืผสักบัันำ �� เมืื�อเปิดัใช้ง้�นก�รเปิดั
เคำรื�องอตั่โนมืติั่ Peregrine จะเข้�้ส่� โหมืดัดัำ�นำ ��ท้ี่�ต่ ั�งคำ��ไวล้��สุดั 

รายล่ะเอียดำการเปิดำเคู่รื�องอตั่โนมืติั่
Peregrine จะเปิดัเคำรื�องโดัยอตั่โนมืติั่เมืื�อแรงดันัสมัืบ่ัรณส่์งกว�� 
1,100 มิืลลิบั�ร ์(mbar) 

สำ�หรบััข้อ้ม่ืลอ�้งอิง แรงดันัระดับัันำ ��ที่ะเลปกติ่อย่�ท้ี่�  1,013 mbar 
และแรงดันั 1 mbar เที่��กบัันำ ��ประมื�ณ 1 ซ์มื. (0.4”) ดังันั�น เมืื�อ
อย่�ท้ี่�ระดับัันำ ��ที่ะเล Peregrine จะเปิดัเคำรื�องโดัยอตั่โนมืติั่และเข้�้
ส่� โหมืดัดัำ�นำ ��เมืื�ออย่� ใต่น้ำ ��ประมื�ณ 0.9 มื. (3 ฟุุต่) 

ห�กอย่�ท้ี่�ระดับััคำว�มืส่งท้ี่�มื�กกว�� Peregrine จะเปิดัเคำรื�องโดัย
อตั่โนมืติั่ท้ี่�ระดับััคำว�มืลกึท้ี่�มื�กกว�� ต่วัอย��งเช้�น เมืื�ออย่�ท้ี่�  

คำว�มืส่ง 2,000 มื. (6,500 ฟุุต่) คำว�มืกดัอ�ก�ศจะอย่�ท้ี่�เพ้ื่ยง 
800 mbar ท้ี่�คำว�มืส่งน้� Peregrine จะต่อ้งอย่� ใต่น้ำ ��ท้ี่�  300 mbar 
จงึจะม้ืแรงดันัสมัืบ่ัรณท้์ี่� 1,100 mbar ซึ์�งหมื�ยคำว�มืว��ก�ร
เปิดัเคำรื�องอตั่โนมืติั่จะเกิดัข้ึ �นท้ี่�  3 เมืต่ร (10 ฟุุต่) ใต่น้ำ ��เมืื�ออย่�ท้ี่�
คำว�มืส่ง 2,000 มื.

Splash Screen (หนา้จอเริ�มืต่น้) ทีี่�ปรบัีแต่�งไดำ ้
หลงัจ�กเปิดัเคำรื�อง Splash Screen (หน�้จอเริ��มืต่น้) ข้อง 
Peregrine จะแสดังข้ึ �นเป็นเวล� 2 วิน�ท้ี่ 

คุำณส�มื�รถเพิื่�มืข้อ้คำว�มืเริ�มืต่น้ท้ี่�ปรบััแต่�งไดัน้้�โดัยใช้แ้อป 
Shearwater Cloud Cloud Desktop

และต่วัภั�พื่เองก็ส�มื�รถปรบััแต่�งไดั้โดัยใช้แ้อป Shearwater 
Cloud Cloud Desktopเช้�นกนั 

ด่ัร�ยละเอ้ยดัเพิื่�มืเติ่มืไดัท้้ี่�  เช็ื�อมตั้อ่กบ้	Shearwater	Cloud	
Desktop	ที่ี�หน้ำา้	44

อิย่�ว�งใจคุณสมบติัก�ร์เปิดเคร่์�อิงอิตัโนมติั

คุำณสมืบัติั่น้�เป็นระบับัสำ�รองสำ�หรบัักรณ้ท้ี่�คุำณ
ลืมืเปิดัเคำรื�อง Peregrine

Shearwater แนะนำ�ใหเ้ปิดัเคำรื�องน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��
ดัว้ยต่นเองก�อนก�รดัำ�นำ ��แต่�ละคำรั�งเพืื่�อยืนยนั
ก�รที่ำ�ง�นท้ี่�ถ่กต่อ้งและเพืื่�อต่รวจด่ัสถ�นะ 
แบัต่เต่อรร้์�และก�รต่ั�งคำ��อ้กคำรั�ง 
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2.2. ปุ� มื
นอกจ�กก�รเปิดัเคำรื�องแลว้ ก�รใช้ง้�นที่ั�งหมืดัข้อง Peregrine ก็
เป็นก�รกดัปุ� มืง��ย ๆ เพ้ื่ยงปุ� มืเด้ัยว

ไมื�ต่อ้งกงัวลว��จะต่อ้งจดัจำ�ปุ� มืคำำ�สั�งดั�้นล��ง เนื�องจ�กม้ืคำำ�ใบั้
ข้องปุ� มืต่��ง ๆ ท้ี่�ที่ำ�ให้ใช้ง้�น Peregrine ไดัง้��ย

ปุ� มื MENU (ซึ่า้ย)
• จ�กหน�้จอหลกั > วนด่ัเมืน่ต่��ง ๆ
• ในเมืน่ > วนด่ัเมืน่และต่วัเลือกต่��ง ๆ

ปุ� มื FUNC (ข้ว่า)
• จ�กหน�้จอหลกั > วนด่ัหน�้จอข้อ้ม่ืลต่��ง ๆ
• ในเมืน่ > เลือกเมืน่หรือต่วัเลือก

MENU
(ซ้�้ย)	

FUNC
(ข้ว�)

Brightness
Change Save

MedBrightness
คำำ�ใบั ้MENU คำำ�ใบั ้FUNC

2.3. คู่ำาใบีปุ้� มื
เมืื�ออย่� ในเมืน่ คำำ�ใบัปุ้� มืจะระบุัหน�้ท้ี่�ข้องแต่�ละปุ� มื 



หน�้ 8 Doc. 16001-SI-RevB (2020-07-06)

คำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง้�น

3� ตวัเล่อิกก�ร์ยดึ
Peregrine จะไดัร้บััก�รจดััส�งมื�พื่รอ้มืที่ั�งส�ยซิ์ลิโคำนและส�ยช็้อก 
คำอรด์ัก�อนใช้ง้�นคำรั�งแรก คุำณจะต่อ้งติ่ดัต่ั�งต่วัเลือกก�รยดึัท้ี่�
ต่อ้งก�ร

3.1. สิ่ายซิึ่ลิ่โคู่น
ส�ย Peregrine ท้ี่�ม้ืมื�ใหท้ี่ำ�จ�กซิ์ลิโคำนยืดัและที่นที่�นท้ี่� ไดัร้บัั 
ก�รออกแบับัใหย้ดึัเข้�้กบัักบััชุ้ดัดัำ�นำ ��แบับัเว็ที่ส่ที่หรือดัร�ยส่ที่ไดั้
โดัยไมื�เลื�อนไปมื� โดัยส�ยซิ์ลิโคำนน้�ม้ืใหเ้ลือกหล�ยส้ (ส้ดัำ�
มื�พื่รอ้มืกบััต่วัเคำรื�อง) 

ส�ยน้�จะรดััเข้�้กบัั Peregrine ดัว้ยพุื่กสแต่นเลสสต้่ลท้ี่�
ส�มื�รถถอดัออกและเปล้�ยนไดัง้��ยโดัยใช้้ไข้คำวง Phillips 
แบับัมื�ต่รฐ�นสองชิ้�น (ม้ืมื�ให)้ พุื่กรดััมื�พื่รอ้มืส�วนประกอบั
สำ�หรบััก�รล็อคำท้ี่�ปรบััมื�ใหล้�วงหน�้ ซึ์�งจะใช้ง้�นไดัด้้ัท้ี่�สุดัเมืื�อ
ข้นัใหแ้น�นไมื�เกิน 5 คำรั�ง

อิย่�ข้นัสลกัพุักแน่นเกินไป	
เมืื�อร่ส้กึแน�นด้ัแลว้ ใหห้ยุดัข้นั ก�รข้นัจนแน�นเกิน
ไปอ�จที่ำ�ใหเ้กล้ยวเส้ยห�ยไดั ้

3.2. สิ่ายช็้อกคู่อรด์ำ
ส�ยช็้อกคำอรด์ัหรือส�ยบันัจ้ �ส�มื�รถติ่ดัต่ั�งเข้�้กบัั Peregrine ไดั้
หล�ยแบับั ข้น�ดัร่ข้อง Peregrine ม้ืไวส้ำ�หรบััส�ยข้น�ดั 4 มืมื. 

วิธ้ท้ี่�ด้ัท้ี่� สุดัคืำอก�รมืดััส�ยช็้อกคำอรด์ัดัว้ยเงื�อนง��ย ๆ ส้�ที่บั แต่�วิธ้น้�
ไมื�ส�มื�รถปรบััไดั ้และเงื�อนอ�จหลุดัไดัเ้มืื�อต่อ้งถ�วงนำ ��หนกัมื�ก 

อ้กวิธ้หนึ�งคืำอก�รใช้เ้งื�อนห่ร่ดั เงื�อนน้�จะส�มื�รถปรบััคำว�มืแน�นไดั้
เมืื�อเปล้�ยนร่ปแบับัก�รปกป้องจ�กสภั�พื่แวดัลอ้มื 
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4.2.  คู่ว่ามืแต่กต่�างข้องโหมืดำดำำานำ �า
แต่�ล่ะโหมืดำ
โหมืดัดัำ�นำ ��แต่�ละโหมืดัออกแบับัมื�เพืื่�อใหเ้หมื�ะกบััประเภัที่ 
ก�รดัำ�นำ ��เฉพื่�ะ

Air
ออกแบับัมื�สำ�หรบััใช้้ในกิจกรรมืดัำ�นำ ��เพืื่�อสนัที่น�ก�รโดัยใช้้
ถงัอ�ก�ศเที่��นั�น และไมื�ต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 

• อ�ก�ศ (ออกซิ์เจน 21%) เที่��นั�น ไมื�ม้ืก�รเปล้�ยนถงัใต่น้ำ ��
• แถวข้อ้ม่ืลท้ี่�อ��นง��ย
• คำำ�เตื่อนท้ี่�ม้ืประสิที่ธิภั�พื่ยิ�งข้ึ �น

Nitrox (Single Gas)
ออกแบับัมื�สำ�หรบััใช้้ในกิจกรรมืดัำ�นำ ��เพืื่�อสนัที่น�ก�รโดัยใช้้
ถงัไนต่ร็อกซ์ ์และไมื�ต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 

• ก�๊ซ์ไนต่ร็อกซ์เ์ที่��นั�น โดัยม้ืออกซิ์เจนส่งสุดั 40%
• ไมื�ม้ืก�รเปล้�ยนถงัใต่น้ำ ��
• แถวข้อ้ม่ืลท้ี่�อ��นง��ย
• คำำ�เตื่อนท้ี่�ม้ืประสิที่ธิภั�พื่ยิ�งข้ึ �น

3 GasNx (โหมืดำ 3 กา๊ซึ่)
ออกแบับัมื�สำ�หรบััใช้้ในกิจกรรมืดัำ�นำ ��ข้ั�นส่ง ซึ์�งรวมืถงึ 
ก�รดัำ�นำ ��เชิ้งเที่คำนิคำระดับััเบืั �องต่น้ท้ี่�ต่อ้งม้ืก�รลดัคำว�มืกดั
อ�ก�ศต่�มืท้ี่�ว�งแผนไว ้

• ก�๊ซ์ท้ี่�โปรแกรมืไดั ้3 แบับั
• รองรบััก�รเปล้�ยนถงัก�๊ซ์
• ปริมื�ณไนต่ร็อกซ์ส่์งสุดั 100%

Gauge
โหมืดั Gauge จะเปล้�ยน Peregrine ใหเ้ป็นหน�้จอแสดังคำว�มืลกึ
และเวล�แบับัง��ย (หรือท้ี่�เร้ยกว�� เวล�ท้ี่�อย่� ใต่น้ำ ��) ด่ัหน�้ 30
• ไมื�ม้ืก�รติ่ดัต่�มืข้อ้ม่ืลเก้�ยวกบััเนื�อเยื�อ
• ไมื�ม้ืข้อ้ม่ืลก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

เปล้�ยนโหมืดัดัำ�นำ ��ไดัจ้�กเมืน่ก�รต่ั�งคำ��โหมืดั 
ด่ัร�ยละเอ้ยดัในหน�้ 38

4� อิินเตอิร์เ์ฟสโหมดดำ�นำ ��

4.1. การต่ั�งคู่�าการดำำานำ �าต่ ั�งต่น้
Peregrine ม้ืก�รต่ั�งคำ��ล�วงหน�้สำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��เพืื่�อสนัที่น�ก�ร

โหมืดัดัำ�นำ ��ต่ั�งต่น้สำ�หรบัั Peregrine ม้ืเพ้ื่ยงโหมืดั Air เที่��นั�น

เพืื่�อเป็นก�รอ�้งอิงแบับัเร็ว ก�รแสดังข้อ้ม่ืลต่ั�งต่น้ข้องหน�้จอ
ดัำ�นำ ��จะเป็นดังัภั�พื่ดั�้นล��งน้�

หล�ยคุำณสมืบัติั่ในโหมืดัต่ั�งต่น้น้�จะใช้ร้�วมืกบััโหมืดัดัำ�นำ ��อื�น ๆ 
ส�วนต่��ง ๆ ต่�อไปน้�จะลงลกึเก้�ยวกบััแต่�ละองคำป์ระกอบัหน�้จอ

ด่ั ตั้ว้อยา่งการดำำาน้ำำ�าแบบกา๊ซเดำยีว	ที่ี�หน้ำา้	27 สำ�หรบััวิธ้ก�รท้ี่�  
หน�้จอน้�เปล้�ยนไปในช้�วงต่��ง ๆ ข้องก�รดัำ�นำ �� 

อตั่ราการดำำาข้้ �น

ขี้ดำจำากดัำทีี่� ไมื�ต่อ้งพกันำ �า

เว่ล่าในการดำำานำ �า

กา๊ซึ่ทีี่�ใช้อ้ย่�

โหมืดั Single Gas

3 : 00
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10:55am
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คู่ว่ามืล่ก้ 
การพกัเพื�อคู่ว่ามืปล่อดำภยั

การโหล่ดำ
ไนโต่รเจน 

อุณหภ่มิื

เว่ล่า
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ข้อ้ม่ืล่การดำำานำ �าพื �นฐาน
พืื่ �นท้ี่�สำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��พืื่ �นฐ�นจะแสดังข้อ้ม่ืลต่�อไปน้�
• คำว�มืลกึปัจจุบันั (หน�วยเป็นฟุุต่หรือเมืต่ร)
• เวล�ดัำ�นำ ��เป็นน�ท้ี่และวิน�ท้ี่

เมืื�ออย่�ท้ี่�ผิวนำ �� เวล�ในก�รดัำ�นำ ��จะถ่กแที่นท้ี่�โดัยต่วัจบััเวล� 

ก�รพื่กัท้ี่�ผิวนำ �� และมื�ต่รวดััแบัต่เต่อร้�จะแสดังข้ึ �นในพืื่ �นท้ี่�น้ �ดัว้ย

ข้อ้ม่ืล่การล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ
พืื่ �นท้ี่�สำ�หรบััก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศจะแสดังข้อ้ม่ืลต่�อไปน้�
• ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั (ห�กเปิดัใช้ง้�น)
• ก�รพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ
• ข้้ดัจำ�กดััท้ี่� ไมื�ต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ (NDL) เป็นน�ท้ี่
• กร�ฟุแถบัก�รโหลดัไนโต่รเจน
• คำำ�เตื่อนสำ�หรบััระดับััคำว�มืลกึส่งสุดัในก�รใช้ง้�น (MOD) และ
คำว�มืเป็นพิื่ษข้องออกซิ์เจนท้ี่�ส�งผลต่�อระบับัประส�ที่ส�วนกล�ง 
(CNS)

 แถว่ข้อ้ม่ืล่ทีี่�กำาหนดำคู่�าไดำ ้

ต่ำ�แหน�งซ์�้ยล��งในหน�้จอหลกัจะแสดังก�๊ซ์ท้ี่�เลือกอย่�เสมือ

ต่ำ�แหน�งกล�งและข้ว�ส�มื�รถกำ�หนดัคำ��เพืื่�อใหแ้สดังข้อ้ม่ืล 
ต่��ง ๆ ไดั ้โดัยจะแสดังคำว�มืลกึส่งสุดั เวล�ข้องวนั และอุณหภ่ัมิื
ไวต้่�มืคำ��ต่ั�งต่น้ 

ด่ั "แถวข้อ้ม่ืลท้ี่�กำ�หนดัคำ��ไดั"้ ท้ี่�หน�้ 13 สำ�หรบััต่วัเลือกท้ี่�
กำ�หนดัเองไดั้

ก�รกดัปุ� มื FUNC (ข้ว�) จะเป็นก�รวนด่ัข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มืใน 
แถวข้อ้ม่ืล ก�รกดัปุ� มื MENU (ซ์�้ย) จะเป็นก�รกลบััส่�แถวข้อ้ม่ืล
ในหน�้จอหลกั 

4.3.  หนา้จอหล่กั
หน�้จอหลกัจะแสดังข้อ้ม่ืลท้ี่�สำ�คำญัท้ี่�สุดัสำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��ใน
โหมืดั Air และ Nitrox

หน�้จอแบั�งออกเป็นส�มืส�วน ไดัแ้ก� ข้อ้ม่ืลก�รดัำ�นำ ��พืื่ �นฐ�น 
ข้อ้ม่ืลก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ และแถวข้อ้ม่ืล 

ข้อ้ิมูลก�ร์ดำ�นำ ��

พ่ั �นฐ�น
คู่ว่ามืล่ก้ เว่ล่า
แล่ะอตั่ราการดำำาข้้ �น

ข้อ้ิมูล	
ก�ร์ลดคว�มกดอิ�ก�ศ
NDL, การพกัเพื�อคู่ว่ามืปล่อดำภยั
การพกันำ �า, คู่ำาเตื่อน

แถึวข้อ้ิมูล
สิ่ามืารถกำาหนดำคู่�าไดำ ้

ระบับัสงวนพืื่�นท้ี่�ในส�วนข้องข้อ้ม่ืลก�รดัำ�นำ ��พืื่ �นฐ�นและส�วน
ข้อ้ม่ืลก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศไวเ้ป็นข้อ้ม่ืลท้ี่�สำ�คำญัท้ี่�สุดัและไมื�
ส�มื�รถปรบััแต่�งไดั ้ก�รกดัปุ� มื FUNC (ข้ว�) จะเป็นก�รเลื�อนด่ั
ข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มืในแถวข้อ้ม่ืล 
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ส�วนต่��ง ๆ ข้องหน�้จอหลกั
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4.4. คู่ำาอธิิบีายโดำยล่ะเอียดำ

พื �นทีี่�สิ่ำาหรบัีข้อ้ม่ืล่การดำำานำ �าพื �นฐาน
พืื่ �นท้ี่�สำ�หรบััข้อ้ม่ืลก�รดัำ�นำ ��พืื่ �นฐ�นจะแสดังคำว�มืลกึ เวล�ใน

12

20

6
สีข้�ว	เมืื�อนอ้ยกว�� 9 mpm / 30 fpm (1 ถงึ 3 ล่กศร)

สีเหล่อิง เมืื�อมื�กกว�� 9 mpm / 30 fpm 
และนอ้ยกว�� 18 mpm / 60 fpm 
(4 หรือ 5 ล่กศร)

สีแดงกะพัริ์บ	เมืื�อมื�กกว�� 
18 mpm / 60 fpm (6 ล่กศร)

3 : 00

Air   21m.o    23°C
10:55am

MAX

.7 :
:

ก�รดัำ�นำ �� อตั่ร�ก�รดัำ�ข้ึ �น และ
สถ�นะข้องประจุแบัต่เต่อร้�  (เมืื�อ
อย่�บันผิวนำ ��)

คู่ว่ามืล่ก้
ข้อ้ม่ืลคำว�มืลกึจะแสดังท้ี่�มุืมืซ์�้ยบัน ใน
กรณ้ท้ี่�หน�วยเป็นเมืต่ร จะแสดังที่ศนิยมื
หนึ�งต่ำ�แหน�ง
   
หมื�ยเหตุ่: ห�กข้อ้ม่ืลคำว�มืลกึแสดังเลข้ศ่นย ์
ส้แดังกะพื่ริบั หรือแสดังคำว�มืลกึข้ณะท้ี่�อย่�
บันผิวนำ �� แสดังว��เซ็์นเซ์อรค์ำว�มืลกึคำวรเข้�้
รบััก�รบัริก�ร

เว่ล่าในการดำำานำ �า
เวล�ในก�รดัำ�นำ ��จะแสดังเป็นหน�วย
น�ท้ี่และวิน�ท้ี่ โดัยจะเริ�มืและหยุดันบัั
อตั่โนมืติั่เมืื�อคุำณดัำ�นำ ��

เว่ล่าพกัทีี่�ผิว่นำ �า
เมืื�ออย่�บันผิวนำ �� เวล�ในก�รดัำ�นำ ��จะถ่ก
แที่นท้ี่�โดัยเวล�พื่กัท้ี่�ผิวนำ �� เป็นหน�วย
ช้ั�วโมืงและน�ท้ี่ เมืื�อเกิน 96 ช้ั�วโมืง (4 
วนั) จะแสดังเป็นหน�วยวนั

Air   21m.o    23°C
10:55am

MAX

:

ft45 DECO STOP

6  2m min

0

การแสิ่ดำงข้อ้ม่ืล่อตั่ราการดำำาข้้ �น 
แสดังเป็นกร�ฟุว��คุำณกำ�ลงัข้ึ �นส่�ผิวนำ ��เร็วเพ้ื่ยงใดั

1 ล่กศรจะแสดังอตั่ร�ก�รดัำ�ข้ึ �นทุี่ก ๆ 3 เมืต่รต่�อน�ท้ี่ (mpm) หรือ 
10 ฟุุต่ต่�อน�ท้ี่ (fpm)

คำว�มืลกึเป็นเมืต่ร
และเวล�ในก�รดัำ�นำ ��

คำว�มืลกึเป็นฟุุต่
และเวล�ในก�รดัำ�นำ ��

3 : 00

Air   21m.o    23°C
10:55am

MAX

:ft0
SURFACE

22: 15h m
เวล�พื่กัท้ี่�ผิวนำ ��และ

สญัลกัษณแ์บัต่เต่อร้�

หมื�ยเหตุ่: ระบับัคำำ�นวณก�รพื่กันำ ��จะคำ�ดัก�รณต์่�มือตั่ร� 
ก�รดัำ�ข้ึ �นท้ี่�  10 mpm (33 fpm)

ไอคู่อนแบีต่เต่อรี�
ไอคำอนแบัต่เต่อร้�จะปร�กฏเมืื�ออย่�ท้ี่�ผิวนำ �� แต่�จะห�ยไปเมืื�อ 

ดัำ�นำ �� ห�กแบัต่เต่อร้�ต่ำ��หรืออย่� ในข้ั�นวิกฤต่ ไอคำอนแบัต่เต่อร้�จะ
ปร�กฏข้ึ �นข้ณะดัำ�นำ ��

สีฟ้� เมืื�อแบัต่เต่อร้�ม้ืประจุเพ้ื่ยงพื่อ

3 : 00

Air   21m.o    23°C
10:55am

MAX

:ft0
SURFACE

22: 15h m

สีเหล่อิง เมืื�อต่อ้งช้�รจ์แบัต่เต่อร้�

3 : 00

Air   21m.o    23°C
10:55am

MAX

:ft0
SURFACE

22: 15h m

สีแดง	เมืื�อต่อ้งช้�รจ์แบัต่เต่อร้�ในที่นัท้ี่

3 : 00

Air   21m.o    23°C
10:55am

MAX

:ft0
SURFACE

22: 15h m

ระบับัจะร้เซ็์ต่เวล�พื่กัท้ี่�ผิวนำ ��
เมืื�อม้ืก�รล�้งข้อ้ม่ืล 
เก้�ยวกบััเนื�อเยื�อจ�กก�รลดั
คำว�มืกดัอ�ก�ศ 
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กราฟแถบีแสิ่ดำงปริมืาณการโหล่ดำ
ไนโต่รเจน
กร�ฟุแถบัแสดังระดับััไนโต่รเจนออกแบับั
มื�ใหค้ำ�อย ๆ เพิื่�มืจนเต็่มืเมืื�อจำ�เป็นต่อ้งพื่กั
นำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 

เมืื�อดัำ�นำ ��ข้ึ �น กร�ฟุจะบั�งบัอกถงึระดับัั
คำว�มืต่งึเคำร้ยดัจ�กก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ
และคำว�มืเส้�ยงต่�อโรคำจ�กก�รลดัคำว�มืกดั
อ�ก�ศไดัด้้ักว�� NDL

เมืื�ออย่�ท้ี่�ผิวนำ �� กร�ฟุแถบัแสดังปริมื�ณ
ก�รโหลดัไนโต่รเจนจะแสดังไนโต่รเจน
ท้ี่�เหลือจ�กก�รดัำ�นำ ��คำรั�งก�อนหน�้

การแจง้เตื่อนต่�อเนื�อง
ก�รแจง้เตื่อนต่�อเนื�องจะปร�กฏท้ี่� 
ดั�้นซ์�้ยข้อง NDL ห�กม้ืก�รกระตุ่น้ให้
แสดังคำำ�เตื่อนหล�ยร�ยก�ร คำำ�เตื่อนท้ี่�
ม้ืคำว�มืสำ�คำญัส่งสุดัจะปร�กฏข้ึ �น

อ��นเพิื่�มืเติ่มืเก้�ยวกบัั การแจง้เตั้อืน้ำ	ที่ี�
หน้ำา้	18 เพืื่�อด่ัข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มืเก้�ยวกบััคำำ�
เตื่อน 

พื �นทีี่�สิ่ำาหรบัีข้อ้ม่ืล่การล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ
ขี้ดำจำากดัำทีี่� ไมื�ต่อ้งพกันำ �าเพื�อล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ (NDL)

20
NDL

 
5

NDL

เวล�ท้ี่�เหลือเป็นหน�วยน�ท้ี่ท้ี่�คำว�มืลกึปัจจุบันั 
จนกว��จะจำ�เป็นต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 

เวล�จะแสดังเป็นส้เหลืองเมืื�อ NDL ต่ำ��กว��ข้้ดัจำ�กดัั
ข้ั�นต่ำ��ข้อง NDL (คำ��ต่ั�งต่น้ 5 น�ท้ี่)

ข้อ้ิสำ�คญั!

ข้อ้ม่ืลที่ั�งหมืดัท้ี่�เก้�ยวกบััก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ รวมืถงึระยะเวล�
พื่กันำ �� NDL และเวล�ในก�รข้ึ �นส่�ผิวนำ ��นั�นเป็นก�รคำ�ดัก�รณบ์ัน 

พืื่ �นฐ�นข้องปัจจยัต่�อไปน้� 

• อตั่ร�ก�รดัำ�นำ ��ข้ึ �นอย่�ท้ี่�  10 mpm / 33 fpm
• จะม้ืก�รปฏิบัติั่ต่�มืคำำ�แนะนำ�ในก�รพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดั

อ�ก�ศ
• จะม้ืก�รใช้ก้�๊ซ์ท้ี่� ไดัต้่ ั�งโปรแกรมืไวอ้ย��งเหมื�ะสมื

อ��นเพิื่�มืเติ่มืเก้�ยวกบัั การลดำค่วามกดำอากาศและ	Gradient	
Factor	ที่ี�หน้ำา้	25
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ft45 DECO STOP

6  2m min

0

NDL > 0 น�ท้ี่
แนะนำ�ใหพ้ื่กั 

เพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั

NDL = 0 น�ท้ี่
จำ�เป็นต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อ

ลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

การพกัเพื�อคู่ว่ามืปล่อดำภยั
ข้อ้ม่ืลน้�จะแสดังข้ึ �นเมืื�อระบับัแนะนำ�ใหพ้ื่กั
เพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั และจะนบัั 
ถอยหลงัให้โดัยอตั่โนมืติั่เมืื�ออย่� ใน 
ช้�วงเวล�พื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั

คุำณส�มื�รถปิดัก�รที่ำ�ง�นข้อง 
ระยะเวล�พื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั  
ต่ั�งเวล�คำงท้ี่� ไวท้้ี่�  3, 4 หรือ 5 น�ท้ี่ ต่ั�งให้
ปรบััเข้�้กบััสภั�วะในก�รดัำ�นำ ��ต่��ง ๆ  
หรือจะต่ั�งใหน้บััเดิันหน�้จ�กศ่นยก็์ไดั ้

ด่ัข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มืไดัท้้ี่�  การพ้ักเพัื�อ 
ค่วามปลอดำภัย้	ที่ี�หน้ำา้	23

คู่ว่ามืล่ก้แล่ะเว่ล่าในการพกันำ �าเพื�อล่ดำ
คู่ว่ามืกดำอากาศ
เมืื�อ NDL = 0 น�ท้ี่ จำ�เป็นต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อ
ลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ ต่วันบััระยะเวล�พื่กั
เพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัจะถ่กแที่นท้ี่�โดัยคำว�มื
ลกึท้ี่�ตื่ �นท้ี่�สุดัท้ี่�คุำณส�มื�รถดัำ�ข้ึ �นไดั ้และ
คำวรอย่�ท้ี่�จุดัพื่กันั�นเป็นระยะเวล�เที่��ใดั

ด่ัข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มืไดัท้้ี่�  การพ้ักเพัื�อลดำ 
ค่วามกดำอากาศ	ที่ี�หน้ำา้	24
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.7 :
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กา๊ซึ่ทีี่�ใช้อ้ย่�
ต่ำ�แหน�งข้องข้อ้ม่ืลก�๊ซ์ท้ี่�ใช้อ้ย่� ไมื�ส�มื�รถกำ�หนดัคำ��ไดั ้โดัยจะ
แสดังก�๊ซ์ท้ี่�เลือกใช้ส้ำ�หรบััก�รห�ยใจในข้ณะนั�น เสมือ 

 แถว่ข้อ้ม่ืล่ทีี่�กำาหนดำคู่�าไดำ ้
หน�้จอหลกัเป็นหน�้จอต่ั�งต่น้สำ�หรบััแถวข้อ้ม่ืล ส�มื�รถ 
ปรบััแต่�งข้อ้ม่ืลในต่ำ�แหน�งกล�งและข้ว�ไดั ้

ต่ำาแหน�งกล่างแล่ะข้ว่าทีี่�กำาหนดำคู่�าไดำ ้
คุำณส�มื�รถกำ�หนดัคำ��ไดัอ้ย��งหล�กหล�ยสำ�หรบััต่ำ�แหน�ง
กล�งและข้ว�ข้องแถวล��ง 

แถวข้อ้ม่ืลต่ั�งต่น้ 
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Air   21m.o    23°C
10:55am

MAX

.7 :
:  3

5 : 00
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10:55am

MAX

.7 :
:  35 : 00

Nx32  21m.o    23°C
10:55am

MAX

.7 :
:  35 : 00

m
.o    23°C

10:55am
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Nx32  21
Lorem ipsum

21% O2

32% O2

ม้ืก�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว��
พื่รอ้มืใช้้

เมืื�อม้ืก�รใช้อ้�ก�ศ (21% O2) คำ�� “Air” จะแสดัง 

สำ�หรบััก�๊ซ์อื�น ๆ ที่ั�งหมืดั จะแสดัง “Nx” (Nitrox) 
ต่�มืดัว้ย O2% 

ก�๊ซ์จะปร�กฏเป็นส้เหลืองห�กม้ืก�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว��พื่รอ้มื
ใช้ ้(โหมืดั 3 GasNx เที่��นั�น)

ก�๊ซ์จะปร�กฏเป็นส้แดังกระพื่ริบัเมืื�อ MOD เกิน 
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m
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Nx32  21

5 : 00

m
.o    23°C

10:55am

MAX
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Nx32  21
ก�๊ซ์จะปร�กฏเป็นส้แดังกระพื่ริบัเมืื�อ MOD เกิน

ต่วั่เลื่อก การแสิ่ดำงข้อ้ม่ืล่

TTS

PPO2

CNS %

MOD

GF99

คำ�� GF ท้ี่�ผิวนำ ��

Δ+5

@+5

ต่วั่เลื่อก การแสิ่ดำงข้อ้ม่ืล่

คำว�มืลกึส่งสุดั

คำว�มืลกึเฉล้�ย

น�ฬิิก�

ต่วัจบััเวล�

อุณหภ่ัมิื

คำ��เพื่ดั�น

เวล�สิ �นสุดั
ก�รดัำ�นำ ��
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3 : 00

Air   

.7 :
:

 15    62 
SurGFGF99

% %

Bottom Row
Center GF99

SurGF
GF99 SurGF

15 62% %
Change Save

โหมืดัดัำ�นำ ��ที่ั�งหมืดัใช้ก้�รปรบััแต่�งหน�้จอเด้ัยวกนั

ด่ัร�ยละเอ้ยดัสำ�หรบััวิธ้เปล้�ยนก�รกำ�หนดัคำ�� 
Bottom	Row	(แถวลา่ง)	ที่ี�หน้ำา้	40

ต่วัเลือกที่ั�งหมืดัสำ�หรบััแถวล��งอย่� ในร�ยก�รดั�้นล��ง ส�วนคำำ�อธิบั�ย
สำ�หรบััแต่�ละฟัุงกช์้นัด่ัไดัใ้นส�วนถดััไป (หน�้จอข้อ้ม่ืล)
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4.5. หนา้จอข้อ้ม่ืล่
หน�้จอข้อ้ม่ืลจะแสดังข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มืนอกเหนือจ�กข้อ้ม่ืลท้ี่�ม้ืใน
หน�้จอหลกั

จ�กหน�้จอหลกั ปุ� มื FUNC (ข้ว�) จะเลื�อนไปยงัหน�้จอข้อ้ม่ืล
ต่��ง ๆ 

เมืื�อด่ัหน�้จอข้อ้ม่ืลคำรบัทุี่กหน�้จอแลว้ ก�รกดั FUNC อ้กคำรั�งจะ
นำ�กลบััไปท้ี่�หน�้จอหลกั

นอกจ�กน้� ก�รกดัปุ� มื MENU (ซ์�้ย) ก็จะเป็นก�รกลบััไปยงั 
หน�้จอหลกัไดัทุ้ี่กเมืื�อ

หน�้จอข้อ้ม่ืลจะหมืดัเวล�อตั่โนมืติั่เมืื�อผ��นไป 10 วิน�ท้ี่ โดัย
จะกลบััไปท้ี่�หน�้จอหลกั ก�รหมืดัเวล�อตั่โนมืติั่จะป้องกนัไมื�ให้
ข้อ้ม่ืลก�๊ซ์ท้ี่�ใช้อ้ย่�ถ่กซ์�อนเป็นเวล�น�นเกินไป

โปรดัที่ร�บัว��หน�้จอข้อ้ม่ืล Tissues จะไมื�ม้ืก�รหมืดัเวล�
อตั่โนมืติั่ ซึ์�งจะช้�วยใหส้งัเกต่กระบัวนก�รคำ�ยก�๊ซ์ข้องเนื�อเยื�อ
ในระหว��งท้ี่�พื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศเป็นระยะเวล�น�นไดั้
โดัยไมื�ต่อ้งวนกลบััไปด่ัซ์ำ ��หล�ยคำรั�ง 

แมืว้��หน�้จอเหล��น้�จะเป็นก�รแสดังข้อ้ม่ืลโดัยที่ั�วไปข้อง 
Peregrine แต่�เนื�อห�บันหน�้จอข้อ้ม่ืลจะแต่กต่��งกนัไปในแต่�ละ
โหมืดั ต่วัอย��งเช้�น หน�้จอข้อ้ม่ืลในโหมืดั Gauge จะไมื�ม้ืส�วนท้ี่�
เก้�ยวข้อ้งกบััก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 

3 : 00

12 52   0    0/ 0
Δ+5

.7 :
:

DET @+5/TTS

:

กดัปุ� มื FUNC (ข้ว�) เพืื่�อเลื�อน
ผ��นหน�้จอข้อ้ม่ืลต่��ง ๆ

กลบััส่�หน�้จอหลกัไดั้โดัย:
• ก�รกดัปุ� มื MENU
• ก�รเลื�อนผ��นหน�้จอสุดัที่�้ย
• ก�รรอ 10 วิน�ท้ี่ (หน�้จอส�วนใหญ�)

3 : 00

Air   21m.o    23°C
10:55am

MAX
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Conservatism
คำ�� Conservatism สำ�หรบััอลักอริที่มึื 
ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ Bühlmann GF 

อ��นเพิื่�มืเติ่มืเก้�ยวกบัั "ก�รลดัคำว�มืกดั
อ�ก�ศและ Gradient Factor" ท้ี่�หน�้ 25

คู่�าเปอรเ์ซ็ึ่นต่ค์ู่ว่ามืเป็นพิษข้อง CNS
คำ��เปอรเ์ซ็์นต่ป์ริมื�ณคำว�มืเป็นพิื่ษข้อง
ออกซิ์เจนท้ี่�ส�งผลต่�อระบับัประส�ที่ส�วนกล�ง 
(CNS) เปล้�ยนเป็น สีิ่เหลื่อง เมืื�อส่งกว�� 90% 
เปล้�ยนเป็น สีิ่แดำง เมืื�อส่งกว�� 150%

คำ��เปอรเ์ซ็์นต่ ์CNS จะม้ืก�รคำำ�นวณอย��งต่�อ
เนื�อง แมืว้��น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��จะอย่�ท้ี่�ผิวนำ ��และ
ถ่กปิดัเคำรื�องไวก็้ต่�มื  เมืื�อม้ืก�รร้เซ็์ต่ข้อ้ม่ืล
เนื�อเยื�อจ�กก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ คำ�� CNS จะ
ถ่กร้เซ็์ต่ดัว้ย 

คำ�� CNS (คำำ�ย�อสำ�หรบัั Central Nervous System Oxygen Toxicity 
หรือคำว�มืเป็นพิื่ษข้องออกซิ์เจนท้ี่�ส�งผลต่�อระบับัประส�ที่ส�วนกล�ง) 
เป็นก�รวดััว��คุำณอย่�ในภั�วะท้ี่�จะเกิดั 
แรงดันัออกซิ์เจนในส�วนต่��ง ๆ (PPO2) ส่งข้ึ �นเป็นเวล�น�นเที่��ไรใน
ร่ปแบับัคำ��เปอรเ์ซ็์นต่ข์้องภั�วะส่งสุดัท้ี่�ยอมืรบััไดั ้เมืื�อคำ�� PPO2 ส่ง
ข้ึ �น เวล�ส่งสุดัท้ี่�ยอมืรบััไดัส้ำ�หรบััก�รอย่� ในภั�วะนั�นจะลดัลง ต่�ร�ง
ท้ี่�เร�ใช้ม้ื�จ�ก NOAA Diving Manual (ฉบับััพิื่มืพื่ค์ำรั�งท้ี่�  4) โดัย
น�ฬิิก�จะแที่รกข้อ้ม่ืลเชิ้งเสน้ระหว��งจุดัเหล��น้�และคำ�ดัก�รณค์ำ��ท้ี่�
เกินจ�กจุดัเหล��น้�เมืื�อจำ�เป็น เมืื�อคำ�� PPO2 ส่งกว�� 1.65 ATA อตั่ร� 
CNS จะเพิื่�มืข้ึ �นท้ี่�อตั่ร�คำงท้ี่� 1% ทุี่ก 4 วิน�ท้ี่ 

ในระหว��งดัำ�นำ �� คำ�� CNS จะไมื�ลดัลง แต่�เมืื�อกลบััข้ึ �นส่�ผิวนำ �� คำ��
จะลดัลงคำรึ�งหนึ�งเมืื�อเวล�ผ��นไป 90 น�ท้ี่

ต่วัอย��งเช้�น ห�กสิ �นสุดัก�รดัำ�นำ ��ข้ณะท้ี่�คำ�� CNS อย่�ท้ี่�  80% ใน 90 
น�ท้ี่ต่�อมื�คำ�� CNS จะอย่�ท้ี่�  40% และในอ้ก 90 น�ท้ี่ต่�อมื� คำ�� CNS 
จะอย่�ท้ี่�  20% เป็นต่น้ โดัยปกติ่แลว้ หลงัจ�กม้ืก�รลดัลงคำรึ�งหนึ�ง
ประมื�ณ 6 คำรั�ง (9 ช้ั�วโมืง) ทุี่กอย��งจะกลบััคืำนส่�ภั�วะใกลส้มืดุัล (0%)

4.6. คู่ำาอธิิบีายหนา้จอข้อ้ม่ืล่

หนา้จอข้อ้ม่ืล่การดำำานำ �าคู่ร ั�งล่�าสุิ่ดำ

คำว�มืลกึส่งสุดัและเวล�ในก�รดัำ�นำ ��จ�กก�รดัำ�นำ ��คำรั�งล��สุดั  
โดัยจะแสดังเมืื�ออย่�บันผิวนำ ��เที่��นั�น 

ระดำบัีคู่ว่ามืล่ก้ส่ิ่งสุิ่ดำในการใช้ง้าน
MOD คืำอคำว�มืลกึส่งสุดัท้ี่�อนุญ�ต่สำ�หรบัั
ก�๊ซ์ท้ี่�ใช้ห้�ยใจอย่� ในข้ณะนั�น ต่�มืข้้ดัจำ�กดัั 
PPO2 ท้ี่�กำ�หนดัไว ้

หน�้จอจะแสดังเป็นสีิ่แดำงกะพริบีเมืื�อเกิน
ข้้ดัจำ�กดัั

คู่ว่ามืล่ก้ส่ิ่งสุิ่ดำ
คำว�มืลกึส่งสุดัข้องก�รดัำ�นำ ��ปัจจุบันั  
เมืื�อไมื�ดัำ�นำ �� จะแสดังคำว�มืลกึส่งสุดัข้อง
ก�รดัำ�นำ ��คำรั�งล��สุดั

แรงดำนัออกซิึ่เจนในสิ่�ว่นต่�าง ๆ (PPO2)
PPO2 ข้องก�๊ซ์ท้ี่�ใช้ห้�ยใจอย่� ในข้ณะนั�น 
โดัยจะแสดังเป็นสีิ่แดำงกะพริบีเมืื�อไมื�อย่� ใน
ข้้ดัจำ�กดััข้อง PPO2 ท้ี่�กำ�หนดัเองไดั้

อ��นเพิื่�มืเติ่มืเก้�ยวกบัั ขดีำจำากด้ำ	PPO2	
ที่ี�หน้ำา้	43

อุณหภ่มิื
อุณหภ่ัมิืปัจจุบันัเป็นหน�วยองศ�เซ์ลเซ้์ยส
หรือองศ�ฟุ�เรนไฮต่ ์หน�วยอุณหภ่ัมิื
ส�มื�รถต่ั�งคำ��ไดัท้้ี่�เมืน่ก�รต่ั�งคำ�� Display 
(ก�รแสดังผล) 
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GF99
Gradient Factor ในปัจจุบันั ซึ์�งแสดังเป็น
เปอรเ์ซ็์นต่ข์้อง M-Value ในส�วนท้ี่�คำวบัคุำมื 
(กล��วคืำอ Gradient ข้องเปอรเ์ซ็์นต่ภ์ั�วะ
เกินอิ�มืต่วั)

0% หมื�ยถงึ ภั�วะเกินอิ�มืต่วัข้องเนื�อเยื�อเที่��กบััคำ��แรงดันัโดัย
รอบั โดัยจะแสดัง “On Gas” เมืื�อคำว�มืต่งึเคำร้ยดัข้องเนื�อเยื�อ
นอ้ยกว��แรงดันัก�๊ซ์เฉื�อยท้ี่�ห�ยใจเข้�้ 

100% หมื�ยถงึ ภั�วะเกินอิ�มืต่วัข้องเนื�อเยื�อเที่��กบััข้้ดัจำ�กดัั 
M-Value ดัั�งเดิัมืต่�มืโมืเดัล Bühlmann ZHL-16C

GF99 จะแสดังเป็น สีิ่เหลื่อง เมืื�อคำ��เกินจ�ก M-Value ท้ี่�ปรบััไว้
ข้อง Gradient Factor ปัจจุบันั (GF High)

GF99 จะแสดังเป็น สีิ่แดำง เมืื�อคำ��เกิน (M-Value ท้ี่� ไมื� ไดัป้รบััไว)้ 
ท้ี่�  100% 

คู่�า GF ทีี่�ผิว่นำ �า
คำ�� Gradient Factor ท้ี่�ผิวนำ ��ท้ี่�คำ�ดัไวห้�ก
นกัดัำ�นำ ��ข้ึ �นส่�ผิวนำ ��ที่นัท้ี่ 

ส้ข้อง SurGF จะข้ึ �นอย่�กบัั GF ปัจจุบันั (GF99) ห�กคำ�� GF 
ปัจจุบันัส่งกว�� GF High คำ�� SurGF จะแสดัง เป็น สีิ่เหลื่อง ห�ก
คำ�� Gradient Factor ปัจจุบันัส่งกว�� 100% คำ�� SurGF จะแสดัง
เป็น สีิ่แดำง

คู่�าเพดำาน
คำ��เพื่ดั�นข้องก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ
ปัจจุบันัไมื� ไดัปั้ดัข้ึ �นไปท้ี่�ก�รพื่กัท้ี่�คำว�มืลกึ
เพิื่�มืข้ึ �นคำรั�งต่�อไป (กล��วคืำอ ไมื�ใช้�ผลค่ำณ
ข้อง 10 ฟุุต่ หรือ 3 มื.)
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เว่ล่าทีี่�จะข้้ �นส่ิ่�ผิว่นำ �า
เวล�ท้ี่�จะข้ึ �นส่�ผิวนำ �� (TTS) เป็นน�ท้ี่ น้� คืำอเวล� 

ท้ี่�จะข้ึ �นส่�ผิวนำ �� ณ ปัจจุบันั ซึ์�งประกอบัดัว้ย 

ก�รดัำ�ข้ึ �น รวมืถงึก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 
และก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัที่ั�งหมืดัท้ี่�จำ�เป็น

@+5
“At plus 5” คืำอคำ�� TTS ห�กยงัคำงอย่�ท้ี่�  
คำว�มืลกึปัจจุบันัเป็นเวล�อ้ก 5 น�ท้ี่  คำ��น้� 
ส�มื�รถใช้ว้ดััว��คุำณรบััก�๊ซ์เข้�้ส่�ร��งก�ย 
หรือคำ�ยก�๊ซ์ออกจ�กร��งก�ยเร็วเพ้ื่ยงใดั

Δ+5
ก�รเปล้�ยนแปลงท้ี่�คำ�ดัใน TTS ห�กคุำณ 

ต่อ้งก�รคำงอย่�ท้ี่�คำว�มืลกึปัจจุบันัเป็นเวล� 
อ้ก 5 น�ท้ี่ 

คำ�� “Delta plus 5” ท้ี่�เป็นบัวกระบุัว��คุำณกำ�ลงัรบััก�๊ซ์เข้�้ส่�
เนื �อเยื�อในร��งก�ย ข้ณะท้ี่�ต่วัเลข้ท้ี่�ติ่ดัลบัระบุัว��คุำณกำ�ลงัคำ�ย
ก�๊ซ์ออกจ�กเนื�อเยื�อในร��งก�ย 

เว่ล่าสิิ่ �นสุิ่ดำการดำำานำ �า (DET)
ช้�วงเวล�ข้องวนัท้ี่�คุำณส�มื�รถคำ�ดัก�รณ ์
ไดัว้��จะต่อ้งข้ึ �นส่�ผิวนำ ��ห�กคุำณเริ�มืออก 
ดัำ�นำ ��ในที่นัท้ี่ ดัำ�ข้ึ �นท้ี่�อตั่ร� 10 mpm หรือ  
33 fpm เปล้�ยนถงัก�๊ซ์เมืื�อไดัร้บััก�รแจง้เตื่อน 
และพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 
ทุี่กคำรั�งต่�มืท้ี่�ระบับัแนะนำ� 
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ต่วั่อย�างกราฟแถบีแสิ่ดำงข้อ้ม่ืล่ Tissuesกราฟแถบีแสิ่ดำงข้อ้ม่ืล่ Tissues

กร�ฟุแถบัแสดังข้อ้ม่ืล Tissues จะแสดังคำว�มืต่งึเคำร้ยดัข้อง 
Tissues ท้ี่�เกิดัจ�กก�๊ซ์เฉื�อยในส�วนข้อง Tissues ต่�มืโมืเดัล 
ZHL-16C ข้อง Bühlmann 

แต่�ละแถบัจะแที่นคำว�มืต่งึเคำร้ยดัข้องก�๊ซ์ไนโต่รเจนท้ี่�เป็น
ก�๊ซ์เฉื�อย 1 ส�วน โดัยส�วนข้อง Tissues ท้ี่�เร็วท้ี่�สุดัจะแสดังดั�้น
บัน และส�วนท้ี่�ช้�้ท้ี่�สุดัจะแสดังดั�้นล��ง ส�วนแรงดันัจะเพิื่�มืไป
ที่�งดั�้นข้ว� 

เสน้แนวนอนส้ดัำ�จะแสดังแรงดันับั�งส�วนข้องไนโต่รเจนท้ี่�ใช้้
ห�ยใจ เสน้อินเที่อรเ์ฟุซ์ส้เข้้ยว-เหลืองคืำอแรงดันัโดัยรอบั และ
เสน้อินเที่อรเ์ฟุซ์ส้เหลือง-แดังคืำอแรงดันั M-Value ZHL-16C 

เนื�อเยื�อท้ี่�ม้ืภั�วะเกินอิ�มืต่วัส่งกว��แรงดันัโดัยรอบัจะไปถงึส�วน
ส้เหลือง และเนื�อเยื�อท้ี่�ม้ืภั�วะเกินอิ�มืต่วัส่งกว�� M-Value จะไป
ถงึส�วนส้แดัง  

โปรดัที่ร�บัว��ระดับััข้องเนื�อเยื�อแต่�ละส�วนนั�นแต่กต่��งกนั ซึ์�ง
เหตุ่ผลท้ี่�แถบัต่��ง ๆ ม้ืระดับััในลกัษณะน้�ก็เพืื่�อใหม้ืองเห็นถงึ
คำว�มืต่งึเคำร้ยดัข้องเนื�อเยื�อในแง�ข้องคำว�มืเส้�ยงไดั ้(กล��วคืำอ 
ใกลถ้งึข้้ดัจำ�กดััดัั�งเดิัมืสำ�หรบััภั�วะเกินอิ�มืต่วัต่�มืโมืเดัลข้อง 
Bühlmann ก้�เปอรเ์ซ็์นต่)์ นอกจ�กน้� ระดับััน้�จะเปล้�ยนไปต่�มื
คำว�มืลกึ เนื�องจ�กเสน้ M-Value ก็จะเปล้�ยนไปต่�มืคำว�มืลกึ
เช้�นกนั

แรงดันัก�๊ซ์เฉื�อยท้ี่�ห�ยใจเข้�้

แรงดันัโดัยรอบั

แรงดันั 
เพิื่�มืข้ึ �น

แรงดันั 
M-Value

เนื�อเยื�อ 16 ส�วน {

ท้ี่�ผิวนำ �� (อิ�มืต่วัดัว้ยอ�ก�ศ)
หมื�ยเหตุ่: ก�๊ซ์อย่�ท้ี่�  N2 79% 
(O2 หรืออ�ก�ศ 21%)

ที่นัท้ี่หลงัจ�กดัำ�ลง

ข้ณะพื่กัท้ี่�คำว�มืลกึส่งสุดั

ข้ณะรบััก�๊ซ์เข้�้ส่�ร��งก�ย

ข้ณะพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศคำรั�งสุดัที่�้ย
หมื�ยเหตุ่: ข้ณะน้�ก�๊ซ์อย่�ท้ี่�  O2 50% และ N2 50%

m min
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แรงดำนั

แรงดันัม้ืหน�วยเป็นมิืลลิบั�ร ์โดัยจะม้ืก�รแสดัง 2 คำ�� ไดัแ้ก� 
แรงดันัท้ี่�ผิวนำ �� (surf) และแรงดันัปัจจุบันั (now)  

โปรดัที่ร�บัว��คำ��แรงดันัปกติ่ท้ี่�ระดับัันำ ��ที่ะเลจะเที่��กบัั 1,013  
มิืลลิบั�ร ์แต่�คำ��น้�อ�จผนัแปรต่�มืสภั�พื่อ�ก�ศ (คำว�มืกดัอ�ก�ศ) 
ต่วัอย��งเช้�น ในระบับัแรงดันัต่ำ�� แรงดันัท้ี่�ผิวนำ ��อ�จต่ำ�� 
ถงึ 980 มิืลลิบั�ร ์หรือส่งถงึ 1,040 มิืลลิบั�ร ์ในระบับัแรงดันัส่ง 

ดัว้ยเหตุ่น้� PPO2 ท้ี่�แสดังบันผิวนำ ��อ�จไมื�ต่รงกบัั FO2 (สดััส�วน
ข้อง O2) แต่� PPO2 ท้ี่�แสดังยงัคำงถ่กต่อ้ง 

ระบับัจะต่ั�งคำ��แรงดันัท้ี่�ผิวนำ ��ต่�มืคำ��แรงดันัต่ำ��สุดัท้ี่�  Peregrine 
สมัืผสัในช้�วง 10 น�ท้ี่ก�อนท้ี่�จะเปิดัเคำรื�องน�ฬิิก�ดัำ�นำ �� ดังันั�น จะ
ม้ืก�รคำำ�นวณคำ��ระดับััคำว�มืส่งโดัยอตั่โนมืติั่โดัยไมื�จำ�เป็นต่อ้งม้ื
ก�รต่ั�งคำ��ระดับััคำว�มืส่งเป็นพิื่เศษ 

แบีต่เต่อรี�
แรงดันัไฟุฟุ้�ปัจจุบันัข้องแบัต่เต่อร้�ภั�ยใน
ต่วัเคำรื�อง โดัยจะแสดังเป็นส้เหลืองเมืื�อ
แบัต่เต่อร้�เหลือนอ้ยและต่อ้งช้�รจ์ซ์ำ �� และ
จะแสดังเป็นส้แดังเมืื�อแบัต่เต่อร้�เหลือนอ้ย
ข้ั�นวิกฤต่และจะต่อ้งช้�รจ์ซ์ำ ��ในที่นัท้ี่ นาฬิิกา
ในร่ปแบับั 12 หรือ 24 ช้ั�วโมืง ร่ปแบับัเวล�
ส�มื�รถเปล้�ยนไดัใ้นเมืน่ก�รต่ั�งคำ��น�ฬิิก� 

ว่นัทีี่�
ในร่ปแบับั วนั-เดืัอน-ปี 
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4.7.  การแจง้เตื่อน
ส�วนน้�จะอธิบั�ยก�รแจง้เตื่อนประเภัที่ต่��ง ๆ ท้ี่�น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��อ�จ
แสดังแก�นกัดัำ�นำ �� 

ด่ั รายการแจง้เตั้อืน้ำหลก้	ที่ี�หน้ำา้	22 ท้ี่�นกัดัำ�นำ ��อ�จพื่บั 

การใช้ร้หสัิ่สีิ่
ก�รใช้ร้หสัส้สำ�หรบััข้อ้คำว�มืจะช้�วยดังึด่ัดัคำว�มืสนใจมื�ท้ี่�ปัญห�
หรือสถ�นก�รณท้์ี่� ไมื�ปลอดัภัยั 

ข้อ้คำว�มื สีข้�ว ระบุัถงึสภั�วก�รณป์กติ่ต่�มืคำ��ต่ั�งต่น้ 

โปรดัที่ร�บัว��คุำณส�มื�รถเลือกส้สภั�วก�รณป์กติ่ไดัจ้�กเมืน่
ก�รกำ�หนดัคำ��ข้ั�นส่ง ต่�มืท้ี่�อธิบั�ยไวใ้น หน�้ 42

ข้อ้คำว�มื สีเหล่อิง ใช้ส้ำ�หรบััข้อ้คำว�มื
แจง้เตื่อนท้ี่� ไมื� ไดัอ้นัต่ร�ยในที่นัท้ี่ แต่�
คำวรไดัร้บััคำว�มืสนใจ

ข้อ้คำว�มื สีแดงกะพัริ์บ ใช้ส้ำ�หรบัั
ก�รแจง้เตื่อนข้ั�นวิกฤต่ท้ี่�อ�จเป็น
อนัต่ร�ยถงึช้้วิต่ห�กไมื� ไดัร้บัั 
คำว�มืสนใจในที่นัท้ี่

Warning

กะพื่ริบั

คำำ�เตื่อนหรือคำำ�เตื่อนข้ั�นวิกฤต่จะส�มื�รถแยกแยะ
ไดั้โดัยไมื�ต่อ้งใช้ส้้

ผ่ ้ใช้ท้้ี่�ต่�บัอดัส้

คำ�เต่อิน จะแสดังบัน
พืื่�นหลงัส้พืื่ �นท้ี่�กลบััส้ 
คำ�เต่อินข้ ั�นวิกฤต จะ
กะพื่ริบัสลบััระหว��ง
ข้อ้คำว�มืกลบััส้และ
ข้อ้คำว�มืปกติ่ 

ไมื�กะพื่ริบั

NX32

PPO2 PPO2

1.49 1.49

ต่วัอย��งคำำ�เตื่อน -
ม้ืก�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว��พื่รอ้มืใช้้

NX32

PPO2 PPO2

1.49 1.49
ต่วัอย��งคำำ�เตื่อนข้ั�นวิกฤต่ -

ก�รห�ยใจดัว้ยก�๊ซ์น้�ต่�อไปอ�จเป็น
อนัต่ร�ยถงึช้้วิต่

Warning Warning
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ประเภที่ข้องการแจง้เตื่อน
การแจง้เตื่อนหล่กั

ก�รแจง้เตื่อนหลกัจะแสดังเป็นข้อ้คำว�มื ส้เหลือง ในแถวล��ง
จนกว��จะกดัทิี่ �ง 
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:
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HIGH PPO2
Warning Confirm

คุำณส�มื�รถกดัทิี่�งก�รแจง้เตื่อนไดั้โดัยก�รกดัปุ� มืใดัปุ� มืหนึ�ง

ต่วัอย��งเช้�น ข้อ้คำว�มื “HIGH PPO2” จะปร�กฏห�กคำ�� PPO2 
เฉล้�ยส่งเกินข้้ดัจำ�กดัั PPO2 เป็นเวล�น�นกว�� 30 วิน�ท้ี่

ก�รแจง้เตื่อนท้ี่�สำ�คำญัท้ี่�สุดัจะแสดังข้ึ �นเป็นอนัดับััแรก ห�กเกิดั
ข้อ้ผิดัพื่ล�ดัหล�ยร�ยก�รในเวล�เด้ัยวกนั ก�รแจง้เตื่อนท้ี่�สำ�คำญั
ท้ี่�สุดัจะแสดังก�อน ล�้งก�รแจง้เตื่อนแรกโดัยก�รกดัปุ� มืเพืื่�อด่ั 
ก�รแจง้เตื่อนถดััไป 

ห�กเปิดัสญัญ�ณเตื่อนแบับัสั�น เคำรื�องจะสั�นเมืื�อม้ืก�รเตื่อน 
คำรั�งแรก และจะสั�นทุี่ก ๆ 10 วิน�ท้ี่จนกว��จะไดัร้บััคำว�มืสนใจ 

ด่ัร�ยก�รแจง้เตื่อนหลกั ๆ ท้ี่�นกัดัำ�นำ ��อ�จไดัร้บััท้ี่�  หน�้ 22 
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ต่วัอย��งก�รแจง้เตื่อนหลกั -
คำำ�เตื่อน PPO2 ส่ง

ต่วัอย��งก�รแจง้เตื่อนต่�อเนื�อง -
เกิน MOD แลว้

การแจง้เตื่อนต่�อเนื�อง
เมืื�อน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ต่รวจพื่บัสถ�นก�รณ์
ท้ี่�อนัต่ร�ย เช้�น PPO2 ส่ง ระบับัจะ
กระตุ่น้ใหม้้ืก�รเตื่อน ก�รแจง้เตื่อน
หลกัส�มื�รถกดัทิี่�งไดั ้แต่�ในกรณ้ 
ส�วนใหญ� ก�รแจง้เตื่อนต่�อเนื�องจะ
ยงัคำงอย่�บันหน�้จอดั�้นซ์�้ยข้อง NDL 
จนกว��สถ�นก�รณท้์ี่�กระตุ่น้ใหม้้ื 
ก�รเตื่อนดังักล��วจะไดัร้บััก�รแก้ไข้

รายการการแจง้เตื่อนต่�อเนื�อง

CNS ส่งCNS ส่ง
ถงึข้้ดัจำ�กดััคำว�มืเป็นพิื่ษข้องออกซิ์เจนท้ี่�
ม้ืต่�อระบับัประส�ที่ส�วนกล�ง (CNS) แลว้

MOD ดัำ�ข้ึ �นMOD ดัำ�ข้ึ �น
เกินระดับััคำว�มืลกึส่งสุดัในก�รใช้ง้�น 
(MOD) แลว้ ใหด้ัำ�ข้ึ �นใหถ้งึระดับััคำว�มืลกึ
ท้ี่�แสดัง

MOD สลบััก�๊ซ์MOD สลบััก�๊ซ์
เกินระดับััคำว�มืลกึส่งสุดัในก�รใช้ง้�น 
(MOD) แลว้ ใหส้ลบััไปใช้ก้�๊ซ์ท้ี่�เหมื�ะสมื
มื�กกว�� (ต่อ้งม้ืก�รต่ั�งโปรแกรมืสำ�หรบัั
ก�๊ซ์อ้กถงัหนึ�งไวแ้ละม้ืก�รเปิดัใช้ง้�น 
ก�รแจง้เตื่อนน้�จงึจะแสดัง)

ใกลถ้งึ MODใกลถ้งึ MOD
อย่�ในระยะ 5 ฟุุต่ (1.9 มื.) ก�อนถงึ MOD 
เป็นก�รแจง้เตื่อนเที่��นั�น ไมื�จำ�เป็นต่อ้ง
ดัำ�เนินก�รใดั ๆ

ก�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว��ก�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว��
ม้ืก�รต่ั�งโปรแกรมืสำ�หรบััก�๊ซ์อ้กถงัหนึ�ง
ไวซึ้์�งม้ืคำว�มืเหมื�ะสมืกว��สำ�หรบััคำว�มืลกึ
ปัจจุบันั ก�รแจง้เตื่อนน้�จะแสดังก็ต่�อเมืื�อ
จำ�เป็นต่อ้งพื่กันำ ��
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ข้อ้ิจำ�กดัข้อิงสญัญ�ณเต่อิน

ระบับัก�รเตื่อนทุี่กระบับัม้ืจุดัอ�อนท้ี่�เหมืือนกนั

นั�นคืำอ ระบับัอ�จส�งสญัญ�ณเตื่อนเมืื�อเหตุ่ผิดัพื่ล�ดันั�น
ไมื�ม้ือย่�จริง (ผลบัวกลวง) หรืออ�จไมื�ส�งสญัญ�ณเตื่อน
เมืื�อม้ืเหตุ่ผิดัพื่ล�ดัเกิดัข้ึ �น (ผลลบัลวง)

ใหต้่อบัสนองต่�อสญัญ�ณเตื่อนท้ี่�คุำณพื่บั แต่� “อย��ไดั”้  
ว�งใจในสญัญ�ณเตื่อนเหล��นั�น วิจ�รณญ�ณ ก�รศกึษ� 
และประสบัก�รณข์้องคุำณคืำอเกร�ะป้องกนัท้ี่�ด้ั 
ท้ี่� สุดั ใหเ้ต่ร้ยมืแผนรบััมืือกบััคำว�มืผิดัพื่ล�ดัข้องระบับั 
ไวเ้สมือ คำ�อย ๆ สั�งสมืประสบัก�รณ ์และดัำ�นำ ��อย��ง 
เหมื�ะสมืกบััประสบัก�รณท้์ี่�คุำณม้ื

ห�กคุำณไมื�ช้อบัสญัญ�ณเตื่อนแบับัสั�น  
คุำณส�มื�รถปิดัใช้ง้�นไดัอ้ย��งง��ย ๆ

สิ่ญัญาณเตื่อนแบีบีสิ่ั�น
นอกเหนือจ�กก�รแจง้เตื่อนท้ี่�มืองเห็นแลว้ Peregrine ยงัม้ื
สญัญ�ณเตื่อนแบับัสั�นเพืื่�อแจง้นกัดัำ�นำ ��ถงึคำำ�เตื่อน ข้อ้ผิดัพื่ล�ดั 
และเหตุ่ก�รณต์่��ง ๆ ในก�รดัำ�นำ ��ไดัอ้ย��งรวดัเร็ว 

ห�กเปิดัใช้ง้�น สญัญ�ณเตื่อนแบับัสั�นจะเกิดัข้ึ �นเมืื�อระยะเวล�
พื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัเริ�มืข้ึ �น หยุดัช้ั�วคำร�ว หรือเสร็จสิ �นแลว้ 
นอกจ�กน้� สญัญ�ณเตื่อนแบับัสั�นยงัจะเกิดัข้ึ �นทุี่กคำรั�งท้ี่�ม้ืก�รก
ระตุ่น้ใหม้้ืก�รแจง้เตื่อนหลกั และจะเกิดัซ์ำ ��ทุี่ก 10 วิน�ท้ี่จนกว��จะ
ม้ืก�รต่อบัสนอง 

คุำณส�มื�รถเปล้�ยนก�รต่ั�งคำ��สญัญ�ณเตื่อนแบับัสั�นไดัใ้นเมืน่ 
ก�รต่ั�งคำ��ระบับั ดังัท้ี่�อธิบั�ยไวใ้น Bottom	Row	(แถวลา่ง)	ที่ี�หน้ำา้	40 
หรือในเมืน่ ก�รต่ั�งคำ��ก�รดัำ�นำ �� ดังัท้ี่�อธิบั�ยไวใ้น หน�้ 36

สิ�งสำ�คำญัคืำอ นกัดัำ�นำ ��คำวรต่ะหนกัร่ว้��ม้ืก�รแจง้เตื่อนประเภัที่ใดั
บั�้งท้ี่�ต่นอ�จไดัร้บััในข้ณะดัำ�นำ �� 

นอกจ�กน้�ยงัม้ืเคำรื�องมืือที่ดัสอบัระบับัสั�นในเมืน่ ก�รต่ั�งคำ��ก�รดัำ�
นำ �� และคำวรใช้เ้ป็นประจำ�ก�อนก�รดัำ�นำ ��เพืื่�อใหม้ื ั�นใจไดัว้��ระบับัสั�น
ที่ำ�ง�นอย��งถ่กต่อ้ง 

ข้อ้ิควร์ร์ะวงั

แมืว้��สญัญ�ณเตื่อนแบับัสั�นจะม้ืประโยช้นม์ื�ก แต่� ไดั ้
ใช้พ้ื่ึ�งพื่�ในเรื�องข้องคำว�มืปลอดัภัยั อุปกรณก์ลไกและ 
ไฟุฟุ้�อ�จที่ำ�ง�นบักพื่ร�องและจะที่ำ�ง�นบักพื่ร�องไดั ้
อย��งแน�นอน 

ใหต้่ระหนกัอย่�เสมือถงึระดับััคำว�มืลกึท้ี่�คุำณอย่�  ข้้ดัจำ�กดัั
ท้ี่� ไมื�ต่อ้งพื่กันำ �� ปริมื�ณก�๊ซ์ และข้อ้ม่ืลก�รดัำ�นำ �� 
ท้ี่�สำ�คำญัอื�น ๆ เพื่ร�ะในที่�้ยท้ี่�สุดัแลว้ คุำณคืำอผ่ร้บััผิดัช้อบั
คำว�มืปลอดัภัยัข้องต่วัคุำณเอง
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4.8.  สิ่ญัญาณเตื่อนทีี่�ปรบัีแต่�งไดำ ้
นอกจ�กระบับัเตื่อนอตั่โนมืติั่ท้ี่�ช้�วยระบุัสถ�นก�รณท้์ี่�อ�จเป็น
อนัต่ร�ยแลว้ Peregrine ยงัม้ืสญัญ�ณเตื่อนท้ี่�ปรบััแต่�งไดัเ้อง
สำ�หรบััระดับััคำว�มืลกึส่งสุดั เวล�ในก�รดัำ�นำ ��ส่งสุดั และข้้ดั
จำ�กดััข้ั�นต่ำ��ท้ี่� ไมื�ต่อ้งพื่กันำ �� 

คุำณส�มื�รถปรบััแต่�งสญัญ�ณเตื่อนเหล��น้�ไดัใ้น Alerts	Setup	
(การตั้้ �งค่า่สญ้ญาณเตั้อืน้ำ)	ที่ี�หน้ำา้	40

สิ่ญัญาณเตื่อนระดำบัีคู่ว่ามืล่ก้

คำ��ต่ั�งต่น้ข้องสญัญ�ณเตื่อนระดับัั
คำว�มืลกึคืำอท้ี่�  40 เมืต่ร 

นอกเหนือจ�กก�รแจง้เตื่อน 
หลกัซึ์�งส�มื�รถละทิี่ �งไดัแ้ลว้  
คำ��ระดับััคำว�มืลกึก็จะเปล้�ยนเป็น 
ส้เหลืองเมืื�อคำว�มืลกึเกินกว��คำ�� 
ข้องสญัญ�ณเตื่อน 

ระบับัจะร้เซ็์ต่สญัญ�ณเตื่อนระดับััคำว�มืลกึ ห�กอย่�ตื่ �นกว��
ระดับััท้ี่�ต่ ั�งไว ้2 เมืต่ร 

สิ่ญัญาณเตื่อนเว่ล่า

คำ��ต่ั�งต่น้สำ�หรบััสญัญ�ณเตื่อน
เวล�ในก�รดัำ�นำ ��คืำอ 60 น�ท้ี่ แต่�จะ
ปิดัก�รใช้ง้�นไว ้

นอกเหนือจ�กก�รแจง้เตื่อนหลกั
ซึ์�งส�มื�รถกดัทิี่�งไดัแ้ลว้ คำ��เวล�ใน
ก�รดัำ�นำ ��ก็จะเปล้�ยนเป็นส้เหลือง
เมืื�อเวล�เกินกว��คำ��ข้องสญัญ�ณ
เตื่อน 

ระบับัจะส�งสญัญ�ณเตื่อนเวล�เพ้ื่ยงหนึ�งคำรั�งต่�อ 
ก�รดัำ�นำ ��หนึ�งคำรั�ง 

สิ่ญัญาณเตื่อน NDL ต่ำ�า

คำ��ต่ั�งต่น้ข้องสญัญ�ณเตื่อน NDL 
ต่ำ��คืำอ 5 น�ท้ี่

นอกเหนือจ�กก�รแจง้เตื่อนหลกั
ซึ์�งส�มื�รถกดัทิี่�งไดัแ้ลว้ คำ�� NDL ก็
จะเปล้�ยนเป็นส้เหลืองเมืื�อถงึหรือ
ต่ำ��กว��คำ��ข้องสญัญ�ณเตื่อน 

ระบับัจะร้เซ็์ต่สญัญ�ณเตื่อน NDL ห�กคำ�� NDL ส่งกว��คำ��ท้ี่�ต่ ั�งไว ้
3 น�ท้ี่ 

ต่วัอย��ง: ห�กคำ��ข้องสญัญ�ณเตื่อน NDL อย่�ท้ี่�  5 น�ท้ี่ ระบับัจะ
ร้เซ็์ต่สญัญ�ณเตื่อน NDL เมืื�อคำ�� NDL ส่งถงึ 8 น�ท้ี่

:
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การแสิ่ดำงผล่ คู่ว่ามืหมืาย สิิ่�งทีี่�ต่อ้งดำำาเนินการ

ก�รดัำ�ข้ึ �นคำงระดับััคำว�มืเร็ว

อย่�ท้ี่�อตั่ร�เร็วกว��  

10 มื./น�ท้ี่ (33 ฟุุต่/น�ท้ี่)

ดำำาข้้ �นในอตั่ราทีี่�ช้า้ล่ง คู่อย

สิ่งัเกต่อาการข้อง DCS แล่ะ

ใช้ ้Conservatism  

มืากข้้ �นสิ่ำาหรบัีการดำำานำ �าซึ่ำ �า

ในอนาคู่ต่ 

แบัต่เต่อร้�ภั�ยในเคำรื�องต่ำ�� ช้ารจ์แบีต่เต่อรี�ซึ่ำ �า

ปริมื�ณก�๊ซ์เฉื�อยในเนื�อเยื�อ 

ท้ี่�ต่อ้งลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

ไดัร้บััก�รต่ั�งคำ��ท้ี่�ระดับััต่ั�งต่น้

ว่างแผนการดำำานำ �าซึ่ำ �าต่ามื

ข้อ้ม่ืล่ทีี่�ไดำร้บัี

น�ฬิิก�บัอกเวล�แสดัง 

คำว�มืเป็นพิื่ษท้ี่�ส�งผลต่�อ

ระบับัประส�ที่ส�วนกล�ง 

(CNS) เกิน 150%

สิ่ล่บัีเป็นกา๊ซึ่ทีี่�มีื PPO2 

ต่ำ�ากว่�า หรือดำำาข้้ �นส่ิ่�ระดำบัี

ทีี่�ตื่ �นกว่�า (ต่ามืคู่�าเพดำานทีี่�

อนุญาต่สิ่ำาหรบัีการล่ดำ 

คู่ว่ามืกดำอากาศ)

น�ฬิิก�บัอกเวล�แสดัง 

คำว�มืเป็นพิื่ษท้ี่�ส�งผลต่�อ

ระบับัประส�ที่ส�วนกล�ง 

(CNS) เกิน 90%

สิ่ล่บัีเป็นกา๊ซึ่ทีี่�มีื PPO2  

ต่ำ�ากว่�า หรือดำำาข้้ �นส่ิ่�ระดำบัี

ทีี่�ตื่ �นกว่�า (ต่ามืคู่�าเพดำานทีี่�

อนุญาต่สิ่ำาหรบัีการล่ดำ 

คู่ว่ามืกดำอากาศ

คำ�� NDL ต่ำ��กว��คำ��สญัญ�ณ

เตื่อน NDL ต่ำ�� 

ดำำาข้้ �นที่นัทีี่เพื�อหลี่กเลี่�ยง 

การบีงัคู่บัีล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ 

ระดับััคำว�มืลกึเกินกว��

คำ��สญัญ�ณเตื่อนระดับัั

คำว�มืลกึ

ดำำาข้้ �นใหส่้ิ่งกว่�าขี้ดำจำากดัำ

ระดำบัีคู่ว่ามืล่ก้

เวล�ในก�รดัำ�นำ ��เกินกว�� 

คำ��สญัญ�ณเตื่อนเวล� 
ยุติ่การดำำานำ �าอย�างปล่อดำภยั

การแสิ่ดำงผล่ คู่ว่ามืหมืาย สิิ่�งทีี่�ต่อ้งดำำาเนินการ

คำ�� PPO2 ต่ำ��กว��ข้้ดัจำ�กดััท้ี่�
ต่ ั�งไวใ้นเมืน่ข้้ดัจำ�กดัั PPO2

เปลี่�ยนกา๊ซึ่ทีี่�คุู่ณใช้ห้ายใจ
เป็นกา๊ซึ่ทีี่�ปล่อดำภยัสิ่ำาหรบัี
คู่ว่ามืล่ก้ปัจจุบีนั

คำ�� PPO2 ส่งกว��ข้้ดัจำ�กดััท้ี่�
ต่ ั�งไวใ้นเมืน่ข้้ดัจำ�กดัั PPO2 

เปลี่�ยนกา๊ซึ่ทีี่�คุู่ณใช้ห้ายใจ
เป็นกา๊ซึ่ทีี่�ปล่อดำภยัสิ่ำาหรบัี
คู่ว่ามืล่ก้ปัจจุบีนั

ม้ืก�รละเมิืดัคำำ�แนะนำ�ใหพ้ื่กั 
เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�
จำ�เป็น

มีืการดำำาล่งล่ก้เกินกว่�า 
ระดำบัีคู่ว่ามืล่ก้ข้องจุดำพกั 
ทีี่�แสิ่ดำงในปัจจุบีนั คู่อย 
สิ่งัเกต่อาการข้อง DCS  
แล่ะใช้ ้Conservatism  
มืากข้้ �นสิ่ำาหรบัีการดำำานำ �าซึ่ำ �า
ในอนาคู่ต่ 
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4.9.  รายการแจง้เตื่อนหล่กั
ต่�ร�งต่�อไปน้�จะแสดังก�รแจง้เตื่อนหลกั ๆ ท้ี่�คุำณอ�จเห็น  
คำว�มืหมื�ย และข้ั�นต่อนท้ี่�ต่อ้งดัำ�เนินก�รเพืื่�อแก้ไข้ปัญห�

ก�รแจง้เตื่อนท้ี่�สำ�คำญัท้ี่�สุดัจะแสดังข้ึ �นเป็นอนัดับััแรก ห�กม้ื
ก�รกระตุ่น้ใหแ้สดังคำำ�เตื่อนพื่รอ้มืกนัหล�ยร�ยก�ร คำำ�เตื่อนท้ี่�
ม้ืคำว�มืสำ�คำญัส่งสุดัจะปร�กฏข้ึ �น คุำณส�มื�รถล�้งก�รแจง้เตื่อน
ดังักล��วโดัยก�รกดัปุ� มืใดัก็ไดัเ้พืื่�อด่ัก�รแจง้เตื่อนถดััไป 

ติดต่อิ	Shearwater

ร�ยก�รแจง้เตื่อนต่�อไปน้�ไมื� ไดัค้ำรอบัคำลุมืก�รแจง้เตื่อน
ที่ั�งหมืดั ห�กคุำณพื่บัข้อ้ผิดัพื่ล�ดัท้ี่� ไมื�คำ�ดัหมื�ย โปรดัติ่ดัต่�อ 
Shearwater ท้ี่�  info@shearwater.com

STOP TIME
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35
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5�  ก�ร์พักัเพ่ั�อิคว�มปลอิดภัยั 
และก�ร์พักัเพ่ั�อิลดคว�มกดอิ�ก�ศ
ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัและก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ
เป็นก�รหยุดัช้ั�วคำร�วระหว��งก�รดัำ�ข้ึ �นส่�ผิวนำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืเส้�ยง
ต่�อโรคำอนัเนื�องมื�จ�กก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ (DCI)

5.1.   การพกัเพื�อคู่ว่ามืปล่อดำภยั
ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั หรือ Safety Stops เป็นก�รพื่กัท้ี่�
ไมื�บังัคำบััซึ์�งเพิื่�มืเข้�้มื�ในก�รดัำ�นำ ��ทุี่กคำรั�งก�อนข้ึ �นส่�ผิวนำ �� คุำณ
ส�มื�รถต่ั�งเวล�คำงท้ี่�สำ�หรบััก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัไวท้้ี่�  3, 4 
หรือ 5 น�ท้ี่ ต่ั�งใหป้รบััเข้�้กบััสภั�วะในก�รดัำ�นำ ��ต่��ง ๆ หรือจะ
ปิดัก�รที่ำ�ง�นก็ไดั ้ด่ั Deco	Setup	(การตั้้ �งค่า่การพ้ักน้ำำ�า)	ที่ี�หน้ำา้	39 
สำ�หรบััข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มื 

Peregrine ไมื� ไดัท้ี่ำ� “ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัท้ี่�ระดับััลกึ”  
นั�นคืำอ ไมื�ม้ืก�รหยุดัพื่กัเพิื่�มืเติ่มืท้ี่�ระดับััประมื�ณ 15 มื. ถงึ 18 มื. 
(50 ฟุุต่ถงึ 60 ฟุุต่) เมืื�อดัำ�ข้ึ �นจ�กก�รดัำ�นำ ��แบับัไมื�พื่กันำ �� 

ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัม้ืก�รที่ำ�ง�นดังัน้�

จำาเป็นต่อ้งมีืการพกัเพื�อคู่ว่ามืปล่อดำภยั
เมืื�อคำว�มืลกึเกิน 11 มื. (35 ฟุุต่) จะม้ืต่วันบัั
สำ�หรบััก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัปร�กฏข้ึ �น
ท้ี่�มุืมืข้ว�บันข้องหน�้จอ 

การนบัีถอยหล่งัอตั่โนมืติั่
ก�รนบััถอยหลงัจะเริ�มืต่น้เมืื�อถงึระดับัั
คำว�มืลกึท้ี่�ต่ำ��กว�� 6 มื. (20 ฟุุต่) ก�รนบัั
ถอยหลงัจะดัำ�เนินต่�อข้ณะท้ี่�คำว�มืลกึยงั
คำงอย่�ท้ี่�ระดับัั 2.4 มื. ถงึ 8.3 มื. (7 ฟุุต่ถงึ 
27 ฟุุต่)

การนบัีถอยหล่งัหยุดำช้ั�ว่คู่ราว่
ห�กคำว�มืลกึไมื�อย่� ในระดับัั 2.4 มื. ถงึ  
8.3 มื. (7 ฟุุต่ถงึ 27 ฟุุต่) ก�รนบััถอยหลงั
จะหยุดัช้ั�วคำร�ว และเวล�ท้ี่�เหลือจะแสดัง
เป็นส้เหลือง 

ไม่มีก�ร์ล็อิกก�ร์เข้�้ใชง้�นเคร่์�อิงห�กไม่ 
ปฏิิบติัต�ม

ไมื�ม้ืก�รล็อกก�รเข้�้ใช้ง้�นเคำรื�องหรือก�รลงโที่ษอื�นใดั
ห�กไมื�ปฏิบัติั่ต่�มืคำำ�แนะนำ�ในก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั
เนื�องจ�กไมื�บังัคำบัั

ห�กคุำณดัำ�ข้ึ �นส่�ผิวนำ ��ก�อนก�รนบััถอยหลงัสำ�หรบัั 
ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัสิ �นสุดั ระบับัจะแสดังว��ก�รพื่กั 
เพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัหยุดัช้ั�วคำร�ว แต่�ข้อ้คำว�มืน้�จะห�ยไป
เมืื�อสิ �นสุดัก�รดัำ�นำ ��

เร�แนะนำ�ใหม้้ืก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัต่�มืแผน 
เนื�องจ�กจะช้�วยลดัคำว�มืเส้�ยงต่�อก�รเกิดั DCI และใช้ ้
เวล�ไมื�น�น

35ft /11 ม. จาํเป็นตอ้งพกัเพ่ือความปลอดภยั /
รเีซ็ตการนับถอยหลงั

20ft /6 ม.
การนับถอยหลังเริม่

27ft /8.3 ม.
การนับถอยหลังหยดุช่ัวคราว

7ft /2.4 ม.

นับถอยหลงัตอ่

การนับถอยหลังหยดุช่ัวคราว

กําลงันับ

หยุดช่ัวคราว

ข้้ดัจำ�กดััข้องก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั - จะไมื�ผนัแปร

จำ�เป็นต่อ้งม้ืก�รพื่กัเพืื่�อ
คำว�มืปลอดัภัยั

ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั
หยุดัช้ั�วคำร�ว

กำ�ลงันบััถอยหลงัสำ�หรบััก�รพื่กั
เพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั

การพกัเพื�อคู่ว่ามืปล่อดำภยัเสิ่ร็จสิิ่ �น
เมืื�อนบััถอยหลงัถงึศ่นย ์หน�้จอจะเปล้�ยน
เป็น “เสร็จสิ �น” และคุำณส�มื�รถดัำ�ข้ึ �นส่�
ผิวนำ ��ไดัอ้ย��งปลอดัภัยั

การรีเซ็ึ่ต่การนบัีถอยหล่งั
ระบับัจะร้เซ็์ต่ก�รนบััถอยหลงัห�กคำว�มืลกึเกิน 11 เมืต่ร (35 
ฟุุต่) อ้กคำรั�ง

ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั
หยุดัช้ั�วคำร�ว
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5.2.   การพกัเพื�อล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ
ก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ หรือ Decompression Stop 
เป็นก�รพื่กัท้ี่�จำ�เป็นต่อ้งปฏิบัติั่ต่�มืเพืื่�อลดัคำว�มืเส้�ยงต่�อ 
ก�รเกิดัโรคำอนัเนื�องมื�จ�กก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ (DCI)

ก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศจะเกิดัข้ึ �นทุี่ก ๆ 3 เมืต่ร (10 ฟุุต่)

หน�้จอก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศจะแสดังดังัน้�

แที่นทีี่�การพกัเพื�อคู่ว่ามืปล่อดำภยั
เมืื�อคำ�� NDL ถงึศ่นย ์ข้อ้ม่ืลก�รพื่กัเพืื่�อลดั
คำว�มืกดัอ�ก�ศจะแที่นท้ี่�หน�้จอก�รพื่กั
เพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั

ต่วั่ระบุีการเข้า้ใกล่ ้
เมืื�อคุำณเข้�้ใกลร้ะยะ 17 ฟุุต่ (5.1 มื.) ข้อง
จุดัพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศจุดัแรก 
ข้อ้คำว�มืจะเปล้�ยนจ�กส้แดังเป็นส้เหลือง 
และล่กศรช้้�ข้ึ �นจะกะพื่ริบับัอกใหด้ัำ�ข้ึ �นส่�
จุดัพื่กั

ทีี่�จุดำพกัเพื�อล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ
ข้ณะอย่�ท้ี่�ระดับััคำว�มืลกึท้ี่�ต่อ้งพื่กั หรือ
ลกึกว��จนถงึ 5 ฟุุต่ (1.5 มื.) ข้อ้คำว�มืจะ
เปล้�ยนเป็นส้เข้้ยว และจะม้ืเคำรื�องหมื�ย
ถ่กปร�กฏข้ึ �น ใหค้ำงอย่�ท้ี่�คำว�มืลกึน้�
จนกว��จะคำรบัเวล�พื่กั

ห�้มดำ�นำ ��เกินร์ะดบัทีึ�คุณไดร้์บัก�ร์ฝึึกอิบร์ม

ดัำ�นำ ��แบับัต่อ้งพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศต่�อเมืื�อคุำณไดั้
ผ��นก�รฝึึกอบัรมืท้ี่�เหมื�ะสมืเที่��นั�น

ก�รดัำ�นำ ��โดัยม้ืสิ�งก้ดัข้ว�งเหนือศ้รษะประเภัที่ใดัก็ต่�มื 
ไมื�ว��จะเป็นก�รดัำ�นำ ��ในถำ ��หรือเรือจมื หรือม้ืข้อ้กำ�หนดั
ในก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ จะม้ืคำว�มืเส้�ยงเพิื่�มืข้ึ �น
อย��งมื�ก ใหเ้ต่ร้ยมืแผนรบััมืือกบััคำว�มืผิดัพื่ล�ดัข้อง
ระบับัไวเ้สมือและอย��พื่ึ�งพื่�ข้อ้ม่ืลจ�กเพ้ื่ยงแหล�งเด้ัยว

ไมื�ม้ืก�รล็อกก�รเข้�้ใช้ง้�นเคำรื�องหรือก�รลงโที่ษอื�นใดั 
เมืื�อละเมิืดัจุดัพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

นโยบั�ยคืำอก�รใหค้ำำ�เตื่อนท้ี่�ช้ดััเจนว��ม้ืก�รไมื�ปฏิบัติั่ต่�มื
ก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�กำ�หนดัเพืื่�อใหคุ้ำณ 
ต่ดััสินใจต่�มืท้ี่�คุำณไดัร้บััก�รฝึึกอบัรมืมื�

คุำณอ�จติ่ดัต่�อผ่้ใหบ้ัริก�รประกนัภัยัจ�กก�รดัำ�นำ �� 
ข้องคุำณ ติ่ดัต่�อเช้มืเบัอรเ์พิื่�มืคำว�มืกดักลบัั  
(re-compression chamber) ท้ี่�อย่� ใกลท้้ี่�สุดั หรือให ้
ก�รปฐมืพื่ย�บั�ลต่�มืท้ี่�คุำณไดัร้บััก�รฝึึกอบัรมืมื�

ไม่มีก�ร์ล็อิกก�ร์เข้�้ใชง้�นเม่�อิละเมิดจุดพักั
เพ่ั�อิลดคว�มกดอิ�ก�ศ

การล่ะเมิืดำข้อ้กำาหนดำในการพกัเพื�อ
ล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ
ห�กคุำณดัำ�ข้ึ �นเหนือจุดัพื่กัเพืื่�อลดั 
คำว�มืกดัอ�ก�ศ หน�้จอจะแสดังสีิ่แดำง
กะพริบี ก�รละเมิืดัข้อ้กำ�หนดัในก�รพื่กัท้ี่�
สำ�คำญัจะส�งผลใหม้้ืก�รแจง้เตื่อน  
“MISSED STOP” (พื่ล�ดัก�รพื่กั)

การพกัเพื�อล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศเสิ่ร็จสิิ่ �น
เมืื�อม้ืก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศคำรบั
ที่ั�งหมืดัแลว้ ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั
จะเริ�มืนบััถอยหลงั 

ห�กม้ืก�รเปิดัใช้ง้�น ต่วันบััก�รล�้งข้อ้ม่ืล
ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศจะเริ�มืนบััข้ึ �นจ�ก
ศ่นย ์

ห�กปิดัใช้ง้�นต่วันบััก�รพื่กัเพืื่�อ 
คำว�มืปลอดัภัยัและก�รล�้งข้อ้ม่ืลก�รลดั
คำว�มืกดัอ�ก�ศ ระบับัจะแสดังว�� “เสร็จสิ �น” 
ในพืื่ �นท้ี่�ข้อ้ม่ืลก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 

 6  2m minm36.6

 6  2m minm13.7

กำ�ลงันบััถอยหลงัสำ�หรบััก�รพื่กั
เพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั

จำ�เป็นต่อ้งม้ืก�รพื่กัเพืื่�อลดั
คำว�มืกดัอ�ก�ศ

ใกลถ้งึจุดัพื่กั 
เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 

ท้ี่�จุดัพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

ดัำ�ลงส่�จุดัพื่กั 
เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

ก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ
เสร็จสิ �น
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6� 	ก�ร์ลดคว�มกดอิ�ก�ศและ	
Gradient	Factor
น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��น้�ใช้อ้ลักอริที่มึืสำ�หรบััลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศพืื่�นฐ�น
ข้อง Bühlmann ZHL-16C ซึ์�งม้ืก�รปรบััแก้โดัยใช้ ้Gradient 
Factors ท้ี่�พื่ฒัน�โดัย Erik Baker เร�ไดัน้ำ�ไอเด้ัยข้องเข้�มื�สร�้ง
โคำด้ัข้องเร�เองเพืื่�อนำ�ไปใช้ ้เร�ข้อข้อบัคุำณ Erik สำ�หรบััง�นดั�้น
ก�รศกึษ�ข้องเข้�เก้�ยวกบััอลักอริที่มึืก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ แต่�
เข้�ไมื�ม้ืส�วนรบััผิดัช้อบัใดั ๆ สำ�หรบััโคำด้ัท้ี่�เร�เข้้ยน 

น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��จะใช้ ้Gradient Factor ซึ์�งจะคำำ�นวณ  
Conservatism หล�ยระดับัั ระดับัั Conservatism จะเป็นค่ำ�ต่วัเลข้  
เช้�น 30/70 สำ�หรบััคำำ�อธิบั�ยโดัยละเอ้ยดั โปรดัด่ับัที่คำว�มืท้ี่� 
ยอดัเย้�ยมืข้อง Erik Baker ไดัท้้ี่�  “Clearing Up The Confusion  
About Deep Stops” และ “Understanding M-values” บัที่คำว�มื 
เหล��น้�ม้ือย่� ในเว็บัไซ์ต่ ์โดัยคุำณอ�จลองสืบัคำน้คำำ�ว�� “Gradient 
Factors” ในเว็บั 

Conservatism ต่ั�งต่น้ข้องระบับัในโหมืดัดัำ�นำ ��ทุี่กโหมืดัจะอย่�ท้ี่�
ระดับััป�นกล�ง (40/85)

ระบับัม้ืต่วัเลือกก�รต่ั�งคำ��ท้ี่�เป็นเชิ้งรุกและระมืดััระวงักว�� 
คำ��ต่ั�งต่น้

อิย่�แก ้ไข้ค่�	GF	จนกว่�คุณจะเข้�้ใจผลทีึ�ต�มม�	

กร�ฟุจ�ก “Clearing Up The Confusion About Deep Stops” โดัย Erik Baker
กร�ฟุคำว�มืดันั: Gradient Factors

100%   80%   60%   40%      20%        0%

แรงดันัโดัยรอบั, คำ��สมัืบ่ัรณ ์(คำว�มืลกึเพิื่�มืข้ึ �น > )
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คำรั�งแรก

GF Hi (คำ��ก�รข้ึ �นส่�ผิวนำ ��) จะ
รกัษ�ข้อบัเข้ต่ท้ี่�ปลอดัภัยั

ก�รพื่กั
คำรั�งแรก

• Gradient Factor เป็นเพ้ื่ยงเศษส�วน (หรือเปอรเ์ซ็์นต่)์ ข้อง 
M-value Gradient

• Gradient Factor (GF) ม้ืคำ��ต่ั�งแต่� 0% ถงึ 100%
• Gradient Factor 0% จะแที่นเสน้แรงดันัโดัยรอบั
• Gradient Factor 100% จะแที่นเสน้ M-value

• Gradient Factor จะปรบััสมืก�ร M-value เดิัมืสำ�หรบัั 
Conservatism ภั�ยในโซ์นข้องก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

• คำ�� Gradient Factor ท้ี่�ต่ำ��กว�� (GF Lo) ระบุัระดับััคำว�มืลกึข้อง 
ก�รพื่กัคำรั�งแรก ใช้เ้พืื่�อคำำ�นวณ Deep Stop ถงึคำว�มืลกึข้อง 
“Deco Stop ท้ี่�ลกึท้ี่�สุดัท้ี่�เป็นไปไดั”้

• คำ�� Gradient Factor ท้ี่�ส่งกว�� (GF Hi) ระบุัภั�วะเกินอิ�มืต่วัข้อง
เนื�อเยื�อเมืื�อข้ึ �นส่�ผิวนำ ��
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6.1. คู่ว่ามืแมื�นยำาข้องข้อ้ม่ืล่การล่ดำ
คู่ว่ามืกดำอากาศ

ข้อ้ม่ืลก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��น้�แสดัง รวมืที่ั�ง NDL 
ระดับััคำว�มืลกึสำ�หรบััก�รพื่กั เวล�ในพื่กั และ TTS ลว้นเป็น 
ก�รคำ�ดัคำะเนที่ั�งสิ �น คำ��เหล��น้�จะไดัร้บััก�รคำำ�นวณใหมื� 
อย��งต่�อเนื�อง และจะเปล้�ยนไปเมืื�อสภั�พื่แวดัลอ้มืเปล้�ยนแปลง 
คำว�มืแมื�นยำ�ข้องก�รคำ�ดัคำะเนเหล��น้�ข้ึ �นอย่�กบััสมืมืติ่ฐ�นหล�ย
ข้อ้ท้ี่�สร�้งข้ึ �นโดัยอลักอริที่มึืสำ�หรบััก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ สิ�ง
สำ�คำญัคืำอต่อ้งที่ำ�คำว�มืเข้�้ใจสมืมืติ่ฐ�นเหล��น้�เพืื่�อใหม้ื ั�นใจไดัถ้งึ
ก�รคำ�ดัคำะเนก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�แมื�นยำ�

ระบับัจะสนันิษฐ�นว��นกัดัำ�นำ ��จะดัำ�ข้ึ �นในอตั่ร�คำว�มืเร็ว 10 มื./
น�ท้ี่ (33 ฟุุต่/น�ท้ี่) ก�รดัำ�ข้ึ �นในอตั่ร�ท้ี่�เร็วกว��มื�กหรือช้�้กว��
มื�กจะส�งผลต่�อก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ นอกจ�กน้� ระบับัจะ
สนันิษฐ�นว��นกัดัำ�นำ ��นำ�ก�๊ซ์มื�ดัว้ยแลว้และม้ืแผนจะใช้ทุ้ี่กก�๊ซ์
ท้ี่�เปิดัใช้ง้�นอย่�  ก�รเปิดัใช้ง้�นก�๊ซ์ท้ี่� ไมื� ไดัต้่ ั�งใจจะใช้ทิ้ี่ �งไวจ้ะ 
ส�งผลใหข้้อ้ม่ืลเวล�ในก�รข้ึ �นส่�ผิวนำ �� ข้อ้ม่ืลก�รพื่กัเพืื่�อลดั 
คำว�มืกดัอ�ก�ศ และเวล�ในก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�แสดังนั�น
คำล�ดัเคำลื�อน 

ระหว��งท้ี่�ดัำ�ข้ึ �น ระบับัจะสนันิษฐ�นว��นกัดัำ�นำ ��จะพื่กัเพืื่�อลดั
คำว�มืกดัอ�ก�ศโดัยใช้ก้�๊ซ์ท้ี่�ม้ื PPO2 ส่งสุดัท้ี่�ต่ำ��กว��คำ�� OC Deco 
PPO2 (คำ��ต่ั�งต่น้ 1.61) ห�กม้ืก�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว��ท้ี่�ใช้้ไดั ้ก�๊ซ์ปัจจุบันัจะ
แสดังเป็นส้เหลือง ซึ์�งระบุัว��ม้ืก�รคำ�ดัก�รณว์��จะม้ืก�รเปล้�ยน
ก�๊ซ์เกิดัข้ึ �น ก�รคำ�ดัคำะเนก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�แสดังจะ
สนันิษฐ�นว��จะม้ืก�รใช้ก้�๊ซ์ท้ี่�ด้ัท้ี่�สุดัเสมือ แมืว้��จะยงัไมื� ไดัส้ลบัั
ไปใช้ก้�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว�� ก�รคำ�ดัคำะเนก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศจะแสดัง
เสมืือนว��ก�รสลบััก�๊ซ์จะเกิดัข้ึ �นภั�ยในอ้ก 5 วิน�ท้ี่ข้�้งหน�้ 

นกัดัำ�นำ ��อ�จต่อ้งพื่กัลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศน�นกว��ท้ี่�คำ�ดัก�รณ์ไว ้
อ้กที่ั�งอ�จไดัร้บััก�รคำ�ดัคำะเนเวล�ข้ึ �นส่�ผิวนำ ��คำล�ดัเคำลื�อนห�ก
นกัดัำ�นำ ��ไมื�สลบััไปใช้ก้�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว��ต่�มืก�รแจง้เตื่อนข้อง 
น�ฬิิก�ดัำ�นำ �� 

ตวัอิย่�ง: นกัดัำ�นำ ��ท้ี่�ดัำ�แบับัต่อ้งลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศไปท้ี่�ระดับัั  
40 มื./131 ฟุุต่ เป็นเวล� 40 น�ท้ี่ดัว้ยก�รต่ั�งคำ�� GF ท้ี่�  45/85  
ม้ืสองก�๊ซ์ท้ี่�ต่ ั�งโปรแกรมืไวใ้นน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��และเปิดัใช้ง้�นอย่�   
นั�นคืำอ O2 21% และ O2 99%  ต่�ร�งลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศข้อง 
นกัดัำ�นำ ��จะคำำ�นวณจ�กก�รห�ยใจดัว้ยออกซิ์เจน 21% สำ�หรบัั 
ช้�วงเวล�ท้ี่�ดัำ�ลง ช้�วงเวล�ท้ี่�อย่� ใต่น้ำ �� และช้�วงเวล�ท้ี่�ดัำ�ข้ึ �น 

จนกว��นกัดัำ�นำ ��จะดัำ�ข้ึ �นถงึระดับัั 6 มื./20 ฟุุต่ ท้ี่�ระดับัั 6 มื./20 ฟุุต่ 
คำ�� PPO2 ข้องก�๊ซ์ O2 99% จะอย่�ท้ี่�  1.606 (ต่ำ��กว�� 1.61)  
จงึเป็นก�๊ซ์สำ�หรบััลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�ด้ัท้ี่�สุดัท้ี่�ใช้้ไดั ้

ข้อ้ม่ืลสำ�หรบััก�รพื่กัเพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�เหลือจะไดัร้บัั 
ก�รคำำ�นวณและแสดังโดัยสนันิษฐ�นว��นกัดัำ�นำ ��จะเปล้�ยนไป 
ใช้ก้�๊ซ์ท้ี่�ด้ักว�� โปรไฟุลด์ัำ�นำ ��ระบุัว��ก�รพื่กัเหล��น้�จะใช้เ้วล�  
8 น�ท้ี่ท้ี่�  6 มื./20 ฟุุต่ และ 12 น�ท้ี่ท้ี่�  3 มื./10 ฟุุต่ ห�ก 
นกัดัำ�นำ ��ไมื� ไดัส้ลบััเป็น O2 99% น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��จะไมื�อนุญ�ต่ 
ใหข้้ึ �นส่�ผิวนำ ��จนกว��จะม้ืก�รคำ�ยก�๊ซ์ออกจ�กร��งก�ย 
อย��งเพ้ื่ยงพื่อ แต่�น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��จะยงัคำงสนันิษฐ�นว��นกัดัำ�นำ ��กำ�ลงั
จะเปล้�ยนก�๊ซ์ และเวล�ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�แสดัง 
จะคำล�ดัเคำลื�อนอย��งมื�ก ก�รพื่กัท้ี่�ระดับัั 6 มื./20 ฟุุต่ จะใช้เ้วล� 
19 น�ท้ี่ และก�รพื่กัท้ี่�  3 มื./10 ฟุุต่ จะใช้เ้วล� 38 น�ท้ี่ ส�วนต่��ง 
ข้องเวล�รวมืในก�รข้ึ �นส่�ผิวนำ ��จะเที่��กบัั 37 น�ท้ี่ 

ในสถ�นก�รณท้์ี่�ส่ญเส้ยก�๊ซ์หรือในกรณ้ท้ี่�นกัดัำ�นำ ��ลืมื 
ปิดัใช้ง้�นก�๊ซ์ท้ี่� ไมื� ไดัน้ำ�ไปดัว้ยก�อนดัำ�นำ �� ส�มื�รถปิดัใช้ง้�น
ก�๊ซ์ไดัใ้นระหว��งดัำ�นำ ��โดัยไปท้ี่� Dive Setup (ก�รต่ั�งคำ�� 
ก�รดัำ�นำ ��) -> Define Gas (ระบุัก�๊ซ์) 
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7� ตวัอิย่�งก�ร์ดำ�นำ ��
7.1.  ต่วั่อย�างการดำำานำ �าแบีบีกา๊ซึ่เดีำยว่

น้� คืำอต่วัอย��งหน�้จอแสดังผลท้ี่�อ�จเห็นในก�รดัำ�นำ ��แบับัไมื�พื่กั
เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศในโหมืดัก�๊ซ์เด้ัยว (Air หรือ Nitrox)

1. ก�อนดัำ�นำ �� - น้� คืำอหน�้จอท้ี่�ผิวนำ ��ก�อนท้ี่�กำ�ลงัจะดัำ�ลง ท้ี่�ผิวนำ �� 
แบัต่เต่อร้�จะแสดังว��ม้ืประจุประมื�ณ 75% Air คืำอก�๊ซ์ท้ี่�เลือก
ใช้ห้�ยใจ คำว�มืลกึส่งสุดัจ�กก�รดัำ�นำ ��ก�อนหน�้จะแสดัง 

2. ก�รดัำ�ลง - ข้ณะท้ี่�เร�ผ��นคำว�มืลกึ 11 เมืต่ร NDL จะแสดัง 
99 น�ท้ี่ ซึ์�งเป็นข้้ดัจำ�กดััส่งสุดัท้ี่� ไมื�ต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดั
อ�ก�ศ (NDL) ท้ี่�น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��จะแสดังระหว��งก�รดัำ�นำ �� ท้ี่�  
คำว�มืลกึน้� ต่วันบััก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัจะปร�กฏ

3. คำว�มืลกึส่งสุดั - NDL จะเริ�มืแสดังต่วัเลข้ท้ี่�นอ้ยลงเมืื�อ 
คำว�มืลกึเพิื่�มืข้ึ �น หน�้จอท้ี่� 3 จะแสดังว��เร�จะต่อ้งพื่กันำ ��ในอ้ก 8 
น�ท้ี่ ต่วันบััก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัไดัเ้พิื่�มืข้ึ �นเป็น 5 น�ท้ี่ 
โดัยอตั่โนมืติั่ เพื่ร�ะน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ร่ว้��น้� คืำอก�รดัำ�นำ ��ลกึ

4. NDL ต่ำ�� - เมืื�อ NDL นอ้ยกว�� 5 น�ท้ี่ ต่วัเลข้จะเปล้�ยนเป็นส้
เหลืองเพืื่�อระบุัว��เร�คำวรเริ�มืดัำ�ข้ึ �นเพืื่�อหล้กเล้�ยงคำว�มืจำ�เป็นใน
ก�รพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

5. ก�รดัำ�ข้ึ �น - ข้ณะท้ี่�เร�ดัำ�ข้ึ �น NDL ข้องเร�จะเริ�มืเพิื่�มืข้ึ �นอ้ก
คำรั�ง โดัยระบุัว��เร�ส�มื�รถอย่� ไดัน้�นข้ึ �นอ้กนิดัท้ี่�ระดับััคำว�มืลกึ
ท้ี่�ตื่ �นข้ึ �นน้� ต่วัเลข้อตั่ร�ก�รดัำ�ข้ึ �นจะแสดังว��เร�ดัำ�ข้ึ �นท้ี่�อตั่ร�
ประมื�ณ 6 mpm หรือ 22 fpm 

6. ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั - เมืื�อเร�ดัำ�ข้ึ �นจนถงึคำว�มืลกึ 
นอ้ยกว�� 6 มื. ต่วันบััก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัจะเริ�มื 
นบััถอยหลงั ในกรณ้น้� ก�รต่ั�งคำ��ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัไดัร้บัั
ก�รต่ั�งคำ��ท้ี่�  Adapt (ปรบััต่วั) และเนื�องดัว้ยโปรไฟุลก์�รดัำ�นำ ��ลกึ
ข้องเร� ก�รนบััถอยหลงัจะเริ�มืท้ี่�  5 น�ท้ี่ ต่วัระบุั “Complete”  
(เสร็จสิ �น) จะแจง้เร�เมืื�อก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัเสร็จสิ �นแลว้

1. ก�อนดัำ�นำ �� 2. ก�รดัำ�ลง

3. คำว�มืลกึส่งสุดั 4. NDL ต่ำ��

5. ก�รดัำ�ข้ึ �น 6. Safety Stop  
(ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั)

แมืว้��ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัไมื�ใช้� สิ�งท้ี่�บังัคำบัั แต่�เมืื�อม้ื
ก�๊ซ์เพ้ื่ยงพื่อ วิธ้ปฏิบัติั่ท้ี่�ด้ัท้ี่� สุดัคืำอใหพ้ื่กัเพืื่�อ 
คำว�มืปลอดัภัยัในก�รดัำ�นำ ��ทุี่กคำรั�ง
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m33
TIME

:1

.5

 8:10
5 00:

11

:

Air   33m.5    19°C
11:13am

MAX

m25
TIME

:1

.1

 4:18
5 00:

21

:

Air   33m.5    19°C
11:19am

MAX

m13
TIME

:1

.5

45:24
5 00:

31

:

Air   33m.5    21°C
11:24am
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m  5
TIME

:1

.2

99:35
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7.2. ต่วั่อย�างการดำำานำ �าแบีบีหล่ายกา๊ซึ่
น้� คืำอต่วัอย��งข้องหน�้จอท้ี่�อ�จแสดังในก�รดัำ�นำ ��แบับัลดั 
คำว�มืกดัอ�ก�ศดัว้ยหล�ยก�๊ซ์ในโหมืดั 3GasNX

คำว�มืลกึส่งสุดั: 40 เมืต่ร      ก�๊ซ์สำ�หรบััใช้้ใต่น้ำ ��: O2 28%
เวล�ท้ี่�อย่� ใต่น้ำ ��: 20 น�ท้ี่       ก�๊ซ์สำ�หรบััพื่กันำ ��: O2 50%

1. ก�รต่ั�งคำ��ก�๊ซ์ - วิธ้ปฏิบัติั่ท้ี่�ด้ัท้ี่� สุดัรวมืถงึก�รต่รวจด่ัร�ยก�ร
ก�๊ซ์ก�อนก�รดัำ�นำ ��แต่�ละคำรั�ง หน�้จอน้�จะม้ือย่� ในส�วน Nitrox 
Gases (ก�๊ซ์ไนต่ร็อกซ์)์ ข้องเมืน่ System Setup (ก�รต่ั�งคำ��
ระบับั) ทุี่กก�๊ซ์ท้ี่�เปิดัอย่�จะถ่กนำ�มื�คำำ�นวณต่�ร�งก�รลดั 
คำว�มืกดัอ�ก�ศ ดังันั�นใหปิ้ดัก�๊ซ์ท้ี่�คุำณไมื� ไดัน้ำ�ไปดัว้ย  
โปรดัที่ร�บัว�� MOD ท้ี่�แสดังในหน�้จอน้�จะส�งผลต่�อก�๊ซ์สำ�หรบัั
ใช้้ใต่น้ำ ��เที่��นั�น (O2 28%) ส�วนก�๊ซ์สำ�หรบััพื่กันำ ��จะคำวบัคุำมืโดัย 
Deco PPO2 

2. ยืนยนัคำว�มืถ่กต่อ้งข้องก�รต่ั�งคำ��ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 
- เพืื่�อคำว�มืรอบัคำอบั คำวรต่รวจด่ัใหแ้น�ใจว��ก�รต่ั�งคำ��อื�น ๆ 
ที่ั�งหมืดัถ่กต่อ้งก�อนเริ�มืก�รดัำ�นำ ��ทุี่กคำรั�ง นอกเหนือจ�ก 
ก�รต่รวจสอบัก�๊ซ์แลว้ เร�แนะนำ�ก�รยืนยนัคำว�มืถ่กต่อ้ง 
ข้องคำ��ต่��ง ๆ ในเมืน่ Deco Setup (ก�รต่ั�งคำ�� Deco) ดัว้ย

3. ว�งแผนก�รดัำ�นำ �� - ใช้เ้คำรื�องมืือว�งแผนก�รลดัคำว�มืกดั
อ�ก�ศในส�วน Dive Setup (ก�รต่ั�งคำ��ก�รดัำ�นำ ��) เพืื่�อต่รวจ
สอบัเวล�ดัำ�เนินก�รรวมื ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�กำ�หนดัไว ้
และคำว�มืจำ�เป็นในก�รใช้ก้�๊ซ์สำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��ดัว้ยก�รต่ั�งคำ��
ปัจจุบันั

เคำรื�องมืือว�งแผนก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศในเคำรื�องม้ืฟัุงกช์้นั
ท้ี่�จำ�กดัั ดังันั�นสำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��ท้ี่�ซ์บััซ์อ้น เร�แนะนำ�ให้ใช้้
ซ์อฟุต่แ์วรก์�รว�งแผนก�รดัำ�นำ ��ในเดัสกท็์ี่อปหรือสมื�รท์ี่โฟุน

4.  ก�อนดัำ�นำ �� - ก�อนเริ�มืก�รดัำ�นำ �� เร�จะเห็นว��ก�๊ซ์ท้ี่�ใช้อ้ย่� ใน
ข้ณะน้�ต่ั�งคำ��ไวท้้ี่�  28% และแบัต่เต่อร้�ข้องเร�ม้ืประจุอย่�ประมื�ณ
ส�มืในส้�

5. ดัำ�ลง - ข้ณะท้ี่�ดัำ�ลง เวล�ดัำ�นำ ��ข้องเร�จะเริ�มืนบัั และ NDL 
ข้องเร�จะเปล้�ยนจ�กศ่นยเ์ป็น 99              (ม้ืต่�อในหน�้ถดััไป)

1. ก�รต่ั�งคำ��ก�๊ซ์ 2. ยืนยนัคำว�มืถ่กต่อ้งข้อง
ก�รต่ั�งคำ�� Deco

4. ก�อนดัำ�นำ ��

3. ว�งแผนก�รดัำ�นำ �� - 
Deco ท้ี่�กำ�หนดัไว้

5. ก�รดัำ�ลง

3. ว�งแผนก�รดัำ�นำ �� - 
คำว�มืจำ�เป็นในก�รใช้ก้�๊ซ์

Nitrox Gases
99%
50%
28%

6.3mOff
On
On

23m
57m

Custom
30/70GF
3m
CntUp

A
Quit Next

  

  040  020  15  
 

 40 bot  20  28%  1419  

Depth Time RMV  

Stp Tme Run  Gas Qty

 21 asc  22  28%   115  
 12 asc  23  50%    36  
 12   1  24  50%    33  
  9   1  25  50%    29  

OC

OC

OC  040  020  15  
 Gas Usage, in Liters

Depth Time RMV  

 50%:  287
 28%: 1534

:

Nx28  38m.8    23°C
 9:22am

MAX

m0
SURFACE

45: 11h m

.0

0
:

Nx28  11m.o    21°C
 9:24am

MAX

m11
TIME

:

.0

99: 1 35
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ต่วั่อย�างการดำำานำ �าแบีบีหล่ายกา๊ซึ่ (ต่�อ)
6. คำว�มืลกึส่งสุดั - เมืื�อ NDL ถงึ 0 จะต่อ้งม้ืก�รพื่กันำ ��  
ข้อ้กำ�หนดัในก�รพื่กัจะแสดังข้ึ �นแที่นท้ี่�ข้อ้ม่ืลก�รพื่กัเพืื่�อ 
คำว�มืปลอดัภัยั โดัย TTS ไดัเ้พิื่�มืข้ึ �นเพืื่�อรวมืเวล�พื่กันำ �� 

7. ก�รดัำ�ข้ึ �น - ส�มื�รถดัำ�ข้ึ �นไปท้ี่�ระดับัั 12 เมืต่รไดัอ้ย��ง
ปลอดัภัยั โดัยต่อ้งใช้เ้วล�ท้ี่�จุดัพื่กันำ ��นั�น 1 น�ท้ี่ ข้ณะท้ี่�ดัำ�ข้ึ �น 
กร�ฟุแถบัที่�งดั�้นข้ว�ข้องระดับััคำว�มืลกึจะแสดังอตั่ร� 
ก�รดัำ�ข้ึ �น (10 mpm) ที่ั�งน้�ข้อ้ม่ืลก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศที่ั�งหมืดั
คำ�ดัคำะเนโดัยสนันิษฐ�นว��อตั่ร�ก�รดัำ�ข้ึ �นอย่�ท้ี่�  10 เมืต่รต่�อ
น�ท้ี่ 

8. ก�รเปล้�ยนก�๊ซ์ - ข้อ้ม่ืลก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศที่ั�งหมืดั 
คำ�ดัคำะเนโดัยสนันิษฐ�นว��คุำณจะเปล้�ยนเป็นก�๊ซ์ท้ี่�ด้ัท้ี่�สุดัเมืื�อ 

ดัำ�ข้ึ �น ท้ี่�  21 มื. ก�๊ซ์ท้ี่�ใช้ห้�ยใจจะเปล้�ยนเป็นส้เหลือง ซึ์�งระบุัว��ม้ืก�๊ซ์ 

สำ�หรบััห�ยใจท้ี่�ด้ักว��ท้ี่�ใช้้ไดั ้ห�กไมื�ม้ืก�รเปล้�ยนก�๊ซ์ ข้อ้ม่ืล 
ก�รพื่กันำ ��และเวล�จะไมื�แมื�นยำ� 

9. ก�รเข้�้ใกลจุ้ดัพื่กันำ �� - เมืื�อคุำณดัำ�ข้ึ �น น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��จะแจง้คุำณ
เมืื�อเข้�้ใกลจุ้ดัพื่กันำ �� เคำรื�องหมื�ยถ่กส้เข้้ยวจะปร�กฏในระยะ 
1.8 มื. ลกึกว��ระดับััคำว�มืลกึข้องจุดัพื่กันำ �� 

10. ก�รพื่ล�ดัจุดัพื่กันำ �� - ห�กคุำณดัำ�ข้ึ �นท้ี่�ระดับััคำว�มืลกึตื่ �น 

กว��เพื่ดั�นก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ ข้อ้ม่ืลจุดัพื่กันำ ��จะกะพื่ริบั 
เป็นส้แดัง ห�กคุำณไมื�ดัำ�ลง ระบับัจะกระตุ่น้ใหแ้สดังคำำ�เตื่อน 
ก�รพื่ล�ดัจุดัพื่กันำ �� คุำณส�มื�รถรบััที่ร�บัและล�้งข้อ้ม่ืล 
ก�รแจง้เตื่อนเบืั �องต่น้น้�ไดั้โดัยก�รกดัปุ� มืใดัก็ไดั ้ใหด้ัำ�ลงอ้กคำรั�ง 
ในระดับััท้ี่�ลกึกว��คำว�มืลกึข้องจุดัพื่กัเพืื่�อใหข้้อ้คำว�มืกะพื่ริบั 
ห�ยไป 

11. ก�รล�้งข้อ้ม่ืลก�รพื่กันำ �� - เมืื�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศที่ั�งหมืดั
ต่�มืท้ี่�กำ�หนดัแลว้ ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัจะเริ�มืห�กเปิดัใช้้
ง�นอย่�  ในกรณ้น้� ต่วันบััล�้งข้อ้ม่ืลก�รพื่กันำ ��จะเริ�มืนบััข้ึ �นจ�ก
ศ่นย ์

สิ �นสุดัต่วัอย��ง

6. คำว�มืลกึส่งสุดั 7. ก�รดัำ�ข้ึ �น

8. ก�รเปล้�ยนก�๊ซ์ 9. ก�รเข้�้ใกลจุ้ดัพื่กันำ ��

10. ก�รพื่ล�ดัจุดัพื่กันำ ��

:

NX28  39m.8    21°C
 9:24am

MAX

m39
TIME

:

.8

 0:18 44

DECO STOP

9  1m min

40m

:

NX28  39m.8    21°C
 9:24am

MAX

m25
TIME

:

.2

 0:21 51

DECO STOP

12  1m min

:

m
.8    21°C

 9:24am

MAX

m20
TIME

:

.9

 0:23 45

DECO STOP

 9  1m min

NX28  39

:

NX50  39m.8    21°C
 9:25am

MAX

m13
TIME

:

.7

 0:25 16

DECO STOP

m min 9  2

:

   

m 7
TIME

:

.7

 0:26 55

DECO STOP

m min 9  2

MISSED DECO STOP
Warning Confirm

11. ก�รล�้งข้อ้ม่ืล
ก�รพื่กันำ ��

:

NX50  39m.8    21°C
 9:31am

MAX

m 3
TIME

:
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99:31 01

CLEAR
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MAX

 22

   

8:35
 47

AM

AVG

22�C

21:1639m
.0

m
.8

m
.5

MAX
0    

SURFACE

8:14

2 35m hr mn

AM

AVG

22�C

.0

  0m
.0

  0m
.0

7.3.  โหมืดำ Gauge
โหมืดั Gauge จะเปล้�ยน Peregrine เป็นก�รแสดังคำว�มืลกึกบัั
เวล�แบับัง��ย (นั�นคืำอ ต่วัจบััเวล�ท้ี่�อย่� ใต่น้ำ ��)

โหมืดั Gauge ม้ืก�รจดััว�งท้ี่�แต่กต่��งจ�กโหมืดัอื�น ๆ ข้อง Peregrine 

เมืื�ออย่�ท้ี่�ผิวนำ �� คำ�� MAX และ AVG จะแสดังคำว�มืลกึส่งสุดัและ
คำว�มืลกึโดัยเฉล้�ยข้องก�รดัำ�นำ ��คำรั�งล��สุดั คำว�มืลกึ AVG ท้ี่�
แสดังท้ี่�ผิวนำ ��คืำอคำว�มืลกึสำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��ต่ลอดัคำรั�งนั�น ไมื�ว��
จะใช้ก้�รร้เซ็์ต่ต่วัเลือกคำว�มืลกึเฉล้�ยหรือไมื�ก็ต่�มื นอกจ�กน้� 
บันัที่กึก�รดัำ�นำ ��ยงับันัที่กึคำว�มืลกึเฉล้�ยสำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��ต่ลอดั
คำรั�งนั�น

คุำณสมืบัติั่ข้องโหมืดั Gauge:
• คำว�มืลกึเฉล้�ยท้ี่�ร้เซ็์ต่ไดั้
• น�ฬิิก�จบััเวล�

Gauge - ก�รแสดังผลท้ี่�ผิวนำ �� Gauge - ก�รแสดังผล
ข้ณะดัำ�นำ ��

น�ฬิิก�จบััเวล�ดัำ�เนินอย่�

MAX

 47
 22

STOPWATCH
   

8:35AM
AVG

22�C

21:16
2:56

MAX
 

AVG

39m

m
.8

m
.5

.0

น�ฬิิก�จบััเวล�หยุดั

MAX

 22

STOPWATCH
 

 47
  

8:35AM
AVG

22�C

21:16
2:56

MAX

AVG

39m

m
.8

m
.5

.0

เนื�องจ�กไมื�ม้ืก�รติ่ดัต่�มืข้อ้ม่ืลเก้�ยวกบััเนื�อเยื�อสำ�หรบัั 

ลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศในโหมืดั Gauge ก�รเปล้�ยนเป็นหรือ 
เปล้�ยนจ�กโหมืดั Gauge จะเป็นก�รร้เซ็์ต่ข้อ้ม่ืลเก้�ยวกบัั
เนื�อเยื�อสำ�หรบััลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ
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8� เมนู
เมืน่จะดัำ�เนินก�รต่��ง ๆ และอนุญ�ต่ใหเ้ปล้�ยนก�รต่ั�งคำ��ไดั ้

ห�กไมื�ม้ืก�รกดัปุ� มืเป็นเวล� 10 วิน�ท้ี่ ระบับัเมืน่จะหมืดัเวล�และ
กลบััไปส่�หน�้จอหลกั ข้อ้ม่ืลใดัก็ต่�มืท้ี่� ไดับ้ันัที่กึไวก้�อนหน�้น้�จะ
ยงัคำงอย่�  ส�วนข้อ้ม่ืลใดัก็ต่�มืท้ี่�อย่�ระหว��งก�รแก้ไข้จะถ่กละทิี่ �ง 

ส�มื�รถเข้�้ส่�เมืน่หลกัข้อง Peregrine ไดั้
โดัยก�รใช้ปุ้� มืเมืน่ (ซ์�้ย) จ�กหน�้จอหลกั

ร�ยก�รเมืน่หลกัจะแต่กต่��งกนัไปใน
แต่�ละโหมืดั รวมืถงึเวล�ท้ี่�อย่� ใต่น้ำ ��และ
ข้ณะดัำ�นำ �� ร�ยก�รเมืน่ท้ี่�ใช้บ้ั�อยท้ี่�สุดัจะ
ข้ึ �นเป็นร�ยก�รแรกในเมืน่หลกัเพืื่�อลดั
จำ�นวนคำรั�งท้ี่�ต่อ้งกดัปุ� มื

ในส�วนต่�อไปจะม้ืคำำ�อธิบั�ยแต่�ละร�ยก�ร
อย��งละเอ้ยดั 

เมนูแบบปร์บัได ้

ม้ืเฉพื่�ะเมืน่ท้ี่�จำ�เป็นสำ�หรบััโหมืดัปัจจุบันัเที่��นั�น 
ท้ี่�จะแสดังข้ึ �น ที่ั�งน้�เพืื่�อให้ใช้ง้�นง��ย ป้องกนั 

คำว�มืผิดัพื่ล�ดั และลดัจำ�นวนคำรั�งท้ี่�ต่อ้งกดัปุ� มื

8.1. โคู่รงสิ่รา้งเมืน่
โคำรงสร�้งเมืน่ต่�อไปน้�ต่รงกบััโหมืดั 3-Gas Nitrox โดัยท้ี่�โหมืดั
อื�น ๆ จะม้ืเมืน่ท้ี่�ซ์บััซ์อ้นนอ้ยกว��

บั�งร�ยก�รจะม้ืใหเ้มืื�ออย่�บันผิวนำ ��เที่��นั�น 

Main Screen

Turn Off

Select Gas

Start Bluetooth

System Setup

Define Gas
NDL Planner

Dive Planner
Brightness
Vibration

Display Log
Next Log

Restore Mode

Mode Setup
Deco Setup
Bottom Row

Alerts Setup
Display Setup
System Setup

Advanced Config

เมนูย่อิย

ผิวนำ ��
เที่��นั�น

ผิวนำ ��
เที่��นั�น

ผิวนำ ��
เที่��นั�น

Dive Setup

Dive Log

ผิวนำ ��
เที่��นั�น

Delete All Logs

Nitrox Gases

เมนูหลกั

Test Vibration
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8.2. ปิดำเคู่รื�อง

ไอเท็ี่มื “Turn Off (ปิดัเคำรื�อง)” จะที่ำ�ใหน้�ฬิิก�ดัำ�นำ ��เข้�้ส่� โหมืดั
สล้ป ข้ณะท้ี่�สล้ป หน�้จอจะว��งเปล�� แต่�ข้อ้ม่ืลเก้�ยวกบััเนื�อเยื�อ
จะยงัคำงไวส้ำ�หรบััก�รดัำ�ซ์ำ �� ไอเท็ี่มืเมืน่ “Turn Off (ปิดัเคำรื�อง)” 
จะไมื�ปร�กฏระหว��งก�รดัำ�นำ �� อ้กที่ั�งจะไมื�ปร�กฏหลงัก�รดัำ�นำ ��
จนกว��เวล� End Dive Delay (คำว�มืล��ช้�้ข้องก�รสิ �นสุดั 
ก�รดัำ�นำ ��) ไดัห้มืดัลงสำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��ต่�อเนื�อง

:

Turn Off    

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0

สิิ่ �นสุิ่ดำการดำำานำ �า
ไอเท็ี่มืเมืน่น้�จะแที่นท้ี่� Turn Off (ปิดัเคำรื�อง) เมืื�ออย่�ท้ี่�ผิวนำ ��และยงั
อย่� ในโหมืดัดัำ�นำ ��

Peregrine จะออกจ�กโหมืดัดัำ�นำ ��โดัยอตั่โนมืติั่เมืื�ออย่�ท้ี่�ผิวนำ ��
คำรบั 1 น�ท้ี่ (ก�รต่ั�งคำ��ต่ั�งต่น้สำ�หรบััคำว�มืล��ช้�้ข้องก�รสิ �นสุดั
ก�รดัำ�นำ ��) ใช้ค้ำำ�สั�งเมืน่น้�เพืื่�อออกจ�กโหมืดัดัำ�นำ ��เร็วข้ึ �น

ปรบััคำ��คำว�มืล��ช้�้ข้องก�รสิ �นสุดัก�รดัำ�นำ ��ใน System Setup 
(ก�รต่ั�งคำ��ระบับั) > Adv Config. (ก�รต่ั�งคำ��ข้ั�นส่ง) ส�มื�รถด่ั
ข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มืไดัท้้ี่�  หน�้ 42 

:

End Dive    

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0

8.3. เลื่อกกา๊ซึ่ (3 GasNx เที่�านั�น)
เมืน่น้�จะช้�วยใหคุ้ำณเลือกก�๊ซ์จ�กก�๊ซ์ต่��ง ๆ ท้ี่�คุำณสร�้ง

ก�๊ซ้จะไม่ปิดเอิงโดยอิตัโนมติั

ก�รเลือกก�๊ซ์ใหมื�จะเป็นก�รเปิดัใช้ก้�๊ซ์นั�นห�กปิดัใช้ง้�นอย่�  แต่�
ก�๊ซ์จะไมื�ปิดัเองโดัยอตั่โนมืติั่ 

เป็นเรื�องสำ�คำญัท้ี่�ต่อ้งปิดัก�๊ซ์ที่ั�งหมืดัท้ี่�คุำณไมื� ไดัว้�งแผนท้ี่�จะใช้้
ในก�รดัำ�นำ ��คำรั�งนั�นในเมืน่ Define Gas (ระบุัก�๊ซ์) เพืื่�อใหม้ื ั�นใจไดั้
ว��คุำณจะไดัร้บััข้อ้ม่ืลก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�แมื�นยำ� 

:

   
Next

m20
TIME

:

.9

 0:23 45

DECO STOP

 9  1m min

99    50    28% % %
Select

ใช้ปุ้� มืซ์�้ย (MENU) เพืื่�อเพิื่�มืก�๊ซ์ท้ี่�ต่อ้งก�ร จ�กนั�นกดัปุ� มืข้ว� 
(FUNC) เพืื่�อเลือกก�๊ซ์นั�น

ก�๊ซ์ท้ี่�ใช้อ้ย่�จะไฮไลต่เ์ป็นส้ข้�ว และป้�ย “Active” จะปร�กฏเมืื�อ
คุำณเลื�อนไปเหนือก�๊ซ์นั�น 

ก�๊ซ์ท้ี่�ต่ ั�งโปรแกรมืไวแ้ต่�ปิดัอย่�จะแสดังเป็นสีิ่แดำงมื�ว่ง แต่�ยงัคำง
ส�มื�รถเลือกก�๊ซ์ท้ี่�ปิดัอย่� ไดั ้ โดัยก�๊ซ์จะเปิดัอตั่โนมืติั่เมืื�อถ่ก
เลือกก�๊ซ์ท้ี่�ปิดัอย่�จะไมื�ถ่กใช้้ในก�รคำำ�นวณ  
ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

เมืื�อม้ืก�รแนะนำ�ใหเ้ปล้�ยนก�๊ซ์ ก�๊ซ์ท้ี่�ด้ัท้ี่�สุดัท้ี่�แนะนำ�จะอย่� ใน
ร�ยก�รบันสุดัท้ี่�ใหเ้ลือกโดัยอตั่โนมืติั่เมืื�อเข้�้ส่�เมืน่ Select Gas 
(เลือกก�๊ซ์) เพืื่�อลดัจำ�นวนคำรั�งข้องก�รกดัปุ� มื 

ต่วัอย��งก�รเลือกก�๊ซ์:
- 99% ปิดัอย่�
- 28% คืำอก�๊ซ์ท้ี่�ใช้อ้ย่�
- 50% อย่� ในคิำวอตั่โนมืติั่
เพืื่�อเลือก
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8.4. Dive Setup (การต่ั�งคู่�าการดำำานำ �า)
เมืน่ย�อยใน Dive Setup (ก�รต่ั�งคำ��ก�รดัำ�นำ ��) ม้ืให้ใช้ง้�นไดัท้ี่ั�ง
ข้ณะท้ี่�อย่�บันผิวนำ ��และข้ณะดัำ�นำ �� (ไมื�เหมืือน System Setup 
(ก�รต่ั�งคำ��ระบับั) ซึ์�งไมื�ส�มื�รถใช้้ไดัข้้ณะท้ี่�ดัำ�นำ ��)

Define Gas (ระบุีกา๊ซึ่) 
เมืน่ Define Gas (ระบุัก�๊ซ์) จะปร�กฏเหมืือนกบััเมืน่ Select 
Gas (เลือกก�๊ซ์) แต่�จะที่ำ�ใหส้�มื�รถเปิดัหรือปิดัก�๊ซ์ไดั ้และ
ส�มื�รถปรบััแกเ้ปอรเ์ซ็์นต่อ์อกซิ์เจนไดั ้(ระบับัจะสนันิษฐ�นว��
เปอรเ์ซ็์นต่ท้์ี่�เหลือคืำอไนโต่รเจน)

ในโหมืดั 3 GasNx คุำณส�มื�รถปรบััแกห้รือเปิดัปิดัก�๊ซ์ไดัใ้น
ระหว��งดัำ�นำ ��

ในโหมืดั Nitrox จะเห็น Define Gas (ระบุัก�๊ซ์) ท้ี่�เมืน่ดั�้นบันสุดั
และส�มื�รถแก้ไข้ก�๊ซ์ปัจจุบันัไดัข้้ณะดัำ�นำ ��

ปิดใชง้�นก�๊ซ้ทีึ�คุณไม่ไดน้ำ�ม�ดว้ย

อลักอริที่มึืก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศจะสนันิษฐ�นว��นกัดัำ�นำ �� 
นำ�ก�๊ซ์มื�ดัว้ยแลว้และม้ืแผนจะใช้ทุ้ี่กก�๊ซ์ท้ี่�เปิดัใช้ง้�นอย่�   
ก�รเปิดัก�๊ซ์ท้ี่� ไมื� ไดัคิ้ำดัจะใช้ทิ้ี่ �งไวจ้ะส�งผลใหก้�รคำำ�นวณ 
เวล�ข้ึ �นส่�ผิวนำ �� ก�รพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ  

และเวล�ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�แสดังนั�นคำล�ดัเคำลื�อน 

:

   

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0
Next

% % %
Change

99    50    28
On/Off

หม�ยเหตุ:	กา๊ซึ่ทีี่�มีืไฮไล่ที่คื์ู่อกา๊ซึ่ทีี่�ใช้อ้ย่�  คุู่ณไมื�สิ่ามืารถปิดำกา๊ซึ่
ทีี่�ใช้อ้ย่� ไดำ ้ที่ ั�งนี �คุู่ณสิ่ามืารถแก้ไข้ไดำ ้แต่�จะต่อ้งสิ่ล่บัีกา๊ซึ่หาก
ต่อ้งการปิดำใช้ง้าน

 NDL Planner (เคู่รื�องมืือว่างแผน NDL)
NDL Planner (เคำรื�องมืือว�งแผนข้้ดัจำ�กดััท้ี่� ไมื�ต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดั
คำว�มืกดัอ�ก�ศ) เป็นวิธ้ท้ี่�รวดัเร็วในก�รด่ัว��เหลือเวล�อย่� ใต่น้ำ ��
เที่��ไรจนกว��จะต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 

NDL Planner
85min
49min
30min

Air12m
15m
18m

Air
Air

DEPTH   NDL    Gas

Next Exit
18m 21min Air

NDL Planner
Next dive starts
now

Change Plan

ส�มื�รถกำ�หนดัระยะเวล�พื่กัท้ี่�ผิวนำ ��ระหว��งก�รดัำ�นำ ��จ�กไมื�ม้ื
จนถงึ 1 วนัสำ�หรบััก�รคำ�ยก�๊ซ์ออกจ�กร��งก�ยท้ี่�คำ�ดัก�รณ์ไว้

ผลลพัื่ธจ์ะแสดังเป็นร�ยก�รระดับััคำว�มืลกึต่��ง ๆ รวมืถงึเวล� 
NDL ท้ี่�คำว�มืลกึนั�นและก�๊ซ์ท้ี่�คำวรใช้ม้ื�กท้ี่�สุดัจ�กก�๊ซ์ท้ี่�โปรแกรมื
ไวท้ี่ ั�งหมืดัสำ�หรบััคำว�มืลกึดังักล��ว โดัยจะใช้ก้�๊ซ์ท้ี่�โปรแกรมืไว้
เที่��นั�น
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เคู่รื�องมืือว่างแผนการพกันำ �า ( โหมืดำ 3 GasNx เที่�านั�น)
ข้อ้ม่ืล่เบืี �องต่น้
• คำำ�นวณโปรไฟุลก์�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศสำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��

แบับัง��ย
• คำำ�นวณก�รใช้ก้�๊ซ์ต่�มื RMV

เคำรื�องมืือว�งแผนก�รดัำ�นำ ��ข้อง Peregrine เหมื�ะท้ี่�สุดัสำ�หรบัั
ก�รดัำ�นำ ��ท้ี่�ม้ืก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ สำ�หรบััก�รดัำ�นำ ��ท้ี่� ไมื�ต่อ้ง
ลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ ส�มื�รถใช้ ้NDL Planner แบับัเร็วต่�มืท้ี่�
อธิบั�ยในหน�้ก�อนหน�้

การต่ั�งคู่�า
เคำรื�องมืือว�งแผนจะใช้ก้�๊ซ์ปัจจุบันัท้ี่� ไดั้โปรแกรมืไวใ้นโหมืดั
ก�รดัำ�นำ ��ปัจจุบันั รวมืถงึก�รต่ั�งคำ�� Conservatism ปัจจุบันั (GF 
Low/High) 

เมืื�อใช้ที้ี่�ผิว่นำ �า
ป้อนรอบัเวล�พื่กับันผิวนำ �� คำว�มืลกึท้ี่�อย่� ใต่น้ำ �� เวล�ท้ี่�อย่� ใต่น้ำ �� 
และปริมื�ต่รก�รห�ยใจต่�อน�ท้ี่ (RMV) ต่�มืท้ี่�คำ�ดัไว้

หมื�ยเหตุ่: ปริมื�ณท้ี่�เหลือสำ�หรบััก�รโหลดัก�๊ซ์เข้�้ส่�เนื �อเยื�อ 
(และ % ข้อง CNS) จ�กก�รดัำ�นำ ��คำรั�งล��สุดัจะถ่กใช้ ้
ในก�รคำำ�นวณโปรไฟุล ์

เมืื�อป้อนคำ��ท้ี่�ถ่กต่อ้งแลว้ ใหเ้ลือก “Run Plan” (ดัำ�เนินต่�มืแผน) 
และยืนยนัก�รต่ั�งคำ��ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศและก�รเริ�มื CNS 

Change Next

Enter Bottom Time

OC
in minutes
Min:  5
Max:180

Depth Time RMV 
 040  15020

Exit Plan

Ready to Plan Dive

OC
 GF:        30/70
 Last Stop: 3m
 Start CNS: 0%

Depth Time RMV 
 040  15020

เมืื�อใช้ข้้ณะดำำานำ �า
ระบับัจะคำำ�นวณโปรไฟุลก์�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ โดัยสนันิษฐ�น
ว��ก�รดัำ�ข้ึ �นจะเริ�มืที่นัท้ี่ โดัยไมื�ม้ืก�รต่ั�งคำ��ใหป้้อน (RMV คืำอคำ��ท้ี่�
ใช้ค้ำรั�งล��สุดั)

ข้อ้ิจำ�กดัข้อิงเคร่์�อิงม่อิว�งแผนก�ร์พักันำ ��

เคำรื�องมืือว�งแผนก�รพื่กันำ ��ข้อง Peregrine ออกแบับั
มื�เพืื่�อก�รดัำ�นำ ��แบับัง��ยเที่��นั�น 

ไมื� ไดัร้องรบััก�รดัำ�นำ ��หล�ยระดับัั

เคำรื�องมืือว�งแผนก�รพื่กันำ ��ไมื� ไดัต้่รวจสอบัโปรไฟุล ์
อย��งละเอ้ยดั ต่วัอย��งเช้�น เคำรื�องมืือว�งแผนไมื� ไดั้
ต่รวจห�ข้อ้จำ�กดััดั�้นภั�วะเมื�ไนโต่รเจน ข้อ้จำ�กดัั 
ก�รใช้ก้�๊ซ์ หรือก�รละเมิืดัคำ��เปอรเ์ซ็์นต่ข์้อง CNS

ผ่้ใช้เ้ป็นผ่ร้บััผิดัช้อบัต่�อก�รปฏิบัติั่ต่�มืโปรไฟุลท้์ี่�
ปลอดัภัยั

ข้อ้ิสำ�คญั!

เคำรื�องมืือว�งแผนก�รพื่กันำ ��ข้อง Peregrine  
ม้ืข้อ้สนันิษฐ�นดังัต่�อไปน้�:
• อตั่ร�ก�รดัำ�ลงคืำอ 18 มื./น�ท้ี่ (60 ฟุุต่/น�ท้ี่) และ

อตั่ร�ก�รดัำ�ข้ึ �นคืำอ 10 มื./น�ท้ี่ (33 ฟุุต่/น�ท้ี่)
• ก�๊ซ์ท้ี่�ใช้อ้ย่�คืำอก�๊ซ์ท้ี่�ม้ื PPO2 ส่งสุดัภั�ยในข้อบัเข้ต่

ข้อง PPO2 เสมือ
• เคำรื�องมืือว�งแผนจะใช้ค้ำว�มืลกึข้องก�รพื่กัคำรั�ง

ล��สุดัท้ี่�กำ�หนดัคำ��ไว้
• RMV ในช้�วงท้ี่�ดัำ�อย่� ใต่น้ำ ��จะเที่��กบััช้�วงท้ี่�เดิันที่�ง

และระหว��งก�รพื่กันำ ��

อ��นเพิื่�มืเติ่มืเก้�ยวกบัั ขดีำจำากด้ำ	PPO2	ที่ี�หน้ำา้	43



หน�้ 35 Doc. 16001-SI-RevB (2020-07-06)

คำำ�แนะนำ�ก�รใช้ง้�น

หนา้จอผล่ล่พัธิ ์

ผลลพัื่ธจ์ะอย่� ในต่�ร�งโดัยแสดังคำ��ต่�อไปน้�

Stp: คำว�มืลกึข้อง
จุดัพื่กั

เป็นเมืต่รหรือฟุุต่

Tme เวล�พื่กั เป็นน�ท้ี่

Run เวล�ดัำ�เนินก�ร เป็นน�ท้ี่

Gas ก�๊ซ์ท้ี่�ใช้้ %O2

Qty ปริมื�ณ
ท้ี่�ใช้้

เป็นลิต่รหรือล่กบั�ศกฟุ์ุต่

แถวแรก ๆ จะแสดังเวล�ท้ี่�อย่� ใต่น้ำ �� (bot) และเวล�ดัำ�ข้ึ �น (asc) 
เพืื่�อดัำ�ข้ึ �นถงึจุดัพื่กัแรก ก�รดัำ�ข้ึ �นช้�วงแรกอ�จแสดังเป็นหล�ย
ช้�วงห�กจำ�เป็นต่อ้งเปล้�ยนก�๊ซ์

A
Quit Next

  

  040  020  15  
 

 40 bot  20  28%  1419  

Depth Time RMV  

Stp Tme Run  Gas Qty

 21 asc  22  28%   115  
 12 asc  23  50%    36  
 12   1  24  50%    33  
  9   1  25  50%    29  

OC

A
Quit Next

  

  040  020  15  
 

  6   3  28  50%   73  

Depth Time RMV  

Stp Tme Run  Gas Qty

  3   6  34  50%   118  
  
   
   

OC

ห�กต่อ้งพื่กัมื�กกว�� 2 คำรั�ง ผลลพัื่ธจ์ะถ่กแบั�งเป็นหล�ยหน�้จอ 
เลื�อนลงเพืื่�อไปยงัหน�้จอต่��ง ๆ

หน�้จอข้อ้ม่ืลสรุปจะแสดังเวล�ดัำ�นำ ��ที่ั�งหมืดั เวล�ท้ี่�ใช้้ในก�รพื่กันำ ��
และ % ข้อง CNS สุดัที่�้ยหลงัหน�้สุดัที่�้ยข้องกำ�หนดัก�ร 
ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ

OC

OC  040  020  15  
 Gas Usage, in Liters

Depth Time RMV  

 50%:  287
 28%: 1534

 Brightness (คู่ว่ามืสิ่ว่�าง)
เปล้�ยนคำว�มืสว��งข้องหน�้จอ
น�ฬิิก�ดัำ�นำ �� 

คำว�มืสว��งข้องหน�้จอส�มื�รถปรบัั
ก�รต่ั�งคำ��ไดัส้้�ระดับัั และม้ืโหมืดั 
Auto

ต่วัเลือกท้ี่�ม้ืไดัแ้ก�:

 Cave (ถำ �า):   แบัต่เต่อร้�อย่� ไดัน้�นท้ี่�สุดั
 Low (ต่ำ�า):   แบัต่เต่อร้�อย่� ไดัน้�นท้ี่�สุดัเป็นอนัดับััสอง
 Med (ปานกล่าง): ลงต่วัท้ี่�สุดัสำ�หรบััก�รประหยดัั 

    แบัต่เต่อร้�และคำว�มืส�มื�รถในก�รอ��น
 High (ส่ิ่ง):  อ��นไดัง้��ยท้ี่�สุดัเมืื�อม้ืแสงแดัดัจ�้

โหมืดั Auto จะใช้เ้ซ์นเซ์อรแ์สงเพืื่�อกำ�หนดัคำว�มืสว��งข้องหน�้จอ  
ยิ�งม้ืแสงโดัยรอบัมื�กเที่��ไร หน�้จอก็จะยิ�งสว��งมื�กข้ึ �นเที่��นั�น  
ท้ี่�ระดับัันำ ��ลกึหรือนำ ��ท้ี่�มืืดั ไมื�ต่อ้งใช้แ้สงสว��งมื�กในก�รมืองเห็น
หน�้จอ

ก�รต่ั�งคำ��โหมืดั Auto ใหผ้ลลพัื่ธท้์ี่�ด้ัในสถ�นก�รณส์�วนใหญ�

คำว�มืสว��งข้องหน�้จอเป็นปัจจยัสำ�คำญัต่�อระยะก�รใช้ง้�นข้อง
แบัต่เต่อร้�   ก�รใช้พ้ื่ลงัง�นถงึ 80% ใช้้ไปกบััก�รแสดังหน�้จอ 
เมืื�อแบัต่เต่อร้�เหลือนอ้ย คำว�มืสว��งส่งสุดัข้องหน�้จอจะถ่ก 
ปรบััลงโดัยอตั่โนมืติั่เพืื่�อยืดัเวล�ใช้ง้�นท้ี่�เหลืออย่�

:

Brightness  Auto   

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0
Next Edit
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8.5.  Dive Log (บีนัที่ก้การดำำานำ �า)
ใช้เ้มืน่ Dive Log (บันัที่กึก�รดัำ�นำ ��) 
เพืื่�อ Peregrine ส�มื�รถเก็บับันัที่กึ
อย��งละเอ้ยดัส่งสุดั 200 ช้ั�วโมืง
ท้ี่�อตั่ร�ก�รสุ�มืต่วัอย��งต่ั�งต่น้ 10 
วิน�ท้ี่

ส�มื�รถใช้เ้มืน่ Dive Log เมืื�ออย่�ท้ี่�
ผิวนำ ��เที่��นั�น

ด่ัก�รส�ธิต่ก�รใช้ง้�น Dive Log (บันัที่กึก�รดัำ�นำ ��) ใน Shearwater Petrel:

ดูวิดีโอิ:	
Dive Log (บีนัที่ก้การดำำานำ �า)

Display Log (แสิ่ดำงบีนัที่ก้)
ใช้เ้มืน่น้�เพืื่�อแสดังร�ยก�รก�รดัำ�นำ ��ท้ี่�บันัที่กึไวแ้ละด่ัร�ยละเอ้ยดั

:

Dive Log    

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0

 Vibration (ระบีบีสิ่ั�น) 
ส�มื�รถเปิดัและปิดัระบับัสั�นไดั้
อย��งรวดัเร็ว 

Test Vibration (ที่ดำสิ่อบีระบีบีสิ่ั�น)
ที่ดัสอบัระบับัสั�นไดัอ้ย��งรวดัเร็ว
เพืื่�อใหม้ื ั�นใจว��ระบับัที่ำ�ง�นอย��ง
ถ่กต่อ้ง 

:

Vibration   On  

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0
Next Exit:

Test Vibration   On  

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0
Next   OK

ที่ดัสอบัสญัญ�ณเตื่อนแบับัสั�นเป็นประจำ�ดัว้ย
เคำรื�องมืือ Test Vibration เพืื่�อใหม้ื ั�นใจว��ระบับั
ที่ำ�ง�นอย��งถ่กต่อ้งและคุำณไดัยิ้น/สมัืผสัไดัถ้งึ
ก�รสั�นเหล��นั�นผ��นชุ้ดัดัำ�นำ ��ข้องคุำณ 

Dive Log
 43min 01-Jan1

Next View

 22m
 50min 01-Jan2  18m

08-Aug-2015

Back

28.2m
15.8m

5:43pm
6:40pm

57min

DIVE#
Om

28m

Avg
Start
End

27

Max

More

โปรไฟุลข์้องก�รดัำ�นำ ��จะแสดังเป็นส้ฟุ้� ส�วนก�รพื่กันำ ��เพืื่�อลดั
คำว�มืกดัอ�ก�ศจะแสดังเป็นส้แดัง ม้ืก�รแสดังข้อ้ม่ืลดังัต่�อไปน้�:

 คำว�มืลกึส่งสุดัและคำว�มืลกึโดัยเฉล้�ย
 หมื�ยเลข้ก�รดัำ�นำ ��
 วนัท้ี่�  (วว-ดัดัดั-ปปปป) 
 เริ�มื - เวล�ท้ี่�เริ�มืต่น้ก�รดัำ�นำ ��
 สิ �นสุดั - เวล�ท้ี่�สิ �นสุดัก�รดัำ�นำ ��
 ระยะเวล�ก�รดัำ�นำ ��เป็นน�ท้ี่
 อุณหภ่ัมิืต่ำ��สุดั อุณหภ่ัมิืส่งสุดั และอุณหภ่ัมิืเฉล้�ย
 โหมืดัก�รดัำ�นำ �� (Air, Nitrox ฯลฯ) 
 รอบัเวล�ท้ี่�อย่�บันผิวนำ ��ก�อนก�รดัำ�นำ ��
 แรงดันัท้ี่�ผิวนำ ��ท้ี่�บันัที่กึไวเ้มืื�อเริ�มืก�รดัำ�นำ ��
 ก�รต่ั�งคำ�� Gradient Factor ท้ี่�ใช้้
 CNS เริ�มืต่น้และสิ �นสุดั

https://youtu.be/pkZiRggx_Dg
https://www.youtube.com/watch?v=KKYc4bJmNzM
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Next Log (บีนัที่ก้ถดัำไป)
หมื�ยเลข้บันัที่กึก�รดัำ�นำ ��ส�มื�รถ
แก้ไข้ไดั ้ข้อ้ม่ืลน้�ม้ืประโยช้นห์�ก
คุำณต่อ้งก�รใหห้มื�ยเลข้บันัที่กึ
ข้องน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ต่รงกบััจำ�นวน
คำรั�งท้ี่�ดัำ�นำ ��มื�ต่ลอดัที่ั�งช้้วิต่ข้อง
คุำณ 

หมื�ยเลข้น้�จะถ่กนำ�ไปปรบััใช้ก้บััก�รดัำ�นำ ��คำรั�งถดััไป 

Restore Mode (โหมืดำคืู่นคู่�า)
โหมืดัคืำนคำ��ส�มื�รถสลบััเปิดัและ
ปิดัไดั ้เมืื�อสลบััเป็นเปิดั ระบับัจะ
แสดังบันัที่กึท้ี่�ลบัไปแลว้ โดัยจะ
เป็นส้เที่�ในเมืน่ย�อย “Display Log” 
(แสดังบันัที่กึ) คุำณส�มื�รถคืำนคำ��
ก�รดัำ�นำ ��เหล��น้�กลบััส่�บันัที่กึ 
ก�รดัำ�นำ ��ไดั ้

เมืื�อเปิดัใช้ง้�น Restore Mode (โหมืดัคืำนคำ��) ต่วัเลือก Delete All 
Logs (ลบับันัที่กึที่ั�งหมืดั) ก็จะเปล้�ยนเป็น Restore All Logs (คืำน
คำ��บันัที่กึที่ั�งหมืดั) 

Delete All Logs (ล่บีบีนัที่ก้
ที่ ั�งหมืดำ)

ต่วัเลือกน้�จะเป็นก�รลบับันัที่กึที่ั�งหมืดั

ส�มื�รถคืำนคำ��บันัที่กึท้ี่�ถ่กลบัไดั้โดัยก�รเปิดั Restore Mode 
(โหมืดัคืำนคำ��) 

Start Bluetooth (เปิดำบีล่่ท่ี่ธิ)

บัล่ท่ี่ธใช้ส้ำ�หรบััที่ั�งก�รอปัโหลดั
เฟิุรม์ืแวรแ์ละก�รดั�วน์โหลดับันัที่กึ 

:

Next Log = 0003  

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0
Next Edit

:

Restore Mode Off  

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0
Next Edit

:

Delete All Logs  

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0
Next Delete

:

Start Bluetooth  

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0

ก�รดัำ�นำ �� 

ใช้ต้่วัเลือกน้�เพืื่�อเปิดัใช้ง้�นบัล่ท่ี่ธในน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้องคุำณ
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 Salinity (ระดำบัีคู่ว่ามืเค็ู่มื)
ประเภัที่ข้องนำ �� (ระดับััคำว�มืเค็ำมื) ส�งผลต่�อก�รแปลงผลแรงดันั
ท้ี่�วดััไดัเ้ป็นคำว�มืลกึ 

ก�รต่ั�งคำ��:
• Fresh (นำ ��จืดั)
• EN13319 (คำ��ต่ั�งต่น้)
• Salt (นำ ��เค็ำมื)

คำว�มืหน�แน�นข้องนำ ��จืดัและนำ ��เค็ำมืจะแต่กต่��งกนัประมื�ณ 
3% เนื�องจ�กนำ ��เค็ำมืม้ืคำว�มืหน�แน�นส่งกว�� นำ ��เค็ำมืจงึจะแสดัง
ระดับััคำว�มืลกึท้ี่�ตื่ �นกว��เมืื�อเท้ี่ยบักบััก�รต่ั�งคำ��ข้องนำ ��จืดัใน 

แรงดันัท้ี่�เที่��กนั

 คำ�� EN13319 อย่�ระหว��ง Fresh (นำ ��จืดั) กบัั Salt (นำ ��เค็ำมื) ซึ์�ง
เป็นมื�ต่รฐ�น CE ข้องยุโรปสำ�หรบััน�ฬิิก�ดัำ�นำ �� และเป็น 
คำ��ต่ั�งต่น้ข้อง Peregrine

โปรดัที่ร�บัว��ก�รต่ั�งคำ��น้�จะส�งผลต่�อคำว�มืลกึท้ี่�แสดังในน�ฬิิก�
ดัำ�นำ ��แต่� ไมื�ส�งผลต่�อก�รคำำ�นวณก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ ซึ์�งข้ึ �น
อย่�กบััคำว�มืดันัสมัืบ่ัรณ ์ 

GAS O2%
ในโหมืดั Nitrox จะม้ืก�รต่ั�งคำ�� Gas O2% ท้ี่�ใช้ส้ำ�หรบััก�รห�ยใจ 

ในโหมืดั Air ก�รต่ั�งคำ��น้�จะคำงไวท้้ี่�  21%

ในโหมืดั 3 GasNx ก�รต่ั�งคำ��ก�๊ซ์จะที่ำ�ท้ี่�  Nitrox	Gases	 
(กา๊ซไน้ำตั้ร็อกซ)์	ที่ี�หน้ำา้	40

MOD PPO2
ในโหมืดั Air และ Nitrox คุำณส�มื�รถต่ั�งคำ�� Maximum 
Operating Depth PPO2 (PPO2 สำ�หรบััคำว�มืลกึส่งสุดัใน 
ก�รใช้ง้�น) ข้องก�๊ซ์ท้ี่�ใช้ห้�ยใจไดั ้

คำ��ต่ั�งต่น้คืำอ 1.4 อย��เปล้�ยนคำ��น้�ถ�้ยงัไมื�มืั�นใจในสิ�งท้ี่�คุำณกำ�ลงั
จะที่ำ� 

9� ข้อ้ิมูลอิ�้งอิิงก�ร์ต ั�งค่�ร์ะบบ
ส�วน System Setup (ก�รต่ั�งคำ��ระบับั) ประกอบัดัว้ยก�รต่ั�งคำ��
ก�รกำ�หนดัคำ��ต่��ง ๆ ท้ี่�รวมืเข้�้ไวด้ัว้ยกนัในร่ปแบับัท้ี่�สะดัวก
สำ�หรบััก�รอปัเดัต่ก�รกำ�หนดัคำ��ก�อนก�รดัำ�นำ ��  

คุำณจะไมื�ส�มื�รถเข้�้ถงึส�วนข้องก�รต่ั�งคำ��ระบับัในข้ณะท้ี่�ดัำ�นำ ��

9.1.  Mode Setup (การต่ั�งคู่�าโหมืดำ)
เมืน่ย�อยแรกข้องก�รต่ั�งคำ��ระบับัคืำอก�รต่ั�งคำ��โหมืดั 

ก�รแสดังผลข้องหน�้น้�จะเปล้�ยนแปลงเล็กนอ้ยต่�มืโหมืดัท้ี่�
เลือก

Dive Mode (โหมืดำดำำานำ �า)
ม้ืโหมืดัดัำ�นำ ��ให้ใช้ง้�น 4 โหมืดั
 
• Air (คำ��ต่ั�งต่น้)
• Nitrox
• 3 GasNx
• Gauge 

(เช้�น โหมืดัจบััเวล�ใต่น้ำ ��)

เมืื�อเปล้�ยนเป็นหรือเปล้�ยนจ�กโหมืดั Gauge ระบับัจะล�้งข้อ้ม่ืล
เก้�ยวกบััเนื�อเยื�อสำ�หรบััลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ เนื�องจ�ก Peregrine 
ไมื�ที่ร�บัว��คุำณกำ�ลงัใช้ก้�๊ซ์ใดัห�ยใจอย่� ในโหมืดัน้� จงึไมื�ส�มื�รถ
ติ่ดัต่�มืข้อ้ม่ืลก�รโหลดัก�๊ซ์เฉื�อยไดั ้ว�งแผนก�รดัำ�นำ ��ซ์ำ ��ต่�มื
ข้อ้ม่ืลท้ี่� ไดัร้บัั

สำ�หรบััข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มืว��จะเลือกใช้้โหมืดัใดั โปรดัด่ั  
ค่วามแตั้กตั้า่งของโหมดำดำำาน้ำำ�าแตั้ล่ะโหมดำ	ที่ี�หน้ำา้	9

Mode Nitrox
Salinity Salt
Gas O2% 32%
MOD PPO2 1.40
     MOD = 57m

Next Edit

  

Mode Setup
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9.2.  Deco Setup (การต่ั�งคู่�าการพกันำ �า)

Deco Model  
( โมืเดำล่การพกันำ �า)

ทุี่กโหมืดัจะแสดัง ZHL16C+GF ซึ์�ง
ระบุัว��ม้ืก�รใช้้โมืเดัล Bühlmann 
ZHL-16C พื่รอ้มื Gradient Factors

Conservatism
ม้ืระดับัั Conservatism ท้ี่�ต่ ั�งคำ��ไวแ้ลว้ 3 ระดับััใหเ้ลือกใช้ ้
Conservatism ต่�มืลำ�ดับััจ�กนอ้ยไปมื�ก:

Low (45/95)
Med (40/85)
High (35/75)

Conservatism ระดับััป�นกล�งคืำอก�รต่ั�งคำ��ต่ั�งต่น้

นอกจ�กน้�ยงัม้ืต่วัเลือก GF ท้ี่�กำ�หนดัเองไดัใ้นโหมืดัดัำ�นำ ��ทุี่ก
โหมืดั  เมืื�อม้ืก�รเลือก เข้ต่ข้อ้ม่ืล GF Low (GF ต่ำ��) และ GF High 
(GF ส่ง) จะแสดังใน Deco Menu (เมืน่ก�รพื่กันำ ��) 

สำ�หรบััคำำ�อธิบั�ยเพิื่�มืเติ่มืเก้�ยวกบััอลักอริที่มึื GF และคำว�มืหมื�ย
ข้อง GF Low และ GF High โปรดัอ�้งอิงบัที่คำว�มืท้ี่�ยอดัเย้�ยมืข้อง 
Erik Baker: Clearing Up The Confusion About “Deep Stops” 
(คำล�ยคำว�มืสบััสนเก้�ยวกบัั “Deep Stops”) และ Understanding 
M-values (ก�รที่ำ�คำว�มืเข้�้ใจเก้�ยวกบัั M-Value) ส�มื�รถอ��น
บัที่คำว�มืเหล��น้�ไดัใ้นเว็บั 

นอกจ�กน้� โปรดัด่ั การลดำค่วามกดำอากาศและ	Gradient	
Factor	ที่ี�หน้ำา้	25

Buhlmann GF ZHL-16C
 Conservatism Custom
           GF  30/70 
 Last Stop  3m
 Safety Stop    CntUp

Next Edit

Deco Setup

Last Stop (จุดำพกัสุิ่ดำที่า้ย)
คุำณส�มื�รถกำ�หนดัคำ��ไดัใ้นโหมืดั 3 GasNx เที่��นั�น

โดัยคุำณส�มื�รถเลือกว��จะพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 
คำรั�งสุดัที่�้ยท้ี่�ระดับััคำว�มืลกึใดั 

ต่วัเลือกคืำอ 3 มื./10 ฟุุต่ หรือ 6 มื./20 ฟุุต่ 

Safety Stops (การพกัเพื�อคู่ว่ามืปล่อดำภยั)
ก�รต่ั�งคำ��ก�รพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัส�มื�รถต่ั�งเป็นคำ�� 
ดังัต่�อไปน้�:

• ปิดั
• 3 น�ท้ี่
• 4 น�ท้ี่
• 5 น�ท้ี่
• Adapt (แบับัปรบัั)
• CntUp (นบััข้ึ �น)

เมืื�อใช้ก้�รต่ั�งคำ�� Adapt (แบับัปรบัั) ระบับัจะใช้ก้�รพื่กัเพืื่�อ 
คำว�มืปลอดัภัยัน�น 3 น�ท้ี่ นอกจ�กจะม้ืก�รดัำ�นำ ��เกิน 30 มื. 
(100 ฟุุต่) หรือ NDL ต่ำ��กว�� 5 น�ท้ี่ ในกรณ้เหล��น้� จะใช้ก้�รพื่กั
เพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยัน�น 5 น�ท้ี่

ก�รต่ั�งคำ�� Count Up (นบััข้ึ �น) จะเริ�มืนบััจ�กศ่นย ์โดัยเริ�มืจ�ก
เวล�ท้ี่�คุำณเข้�้ส่� โซ์นพื่กัเพืื่�อคำว�มืปลอดัภัยั หรือเมืื�อที่ำ�ต่�มื 
ข้อ้กำ�หนดัก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศแลว้

อ��นเพิื่�มืเติ่มืเก้�ยวกบัั การพ้ักเพัื�อค่วามปลอดำภัย้	ที่ี�หน้ำา้	23

ห�้มกำ�หนดค่�	GF	เอิงห�กคุณไม่เข้�้ใจร์ะบบ	

ก�ร์กำ�หนดค่�	GF	เอิงโดยไม่เข้�้ใจผลข้อิงก�ร์เปลี�ยนแปลง
ทีึ�คุณทึำ�อิ�จทึำ�ใหเ้กิดก�ร์เพิั�มหร่์อิก�ร์ลดก�ร์พักันำ ��ทีึ�จำ�เป็น
อิย่�งไม่ไดค้�ดก�ร์ณแ์ละเป็นอินัตร์�ยได	้
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9.3.  Bottom Row (แถว่ล่�าง)
ต่ั�งคำ��และด่ัต่วัอย��งแถวล��งในเมืน่น้�

ต่ำ�แหน�งซ์�้ยจะแสดังก�๊ซ์ปัจจุบันั
เสมือ

ผ่้ใช้ส้�มื�รถกำ�หนดัคำ��ต่ำ�แหน�ง
กล�งและข้ว�ไดั ้สำ�หรบััร�ยก�ร 
ต่วัเลือกก�รโมืเดัลคำ��ที่ั�งหมืดั โปรดั
ด่ั แถวขอ้มลูที่ี�กำาหน้ำดำค่า่ไดำ ้
ที่ี�หน้ำา้	13

9.4.  Nitrox Gases (กา๊ซึ่ไนต่ร็อกซึ่)์
หน�้น้�ใช้ส้ำ�หรบััก�รระบุัก�๊ซ์ 
ไนต่ร็อกซ์ส่์งสุดั 3 ก�๊ซ์ในโหมืดั 
ดัำ�นำ �� 3 GasNx

โปรดัที่ร�บัว��คุำณส�มื�รถแก้ไข้ก�๊ซ์ 
(แมืแ้ต่�ในข้ณะดัำ�นำ ��) ไดัใ้นเมืน่ Dive 
Setup (ก�รต่ั�งคำ��ก�รดัำ�นำ ��) แต่�จะ
ไมื�ส�มื�รถแก้ไข้ก�รต่ั�งคำ�� PPO2 
สำ�หรบััคำว�มืลกึส่งสุดัในก�รใช้ง้�น
ในส�วน Dive Setup (ก�รต่ั�งคำ�� 
ก�รดัำ�นำ ��)

ส�มื�รถต่ั�งคำ��แต่�ละก�๊ซ์ไดัต้่ ั�งแต่� O2 21% จนถงึ O2 99%  
โดัยระบับัจะสนันิษฐ�นว��คำ��เปอรเ์ซ็์นต่ท้์ี่�เหลือคืำอไนโต่รเจน

ก�๊ซ์ท้ี่�ใช้อ้ย่�จะแสดังโดัยม้ืต่วัอกัษร “A” นำ�หน�้ ก�๊ซ์ท้ี่�ปิดัอย่�จะ
เป็นส้มื�วงแดัง (มื�วง)

คำ��คำว�มืลกึส่งสุดัในก�รใช้ง้�น (MOD) ไมื�ส�มื�รถแก้ไข้ไดั้
โดัยต่รง และจะถ่กคำวบัคุำมืโดัยคำ�� MOD PPO2 เที่��นั�น 

ส�มื�รถต่ั�งคำ�� MOD PPO2 ไดัต้่ ั�งแต่� 1.0 ถงึ 1.69 โดัยเพิื่�มืข้ึ �นท้ี่ละ 0.01

Bottom Row
Center GF99

SurGF
GF99 SurGF

15 62% %
Change Save

Nitrox Gases
99%
50%
28%

6.3mOff
On
On

23m
57m

9.5.  Alerts Setup (การต่ั�งคู่�าสิ่ญัญาณเตื่อน)
หน�้น้�ใช้ส้ำ�หรบััต่ั�งคำ��สญัญ�ณ
เตื่อนก�รดัำ�นำ ��แบับัปรบััแต่�งเอง
สำ�หรบัั Maximum Depth (คำว�มืลกึ
ส่งสุดั) Time (เวล�) และ Low NDL 
(NDL ต่ำ��) โดัยระบับัจะกระตุ่น้ใหม้้ื
ก�รแจง้เตื่อนเมืื�อคำ��เหล��น้�เกิน 
ข้้ดัจำ�กดััท้ี่�กำ�หนดั

นอกจ�กน้� คุำณยงัส�มื�รถสลบััเปิดั
ปิดัก�รที่ำ�ง�นข้องระบับัสั�นไดัจ้�กหน�้น้� 

ด่ั สญัญ�ณเตื่อนท้ี่�ปรบััแต่�งไดั ้ท้ี่�หน�้ 21 สำ�หรบััข้อ้ม่ืลเพิื่�มืเติ่มื 
เก้�ยวกบััก�รแสดังสญัญ�ณเตื่อน

9.6. Display Setup (การต่ั�งคู่�าการแสิ่ดำงผล่)

คู่ว่ามืล่ก้แล่ะอุณหภ่มิื
คำว�มืลกึ: ฟุุต่หรือเมืต่ร

อุณหภ่ัมิื: °F หรือ °C

คู่ว่ามืสิ่ว่�าง
ด่ัต่วัเลือกคำว�มืสว��งท้ี่�  หน�้ 35

ระดำบัีคู่ว่ามืส่ิ่ง
ก�รต่ั�งคำ�� Altitude (ระดับััคำว�มืส่ง) ใน Peregrine จะเป็นคำ��คำงท้ี่�
ท้ี่�  Auto (อตั่โนมืติั่) หมื�ยคำว�มืว��น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��จะช้ดัเช้ยคำ��แรงดันัท้ี่�
เปล้�ยนแปลงให้โดัยอตั่โนมืติั่เมืื�อดัำ�นำ ��ท้ี่�ระดับััคำว�มืส่ง

Flip Screen (กล่บัีหวั่หนา้จอ)
ฟัุงกช์้นัน้�จะแสดังเนื�อห�ข้องหน�้จอแบับักลบััหวั 

Depth     On     m
Time      On     min
Low NDL   On     min

Vibration    On
Next Edit

Alerts Setup

Depth Units     Meters
Temp Units       °C  
Brightness Auto
Altitude Auto
Flip Screen

Next Edit

Display Setup
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9.7. System Setup (การต่ั�งคู่�าระบีบี)
ว่นัทีี่�
ผ่้ใช้ส้�มื�รถต่ั�งวนัท้ี่�ปัจจุบันั

นาฬิิกา
ผ่้ใช้ส้�มื�รถต่ั�งเวล�ปัจจุบันั 
ส�มื�รถต่ั�งร่ปแบับัก�รแสดัง
เวล�เป็น AM, PM หรือแบับั 24 
ช้ั�วโมืง

ปล่ดำล็่อก
ใช้ต้่�มืคำำ�แนะนำ�ข้องฝึ� �ยสนบััสนุนที่�งเที่คำนิคำข้อง Shearwater 
เที่��นั�น 

อตั่ราการบีนัที่ก้
ต่ั�งคำ��คำว�มืถ้�ในก�รเพิื่�มืข้อ้ม่ืลต่วัอย��งก�รดัำ�นำ ��ลงในบันัที่กึข้อง 
น�ฬิิก�ดัำ�นำ �� ก�รม้ืข้อ้ม่ืลต่วัอย��งมื�กข้ึ �นจะใหบ้ันัที่กึก�รดัำ�นำ ��ท้ี่�  
ละเอ้ยดัมื�กข้ึ �น ซึ์�งจะใช้ห้น�วยคำว�มืจำ�สำ�หรบัับันัที่กึมื�กข้ึ �น 
เช้�นกนั คำ��ต่ั�งต่น้คืำอ 10 วิน�ท้ี่ คำว�มืละเอ้ยดัส่งสุดัคืำอ 2 วิน�ท้ี่

รีเซ็ึ่ต่กล่บัีไปเป็นคู่�าต่ ั�งต่น้
ต่วัเลือกสุดัที่�้ยข้อง “System Setup” (ก�รต่ั�งคำ��ระบับั) คืำอ  
“Reset to Defaults” (ร้เซ็์ต่กลบััไปเป็นคำ��ต่ั�งต่น้) ต่วัเลือกน้�จะ 
ร้เซ็์ต่ต่วัเลือกท้ี่�ผ่ ้ใช้เ้ปล้�ยนที่ั�งหมืดักลบััส่�ก�รต่ั�งคำ��จ�กโรงง�น  
และ/หรือล�้งข้อ้ม่ืลเก้�ยวกบััเนื�อเยื�อในน�ฬิิก�ดัำ�นำ �� ก�รดัำ�เนินก�ร 
“Reset to Defaults” (ร้เซ็์ต่กลบััไปเป็นคำ��ต่ั�งต่น้) น้�ไมื�  
ส�มื�รถยอ้นกลบััไดั้

หมืายเหตุ่: ต่วัเลือกน้�จะไมื�ลบับันัที่กึก�รดัำ�นำ ��หรือร้เซ็์ต่
หมื�ยเลข้บันัที่กึก�รดัำ�นำ ��

ในก�รวดััคำว�มืลกึและก�รคำำ�นวณก�รลดั 
คำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�ถ่กต่อ้งจะต่อ้งร่ค้ำว�มืดันั 
บัรรย�ก�ศโดัยรอบัท้ี่�ผิวนำ �� ไมื�ว��จะเปิดั 
ดัว้ยวิธ้ใดั คำว�มืดันัท้ี่�ผิวนำ ��จะกำ�หนดัดัว้ยวิธ้ 
เด้ัยวกนั ข้ณะอย่�ในสถ�นะปิดั ระบับัจะวดัั 
และบันัที่กึคำว�มืดันัท้ี่�ผิวนำ ��ทุี่ก 15 วิน�ท้ี่ จะ 
ม้ืก�รเก็บัประวติั่ต่วัอย��งคำ��คำว�มืดันัข้อง  
10 น�ท้ี่ท้ี่�ผ��นมื� ที่นัท้ี่หลงัเปิดั จะม้ื 
ก�รพิื่จ�รณ�ประวติั่น้�และคำว�มืดันัข้ั�นต่ำ�� 
จะถ่กใช้เ้ป็นคำว�มืดันัผิวนำ �� คำว�มืดันัท้ี่�ผิวนำ ��
จะไดัร้บััก�รจดัจำ� และจะไมื�อปัเดัต่อ้ก
จนกว��จะเปิดัอ้กคำรั�ง

ก�ร์ร์ะบุคว�มดนัทีึ�ผิวนำ ��

Date 8-Aug-2015
Clock      08:08AM
Unlock
Log Rate      10 Sec     
Reset to Defaults

Next Edit

System Setup
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9.8.  Advanced Config (การกำาหนดำคู่�าข้ ั�นส่ิ่ง)
ก�รกำ�หนดัคำ��ข้ั�นส่งประกอบัดัว้ย
ร�ยก�รท้ี่� ไมื� ไดัใ้ช้บ้ั�อยและผ่้ใช้ ้
ส�วนใหญ�อ�จไมื�ต่อ้งสนใจไดั ้  
ในส�วนน้�จะเป็นก�รกำ�หนดัคำ��ท้ี่�
ละเอ้ยดัมื�กข้ึ �น

ในหน�้จอแรก คุำณส�มื�รถเข้�้ส่�
ส�วนข้องก�รกำ�หนดัคำ��ข้ั�นส่ง หรือ
ต่ั�งคำ��ส�วนก�รกำ�หนดัคำ��ข้ั�นส่งให้
เป็นคำ��ต่ั�งต่น้

System Info (ข้อ้ม่ืล่ระบีบี)
ส�วนข้อง System Info (ข้อ้ม่ืลระบับั) จะแสดัง Serial Number  
(หมื�ยเลข้ประจำ�เคำรื�อง) รวมืถงึข้อ้ม่ืลเชิ้งเที่คำนิคำอื�น ๆ ท้ี่�  
ฝึ� �ยสนบััสนุนดั�้นเที่คำนิคำอ�จข้อจ�กคุำณเพืื่�อจุดัวตั่ถุประสงคำ ์
ในก�รแก้ไข้ปัญห�

Reset Adv. Config (รีเซ็ึ่ต่การกำาหนดำคู่�าข้ ั�นส่ิ่ง) 
ต่วัเลือกน้�จะร้เซ็์ต่คำ��ก�รกำ�หนดัคำ��ข้ั�นส่งที่ั�งหมืดักลบััไปส่�  
ก�รต่ั�งคำ��ต่ั�งต่น้ 

หมืายเหตุ่: ก�รร้เซ็์ต่น้�จะไมื�ส�งผลต่�อก�รต่ั�งคำ��อื�น ๆ ในน�ฬิิก�ดัำ�นำ �� 
ไมื�ลบับันัที่กึก�รดัำ�นำ �� และไมื�ร้เซ็์ต่หมื�ยเลข้บันัที่กึก�รดัำ�นำ ��

Advanced Config 1 (การกำาหนดำคู่�าข้ ั�นส่ิ่ง 1)

Main Colour (สีิ่หล่กั)

ผ่้ใช้ส้�มื�รถเปล้�ยนส้หลกัเพืื่�อเพิื่�มื
คำว�มืต่��งข้องส้  
ส้ต่ั�งต่น้คืำอส้ข้�ว แต่�ส�มื�รถ
เปล้�ยนเป็นส้เข้้ยวหรือส้แดัง

Title Colour (สีิ่หวั่ข้อ้)

ผ่้ใช้ส้�มื�รถเปล้�ยนส้หวัข้อ้เพืื่�อ 
เพิื่�มืคำว�มืต่��งข้องส้หรือเพิื่�มื 
คำว�มืดังึด่ัดัต่� ส้ต่ั�งต่น้คืำอ  
Cyan (ฟุ้�อ�อน) โดัยส�มื�รถเปล้�ยนเป็นส้เที่� ข้�ว เข้้ยว  
แดัง ช้มืพ่ื่ และนำ ��เงิน

End Dive Delay (คู่ว่ามืล่�าช้า้ข้องการสิิ่ �นสุิ่ดำการดำำานำ �า)

ต่ั�งคำ��เวล�เป็นวิน�ท้ี่หลงัจ�กข้ึ �นส่�ผิวนำ ��เพืื่�อรอก�อนจะสิ �นสุดั 

ก�รดัำ�นำ ��ปัจจุบันั

ส�มื�รถต่ั�งคำ��น้�ต่ ั�งแต่� 20 วิน�ท้ี่ถงึ 600 วิน�ท้ี่ 
(10 น�ท้ี่) คำ��ต่ั�งต่น้คืำอ 60 วิน�ท้ี่

ส�มื�รถต่ั�งคำ��น้�เป็นระยะเวล�ท้ี่�น�นข้ึ �นไดัห้�กคุำณต่อ้งก�รรวมืรอบั
เวล�ก�รพื่กับันผิวนำ ��ส ั�น ๆ หล�ยคำรั�งเข้�้ไวด้ัว้ยกนัในก�รดัำ�นำ ��หนึ�ง
คำรั�ง ผ่ส้อนบั�งคำนใช้ค้ำว�มืล��ช้�้ข้องก�รสิ �นสุดัก�รดัำ�นำ ��ท้ี่�น�นข้ึ �น
เมืื�อสอนคำอรส์ดัำ�นำ �� หรืออ�จเลือกใช้ร้ะยะเวล�ท้ี่�ส ั�นลงเพืื่�อออกจ�ก
โหมืดัดัำ�นำ ��เร็วข้ึ �นเมืื�อข้ึ �นส่�ผิวนำ ��

ไอคู่อนแบีต่เต่อรี�

คุำณส�มื�รถเปล้�ยนลกัษณะก�รที่ำ�ง�นข้องไอคำอนแบัต่เต่อร้� ไดัท้้ี่�น้�  
ต่วัเลือกคืำอ:

Surf+Warn (ทีี่�ผิว่นำ �าแล่ะคู่ำาเตื่อน): ไอคำอนแบัต่เต่อร้�จะแสดังเสมือ
เมืื�ออย่�ท้ี่�ผิวนำ �� ในข้ณะดัำ�นำ �� ไอคำอนน้�จะแสดังต่�อเมืื�อม้ืคำำ�เตื่อนว��
แบัต่เต่อร้�เหลือนอ้ย

Always (เสิ่มือ): ไอคำอนแบัต่เต่อร้�จะแสดังเสมือ

Warn Only (คู่ำาเตื่อนเที่�านั�น): ไอคำอนแบัต่เต่อร้�จะแสดังก็ต่�อเมืื�อม้ื
คำำ�เตื่อนว��แบัต่เต่อร้�เหลือนอ้ย 

Main Color       White
Title Color        Cyan
End Dive Delay   060s
Bat Icon Surf + Warn

Next Edit

Adv. Config 1Enter Adv. Config
Reset Adv. Config
System Info
Battery Info

Done Edit

Advanced Config
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Advanced Config 2 (การกำาหนดำคู่�าข้ ั�นส่ิ่ง 2)

 PPO2 Limits (ขี้ดำจำากดัำ PPO2)
ในส�วนน้� คุำณส�มื�รถเปล้�ยนข้้ดัจำ�กดัั PPO2 ไดั้

คำ�เต่อิน
 อย��เปล้�ยนคำ��เหล��น้�นอกเส้ยจ�กว��คุำณ
เข้�้ใจผลท้ี่�จะต่�มืมื�อย��งแจ�มืแจง้

ทุี่กคำ��เป็นหน�วยคำว�มืดันับัรรย�ก�ศสมัืบ่ัรณ ์(absolute 
atmospheres [ATA]) (1 ATA = 1.013 บั�ร)์

OC Low PPO2

OC Min. PPO2 0.18
OC Mod.  PPO2 1.40
OC Deco PPO2 1.61

Done Edit

Adv. Config 2

PPO2 ข้องก�๊ซ์ที่ั�งหมืดัท้ี่�แสดังจะกะพื่ริบัเป็นส้แดังเมืื�อนอ้ยกว��
คำ��น้� (คำ��ต่ั�งต่น้ 0.18)

OC MOD PPO2
น้� คืำอ PPO2 ส่งสุดัท้ี่�อนุญ�ต่เมืื�ออย่� ในช้�วงใต่น้ำ ��ข้องก�รดัำ�นำ �� - 
Maximum Operating Depth (คำว�มืลกึส่งสุดัในก�รใช้ง้�น) (คำ��
ต่ั�งต่น้ 1.4)

ก�รต่ั�งคำ�� MOD น้�เป็นก�รต่ั�งคำ��เด้ัยวกนัท้ี่�ส�มื�รถแก้ไข้ไดั้
ในส�วน Mode Setup (ก�รต่ั�งคำ��โหมืดั) สำ�หรบััโหมืดั Air และ 
Nitrox และในส�วน Nitrox Gases (ก�๊ซ์ไนต่ร็อกซ์)์ สำ�หรบััโหมืดั 
3 GasNx
OC Deco PPO2
ก�รคำ�ดัคำะเนก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศที่ั�งหมืดั (ต่�ร�งก�รพื่กันำ ��

และ TTS) อย่�บันข้อ้สนันิษฐ�นว��ก�๊ซ์ท้ี่�ใช้ส้ำ�หรบััก�รลดั 
คำว�มืกดัอ�ก�ศในคำว�มืลกึท้ี่�ระบุัจะเป็นก�๊ซ์ท้ี่�ม้ื PPO2 ส่งสุดั 
ท้ี่�นอ้ยกว��หรือเที่��กบััคำ��น้� (คำ��ต่ั�งต่น้ 1.61)

ก�รแนะนำ�ใหส้ลบััก�๊ซ์ (เมืื�อก�๊ซ์ปัจจุบันัแสดังเป็นส้เหลือง) จะ
กำ�หนดัจ�กคำ��น้� ห�กคุำณเปล้�ยนคำ��น้� โปรดัมืั�นใจว��คุำณเข้�้ใจผล
ข้องก�รเปล้�ยนน้� 

ยกต่วัอย��งเช้�น ห�กลดัเหลือ 1.50 จะไมื�ม้ืก�รสนันิษฐ�นว��ต่อ้ง
สลบััเป็นออกซิ์เจน (99/00) ท้ี่�คำว�มืลกึ 6 มื./20 ฟุุต่

 Bottom Gases (กา๊ซึ่ทีี่�ใช้ ้ใต่น้ำ �า) เทีี่ยบีกบัี Deco Gases 
(กา๊ซึ่ทีี่�ใช้ล้่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ)

ในโหมืดั Air Only และ Nitrox ก�๊ซ์ที่ั�งหมืดัถือว��เป็นก�๊ซ์ท้ี่�ใช้ ้
ใต่น้ำ ��และจะใช้ข้้้ดัจำ�กดัั OC MOD PPO2 แมืแ้ต่�ในช้�วงลดั 
คำว�มืกดัอ�ก�ศ 

ในโหมืดั 3 GasNx ก�๊ซ์ผสมืออกซิ์เจนนอ้ยท้ี่�สุดัจะถือว��เป็นก�๊ซ์
ท้ี่�ใช้้ใต่น้ำ ��และจะใช้ข้้้ดัจำ�กดัั OC MOD PPO2 ก�๊ซ์อื�น ๆ จะถือว��
เป็นก�๊ซ์สำ�หรบััลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศและจะเป็นไปต่�มืข้้ดัจำ�กดัั 
Deco PPO2 
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10� ก�ร์อิปัเดตเฟิร์ม์แวร์ ์
และก�ร์ด�วน์โหลดบนัทึกึ

เป็นเรื�องสำ�คำญัท้ี่�เฟิุรม์ืแวร ์ในน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้องคุำณไดัร้บัั 
ก�รอปัเดัต่อย่�เสมือ นอกเหนือจ�กคุำณลกัษณะใหมื� ๆ และ 
ก�รปรบััปรุงต่��ง ๆ ก�รอปัเดัต่เฟิุรม์ืแวรอ์�จแก้ไข้ข้อ้ผิดัพื่ล�ดั 
ท้ี่�สำ�คำญั

ก�รอปัเดัต่เฟิุรม์ืแวรข์้อง Peregrine ส�มื�รถที่ำ�ไดัส้องวิธ้:
   1) ดัว้ย Shearwater Cloud Desktop
   2) ดัว้ย Shearwater Cloud Mobile

ก�รอปัเกรดัเฟิุรม์ืแวรจ์ะร้เซ็์ต่ข้อ้ม่ืลก�รโหลดั
ข้องเนื�อเยื�อท้ี่�จะลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ ว�งแผน
ก�รดัำ�นำ ��ซ์ำ ��ต่�มืข้อ้ม่ืลท้ี่� ไดัร้บัั

ในกระบัวนก�รอปัเดัต่ หน�้จออ�จกะพื่ริบั
หรือว��งเปล��เป็นเวล�สองส�มืวิน�ท้ี่

10.1 Shearwater Cloud Desktop 
(Shearwater Cloud สำำ�หรับัเดสำก์ท็์็อป)

 เชื้�อมืต่�อกบัี Shearwater Cloud Desktop
ใน Peregrine ข้องคุำณ เริ�มืใช้บ้ัล่ท่ี่ธโดัยก�รเลือกร�ยก�รเมืน่ 
Bluetooth จ�กเมืน่หลกั 

ด่ัใหแ้น�ใจว��คุำณม้ื Shearwater Cloud Desktop เวอรช์้นั
ล��สุดั คุำณส�มื�รถรบััเวอรช์้นัล��สุดัไดัท้้ี่�น้�

1

2

3

ใน Shearwater Cloud Desktop:
1. คำลิกไอคำอนก�รเชื้�อมืต่�อเพืื่�อเปิดัแท็ี่บัก�รเชื้�อมืต่�อ
2. สแกนห�น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��
3. เมืื�อคุำณไดัเ้ชื้�อมืต่�อกบััน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��มื�แลว้คำรั�งหนึ�ง ให้ใช้้

แท็ี่บั Peregrine เพืื่�อเชื้�อมืต่�อเร็วข้ึ �นในคำรั�งถดััไป

 แท็ี่บัเชื้�อมืต่�อข้อง Shearwater Cloud Desktop

:

Start Bluetooth  

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0

https://www.shearwater.com/cloud
https://www.shearwater.com/cloud
https://www.shearwater.com/cloud
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เมืื�อเชื้�อมืต่�อ Peregrine แลว้ แท็ี่บัเชื้�อมื
ต่�อจะแสดังภั�พื่ข้องน�ฬิิก�ดัำ�นำ �� 

Download Dives 
(ดำาว่น์โหล่ดำการดำำานำ �า)

เลือก “Download Dives” (ดั�วน์โหลดั
ก�รดัำ�นำ ��) จ�กแท็ี่บัเชื้�อมืต่�อ

ร�ยก�รดัำ�นำ ��จะแสดังข้ึ �น คุำณส�มื�รถ
ยกเลิกก�รเลือกบันัที่กึก�รดัำ�นำ ��ใดั ๆ 
ท้ี่�คุำณไมื�ต่อ้งก�รดั�วน์โหลดั จ�กนั�น
กดั OK

Shearwater Cloud Desktop จะถ��ย
โอนข้อ้ม่ืลก�รดัำ�นำ ��ข้องคุำณเข้�้ส่�
น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้องคุำณ

จ�กแท็ี่บัเชื้�อมืต่�อ คุำณส�มื�รถต่ั�งชื้�อให ้ 
Peregrine ข้องคุำณ ห�กคุำณม้ืน�ฬิิก� 
ดัำ�นำ ��ข้อง Shearwater หล�ยเคำรื�อง  
คุำณจะส�มื�รถแยกออกอย��งช้ดััเจน
ว��ก�รดัำ�นำ ��คำรั�งใดัไดัร้บััก�รดั�วน์โหลดั
จ�กน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��เคำรื�องใดั

 แท็ี่บัเชื้�อมืต่�อข้อง Shearwater 
Cloud Desktop

Update Firmware (อปัเดำต่เฟิรม์ืแว่ร)์
เลือก “Update Firmware” (อปัเดัต่เฟิุรม์ืแวร)์ จ�กแท็ี่บัเชื้�อมืต่�อ

Shearwater Cloud สำ�หรบััเดัสกท็์ี่อปจะเลือกเฟิุรม์ืแวรล์��สุดัท้ี่�ม้ื
โดัยอตั่โนมืติั่

เมืื�อระบับัถ�มื โปรดัเลือกภั�ษ�ข้องคุำณและยืนยนัก�รอปัเดัต่

หน�้จอ Peregrine จะแสดังเปอรเ์ซ็์นต่ก์�รอปัเดัต่หลงัรบัั
เฟิุรม์ืแวร ์จ�กนั�น Shearwater Cloud จะระบุัว�� “Firmware 
successfully sent to the computer” (เฟิุรม์ืแวรถ่์กส�งไปยงั
น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��สำ�เร็จแลว้) เมืื�อก�รอปัเดัต่เสร็จสิ �น

Update Start-up Text 
(อปัเดำต่ข้อ้คู่ว่ามืเริ�มืต่น้)

Start-Up Text (ข้อ้คำว�มืเริ�มืต่น้) จะ
ปร�กฏข้ึ �นท้ี่�ดั�้นบันข้อง Splash 
Screen (หน�้จอเริ�มืต่น้) เมืื�อเปิดั 
Peregrine คุำณส�มื�รถใส�ชื้�อและ
เบัอร ์โที่รศพัื่ที่เ์พืื่�อใหผ่้ท้้ี่�พื่บัเคำรื�อง
ส�มื�รถนำ�มื�คืำนคุำณไดัง้��ยข้ึ �นห�ก
คุำณที่ำ�ห�ย

Update Start-up Image 
(อปัเดำต่ภาพเริ�มืต่น้)

นอกจ�กน้� คุำณส�มื�รถเปล้�ยนภั�พื่
เริ�มืต่น้ท้ี่�ปร�กฏเมืื�อ Peregrine เปิดั
เคำรื�องเพืื่�อแยกแยะว��เคำรื�องไหน
เป็นเคำรื�องข้องคุำณ 

ก�รอปัเดัต่เฟิุรม์ืแวรอ์�จใช้เ้วล�ถงึ 15 น�ท้ี่ 

เลือกก�รดัำ�นำ ��ท้ี่�คุำณต่อ้งก�รดั�วน์โหลดั แลว้กดั OK

 Update Start-up Image 
(อปัเดัต่ภั�พื่เริ�มืต่น้)
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10.2 Shearwater Cloud Mobile 
(Shearwater Cloud สำำ�หรับัมืือถืือ)

 ด่ัใหแ้น�ใจว��คุำณม้ื Shearwater Cloud Mobile เวอรช์้นั
ล��สุดั 

ดั�วน์โหลดัจ�ก Google Play หรือ Apple App Store

เชื้�อมืต่�อกบัี Shearwater Cloud Mobile
ใน Peregrine ข้องคุำณ เริ�มืใช้บ้ัล่ท่ี่ธโดัยก�รเลือกร�ยก�รเมืน่ 
Bluetooth จ�กเมืน่หลกั 

ใน Shearwater Cloud Mobile:
1. กดัไอคำอนเชื้�อมืต่�อท้ี่�ดั�้นล��งข้องหน�้จอ
2. เลือก Peregrine จ�กร�ยก�รอุปกรณบ์ัล่ท่ี่ธที่ั�งหมืดั

Download Dives  
(ดำาว่น์โหล่ดำการดำำานำ �า)

เลือก “Download Dives” 
(ดั�วน์โหลดัก�รดัำ�นำ ��) 

ร�ยก�รดัำ�นำ ��จะแสดัง คุำณส�มื�รถ
ยกเลิกก�รเลือกบันัที่กึก�รดัำ�นำ ��ใดั ๆ ท้ี่�
คุำณไมื�ต่อ้งก�รดั�วน์โหลดั จ�กนั�นกดั 
OK

Shearwater Cloud จะถ��ยโอนข้อ้ม่ืล
ก�รดัำ�นำ ��ไปยงัสมื�รท์ี่โฟุนข้องคุำณ

Update Firmware (อปัเดำต่เฟิรม์ืแว่ร)์
เมืื�อ Peregrine เชื้�อมืต่�อกบัั Shearwater Cloud Mobile แลว้ ให้
เลือก “Update Firmware” (อปัเดัต่เฟิุรม์ืแวร)์ จ�กแท็ี่บัเชื้�อมืต่�อ

Shearwater Cloud Mobile จะเลือกเฟิุรม์ืแวรล์��สุดัโดัยอตั่โนมืติั่

เมืื�อระบับัถ�มื โปรดัเลือกภั�ษ�ข้องคุำณและยืนยนัก�รอปัเดัต่

หน�้จอ Peregrine จะแสดังเปอรเ์ซ็์นต่ก์�รอปัเดัต่หลงัรบัั
เฟิุรม์ืแวร ์จ�กนั�นแอปมืือถือจะระบุัว�� “Firmware successfully 
sent to the computer” (เฟิุรม์ืแวรถ่์กส�งไปยงัน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��
สำ�เร็จแลว้) เมืื�อก�รอปัเดัต่เสร็จสิ �น

ก�รอปัเดัต่เฟิุรม์ืแวรอ์�จใช้เ้วล�ถงึ 15 น�ท้ี่

:

Start Bluetooth  

m0
SURFACE

22: 15h m

.0

0

https://www.shearwater.com/cloud
https://www.shearwater.com/cloud
https://play.google.com/store/apps/details?id=research.shearwater.cloud&hl=en_CA
https://itunes.apple.com/us/app/shearwater-cloud/id1185701505?mt=8
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11� ก�ร์ช�ร์จ์
Shearwater Peregrine จะช้�รจ์แบับัไรส้�ยเมืื�ออย่�บันแที่�นช้�รจ์
ท้ี่�ใหม้ื�และแที่�นช้�รจ์ไรส้�ยข้องบัริษทัี่อื�นบั�งรุ�นท้ี่�รองรบัั Qi 

หน�้จอจะลดัคำว�มืสว��งหลงัผ��นไป 20 วิน�ท้ี่ แต่�ก�รกดัปุ� มืใดั
ก็ไดัจ้ะปลุก Peregrine ข้ึ �นมื� 

ต่ำาแหน�งแที่�นช้ารจ์
ประสิที่ธิภั�พื่ข้องแที่�นช้�รจ์ไรส้�ยจะลดัลงอย��งรวดัเร็วเมืื�อ 
ข้ดัลวดัต่วัส�งและต่วัรบััไมื�ต่รงกนัหรือม้ืช้�องอ�ก�ศท้ี่�ใหญ�เกินไป 

ด่ัใหแ้น�ใจว�� Peregrine ว�งร�บักบััแที่�นช้�รจ์เพืื่�อใหก้�รช้�รจ์
เป็นไปอย��งรวดัเร็วและม้ืประสิที่ธิภั�พื่ส่งสุดั 

ห�ก Peregrine หยุดัช้�รจ์และหวัช้�รจ์เริ�มืกะพื่ริบัเป็นส้แดัง  
ใหย้ก Peregrine ออกและว�งใหมื� ก�รช้�รจ์จะกลบััมื�ดัำ�เนินต่�อ 

การด่ำแล่แบีต่เต่อรี�
แบัต่เต่อร้�ลิเธ้ยมืไอออนอย��งท้ี่�ใช้้ใน Peregrine ส�มื�รถเกิดั
คำว�มืเส้ยห�ยไดัห้�กพื่ลงัง�นหมืดัเกล้ �ยง Peregrine ม้ืระบับั
ปกป้องภั�ยในท้ี่�จะหยุดัก�รเชื้�อมืต่�อกบััแบัต่เต่อร้�ก�อนท้ี่�
แบัต่เต่อร้�จะเส้ยพื่ลงัง�นจนหมืดัเกล้ �ยง แต่�ยงัคำงม้ืก�รส่ญเส้ย
พื่ลงัง�นเล็กนอ้ยอย��งต่�อเนื�อง ซึ์�งอ�จนำ�ไปส่�พื่ลงัง�นหมืดั
เกล้ �ยงและคำว�มืเส้ยห�ยต่�อแบัต่เต่อร้�ห�กม้ืก�รจดััเก็บัไวเ้ป็น
เวล�น�นโดัยไมื�ช้�รจ์ 

เพืื่�อป้องกนัคำว�มืเส้ยห�ยข้องแบัต่เต่อร้�  โปรดัที่ำ�ต่�มืข้ั�นต่อน
ดังัต่�อไปน้�:

1) ช้�รจ์ Peregrine ใหถ้งึ 80% ก�อนจดััเก็บั
2) ช้�รจ์แบัต่เต่อร้�ข้อง Peregrine ทุี่ก 3 เดืัอน

ระยะเว่ล่าการช้ารจ์
คุำณส�มื�รถช้�รจ์ Peregrine โดัยใช้อ้ะแดัปเต่อรแ์ปลงไฟุเส้ยบั
ผนงัแบับั USB หรือกบััคำอมืพิื่วเต่อร ์ใดั ๆ ก็ไดั ้ระยะเวล� 
ก�รช้�รจ์จะอย่�ท้ี่�ประมื�ณ 2 ช้ั�วโมืง
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พฤติ่กรรมืข้องเคู่รื�องเมืื�อแบีต่เต่อรี�หมืดำ
การต่ั�งคู่�า
ก�รต่ั�งคำ��ที่ั�งหมืดัจะคำงไวถ้�วร จะไมื�ม้ืก�รส่ญเส้ยก�รต่ั�งคำ��เมืื�อ
แบัต่เต่อร้�หมืดั

นาฬิิกา
น�ฬิิก� (เวล�และวนัท้ี่�) จะไดัร้บััก�รบันัที่กึส่�หน�วยคำว�มืจำ�ถ�วร
ทุี่ก 16 วิน�ท้ี่เมืื�อ Peregrine เปิดัอย่�  และทุี่ก 5 น�ท้ี่เมืื�อปิดัอย่�  
เมืื�อแบัต่เต่อร้�หมืดั น�ฬิิก�จะหยุดัเดิัน เมืื�อแบัต่เต่อร้� ไดัร้บัั 

ก�รช้�รจ์แลว้ น�ฬิิก�จะกลบััคืำนส่�คำ��ท้ี่�บันัที่กึไวล้��สุดั

คุำณจะต่อ้งอปัเดัต่ Clock and Date (น�ฬิิก�และวนัท้ี่�) ในเมืน่ 
System Setup (ก�รต่ั�งคำ��ระบับั)

Peregrine ใช้ค้ำริสต่ลัออสซิ์ลเลเต่อรส์ำ�หรบััก�รนบััเวล� 
คำว�มืคำล�ดัเคำลื�อนท้ี่�คำ�ดัก�รณคื์ำอประมื�ณ 4 น�ท้ี่ต่�อเตื่อน 
ห�กคุำณสงัเกต่เห็นคำว�มืคำล�ดัเคำลื�อน ส�มื�รถเข้�้ไปแก้ไข้ไดัใ้น
เมืน่ System Setup (ก�รต่ั�งคำ��ระบับั)

ข้อ้ม่ืล่การโหล่ดำข้องเนื �อเยื�อสิ่ำาหรบัีล่ดำคู่ว่ามืกดำอากาศ
ห�กแบัต่เต่อร้�หมืดัระหว��งก�รดัำ�นำ ��ซ์ำ �� ข้อ้ม่ืลก�รโหลดัเนื�อเยื�อ
สำ�หรบััลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศจะส่ญห�ยไป 

ว�งแผนก�รดัำ�นำ ��ซ์ำ ��โดัยคำำ�นึงถงึปัจจยัน้� 

เมืื�อม้ืก�รร้เซ็์ต่ข้อ้ม่ืลเก้�ยวกบััเนื�อเยื�อสำ�หรบััลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ 
ข้อ้ม่ืลต่�อไปน้�จะไดัร้บััก�รร้เซ็์ต่ดัว้ย:

• ก�รโหลดัก�๊ซ์เฉื�อยข้องเนื�อเยื�อจะต่ั�งคำ��ท้ี่�อิ�มืต่วัดัว้ยอ�ก�ศ
ท้ี่�คำว�มืดันับัรรย�ก�ศปัจจุบันั

• CNS Oxygen Toxicity (คำว�มืเป็นพิื่ษข้องออกซิ์เจนต่�อ 
ระบับัประส�ที่ส�วนกล�ง) จะอย่�ท้ี่�  0%

• Surface Interval Time (เวล�พื่กัท้ี่�ผิวนำ ��) จะอย่�ท้ี่�  0

12� ก�ร์จดัเก็บและก�ร์ดูแลร์กัษ�
คำวรจดััเก็บัน�ฬิิก�ดัำ�นำ �� Peregrine ในสถ�นท้ี่�ท้ี่�แหง้และสะอ�ดั 

อย�าปล่�อยใหต้่ะกอนเกลื่อสิ่ะสิ่มืบันต่วัน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้องคุำณ  
ล�้งน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้องคุำณดัว้ยนำ ��จืดัเพืื่�อข้จดััเกลือและ 
สิ�งแปลกปลอมือื�น ๆ 

อย�าล่า้งดำว้่ยนำ �าทีี่�มีืแรงดำนัส่ิ่ง เพื่ร�ะอ�จก�อใหเ้กิดัคำว�มืเส้ยห�ย
ต่�อเซ์นเซ์อรว์ดััคำว�มืลกึ  

หา้มืใช้น้ำ �ายาล่า้งหรือสิ่ารเคู่มีืใดำ ๆ เพื่ร�ะอ�จก�อใหเ้กิดั 
คำว�มืเส้ยห�ยต่�อน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ไดั ้ต่�กอ�ก�ศใหแ้หง้ก�อนจดััเก็บั

จดััเก็บัน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ในสิ่ถานทีี่�ทีี่� ไมื�โดำนแดำดำโดำยต่รง โดัยเป็น
สถ�นท้ี่�ท้ี่�เย็น แหง้ และไมื�ม้ืฝุึ� น หล้กเล้�ยงก�รโดันรงัส้อลัต่ร�้
ไวโอเล็ต่และรงัส้คำว�มืรอ้น

13� Servicing	(บริ์ก�ร์บำ�รุ์งร์กัษ�)
ไมื�ม้ืชิ้ �นส�วนใดัๆ ภั�ยใน Peregrine ท้ี่�ผ่ ้ใช้ส้�มื�รถบัำ�รุงรกัษ�เอง
ไดั ้ใหท้ี่ำ�คำว�มืสะอ�ดัดัว้ยนำ ��เปล��เที่��นั�น ส�รละล�ยต่��ง ๆ อ�จ
ก�อใหเ้กิดัคำว�มืเส้ยห�ยต่�อน�ฬิิก�ดัำ�นำ �� Peregrine ไดั้

ก�รบัำ�รุงรกัษ� Shearwater Peregrine ส�มื�รถที่ำ�ไดัท้้ี่�  
Shearwater Research เที่��นั�น หรือท้ี่�ศ่นยบ์ัริก�รท้ี่� ไดัร้บัั 
ก�รรบััรองข้องเร� 

ติ่ดัต่�อข้อรบัับัริก�รไดัท้้ี่�  Info@shearwater.com

Shearwater แนะนำ�ใหคุ้ำณนำ�น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้องคุำณเข้�้รบัับัริก�ร
บัำ�รุงรกัษ�ทุี่ก 2 ปีจ�กศ่นยบ์ัริก�รท้ี่� ไดัร้บััก�รรบััรอง 

ร�องรอยข้องการแกะเองจะที่ำาใหป้ระกนัข้องคุู่ณเป็นโมืฆะ
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14� อิภิัธ�นศพััทึ ์
CNS	- Central Nervous System oxygen toxicity (คำว�มืเป็นพิื่ษ
ข้องออกซิ์เจนต่�อระบับัประส�ที่ส�วนกล�ง) ผลเส้ยต่�อร��งก�ย
จ�กก�รสมัืผสัคำว�มืดันัย�อยข้องออกซิ์เจนท้ี่�ส่งเป็นเวล�น�น
Deco	- Decompression (ก�รลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ หรือก�รพื่กั
นำ ��) ภั�วะท้ี่�จำ�เป็นต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ หรือ 
ก�รดัำ�เนินก�รพื่กันำ ��ดังักล��ว 
NDL	- No-Decompression Limit (ข้้ดัจำ�กดััท้ี่� ไมื�ต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อ
ลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ) ระยะเวล� ซึ์�งม้ืหน�วยเป็นน�ท้ี่ ท้ี่�ส�มื�รถอย่�
ท้ี่�คำว�มืลกึหนึ�งจนกว��จะต่อ้งพื่กันำ ��เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศ
O2 - ก�๊ซ์ออกซิ์เจน
OC	- Open circuit (วงจรเปิดั) ก�รดัำ�นำ ��ลกึโดัยท้ี่�ห�ยใจเอ�ก�๊ซ์
ออกส่�นำ �� (ก�รดัำ�นำ ��ลกึส�วนใหญ�)
PPO2 - Partial Pressure of Oxygen (คำว�มืดันัย�อยข้อง
ออกซิ์เจน) บั�งคำรั�งใช้ว้�� PPO2
TTS	- Time To Surface (เวล�ข้ึ �นส่�ผิวนำ ��) ระยะเวล�ท้ี่�ต่อ้งใช้้
สำ�หรบััก�รข้ึ �นส่�ผิวนำ ��ดัว้ยอตั่ร� 10 มื./น�ท้ี่ ซึ์�งรวมืก�รพื่กันำ ��
เพืื่�อลดัคำว�มืกดัอ�ก�ศท้ี่�จำ�เป็นที่ั�งหมืดั 
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15� ข้อ้ิมูลจำ�เพั�ะข้อิง	Peregrine

ข้อ้ิมูลจำ�เพั�ะ Peregrine

โหมดก�ร์ทึำ�ง�น Air
Nitrox (Nitrox ก�๊ซ์เด้ัยว)
3 GasNx (Nitrox 3 ก�๊ซ์)
Gauge

โมเดลสำ�หร์บัก�ร์ลด
คว�มกดอิ�ก�ศ

Bühlmann ZHL-16C พื่รอ้มื GF
(คำ��ท้ี่�ต่ ั�งไวล้�วงหน�้ 3 คำ�� หรือ GF Low/High  
ท้ี่�ปรบััแต่�งเอง)

จอิแสดงผล LCD ช้นิดั QVGA LCD ข้น�ดั 2.2" แบับัเต็่มืช้�วงส้ 
พื่รอ้มืไฟุ LED ดั�้นหลงั แบับัติ่ดัต่ลอดั

เซ้นเซ้อิร์ค์ว�มดนั	
(คว�มลกึ)

Piezo-resistive

ขี้ดจำ�กดัคว�มลกึ
สูงสุดทีึ�จะไม่ทึำ�ให้
เคร่์�อิงเสียห�ย

(คว�มลกึสูงสุดทีึ�วดั)

นำ ��ที่ะเล 120 เมืต่ร (msw) / นำ ��ที่ะเล 394 ฟุุต่ 
(fsw)

ช่วงทีึ�ปร์บัเทีึยบ 0.3 ถงึ 17 บั�ร ์
ระดับััคำว�มืส่งประมื�ณ +9,000 มื. ถงึคำว�มืลกึ 
160 msw (525 fsw) 
หมื�ยเหตุ่: เกินระดับััท้ี่�จะไมื�ที่ำ�ใหก้ล�องหุม้ืเคำรื�อง
เส้ยห�ย
หมื�ยเหตุ่: เซ์นเซ์อรค์ำว�มืลกึจะไมื�แสดังคำ��ลกึ
กว�� 160 msw (525 fsw) 

คว�มแม่นยำ� +/- 20 มิืลลิบั�ร ์(ท้ี่�ผิวนำ ��), ประมื�ณ +/-0.2 msw
+/- 50 มิืลลิบั�ร ์(ท้ี่�  120 msw), ประมื�ณ +/-
0.5msw

ร์ะยะคว�มดนัผิวนำ �� 500 mBar ถงึ 1,040 mBar

ช่วงอุิณหภูัมิใน 
ก�ร์ใชง้�น

0ºC ถงึ +36ºC

ช่วงอุิณหภูัมิร์ะยะส ั�น	
(ช ั�วโมง)

-10ºC ถงึ +50ºC

ช่วงอุิณหภูัมิร์ะยะย�ว	
(ช ั�วโมง)

+5ºC ถงึ +20ºC

ช่วงอุิณหภูัมิใน 
ก�ร์ช�ร์จ์

+15°C ถงึ +25°C
ก�รช้�รจ์นอกช้�วงคำ��น้�อ�จลดัอ�ยุก�รใข้ง้�นข้อง
แบัต่เต่อร้�หรือที่ำ�ใหก้�รช้�รจ์หยุดัช้ั�วคำร�วเพืื่�อ
ปกป้องแบัต่เต่อร้�

แบตเตอิรี์� แบัต่เต่อร้�ลิเธ้ยมืไอออนช้นิดัช้�รจ์ซ์ำ ��ไดั้
เปล้�ยนไดัท้้ี่�โรงง�นและศ่นยบ์ัริก�ร

อิ�ยุก�ร์ใชง้�น
แบตเตอิรี์�

30 ช้ั�วโมืง (คำว�มืสว��งระดับััป�นกล�ง)
3 เดืัอนในโหมืดั Standby

ก�ร์ส่�อิส�ร์ บัล่ท่ี่ธพื่ลงัง�นต่ำ��

คว�มจุข้อิงบนัทึกึ 
ก�ร์ดำ�นำ ��

ประมื�ณ 200 ช้ั�วโมืงสำ�หรบััก�รบันัที่กึ 
อย��งละเอ้ยดัท้ี่�คำว�มืถ้�ก�รบันัที่กึ 10 วิน�ท้ี่ 

บันัที่กึก�รดัำ�นำ ��แบับัพืื่�นฐ�น 2,000 บันัที่กึ

ก�ร์ติดยดึกบัข้อ้ิม่อิ ส�ยซิ์ลิโคำนพื่รอ้มืข้อเก้�ยวสแต่นเลส 
รวมืเชื้อกยืดั 
(เสน้ผ��นศ่นยก์ล�งร่ ø5.25 มืมื.)

นำ ��หนกั 180 กรมัื (รวมืส�ยซิ์ลิโคำน)
125 กรมัื (เฉพื่�ะน�ฬิิก�ดัำ�นำ ��)

ข้น�ด	 
(กว�้ง	x	ย�ว	x	สูง)

77 มืมื. x 68 มืมื. x 25 มืมื.

ข้อ้ิมูลจำ�เพั�ะข้อิง	Peregrine	(ต่อิ)
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16� ข้อ้ิมูลร์ะเบียบข้อ้ิบงัคบั
ก.)	คณะกร์ร์มก�ร์กล�งกำ�กบัดูแลกิจก�ร์ส่�อิส�ร์แห่งสหร์ฐัอิเมริ์ก�	(USA-Federal	
Communications	Commission	หร่์อิ	FCC)
อุปกรณน้์�ไดัร้บััก�รที่ดัสอบัและพื่บัว��ต่รงต่�มืข้อ้จำ�กดััข้องอุปกรณดิ์ัจิที่ลั Class B ต่�มืส�วน 
ท้ี่�  15 ข้องกฎเกณฑ์ ์FCC ข้อ้จำ�กดััเหล��น้�ไดัร้บััก�รออกแบับัใหส้�มื�รถปกป้องสญัญ�ณ 

สอดัแที่รกท้ี่�เป็นอนัต่ร�ยในก�รติ่ดัต่ั�งในท้ี่�พื่กัอ�ศยั อุปกรณน้์�สร�้ง ใช้ง้�น และส�มื�รถส�ง 

พื่ลงัง�นคำว�มืถ้�วิที่ยุ ห�กไมื� ไดัติ้่ดัต่ั�งและใช้ต้่�มืคำำ�แนะนำ� อ�จก�อใหเ้กิดัสญัญ�ณสอดัแที่รก 
ท้ี่�เป็นอนัต่ร�ยต่�อก�รสื�อส�รที่�งวิที่ยุ แต่� ไมื�ม้ืก�รรบััประกนัใดั ๆ ว��สญัญ�ณสอดัแที่รก 

จะไมื�เกิดัข้ึ �นในก�รติ่ดัต่ั�งคำรั�งหนึ�ง

ถ�้อุปกรณน้์�ก�อใหเ้กิดัสญัญ�ณสอดัแที่รกท้ี่�เป็นอนัต่ร�ยต่�อก�รรบััสญัญ�ณวิที่ยุหรือโที่รที่ศัน ์
ซึ์�งส�มื�รถร่้ไดั้โดัยก�รเปิดัปิดัอุปกรณ ์ผ่้ใช้อ้�จพื่ย�ย�มืแก้ไข้สญัญ�ณสอดัแที่รกดัว้ย 
อย��งนอ้ยหนึ�งวิธ้ต่�อไปน้�:
•  ปรบััหรือย�้ยเส�รบััสญัญ�ณ
•  เพิื่�มืระยะห��งระหว��งอุปกรณก์บััต่วัรบััสญัญ�ณ
•  เชื้�อมืต่�ออุปกรณก์บััปลก๊ในวงจรท้ี่� ไมื�ใช้�ปลก๊ท้ี่�ต่วัรบััสญัญ�ณเชื้�อมืต่�ออย่�
•  ปรกึษ�ผ่จ้ดััจำ�หน��ยหรือช้��งวิที่ยุ/ท้ี่ว้ผ่ม้้ืประสบัก�รณส์ำ�หรบััคำว�มืช้�วยเหลือ
ก�รเปล้�ยนแปลงหรือก�รปรบััเปล้�ยนใดั ๆ ท้ี่�ฝึ� �ยผ่ร้บััผิดัช้อบัไมื� ไดัอ้นุมืติั่อ�จที่ำ�ใหผ่้้ใช้เ้ส้ยสิที่ธิ �
ในก�รใช้ง้�นอุปกรณ์

ข้อ้ิควร์ร์ะวงั:	ก�รสมัืผสัรงัส้คำว�มืถ้�วิที่ยุ
อุปกรณน้์�ต่อ้งไมื�อย่�ร�วมืหรือใช้ง้�นร�วมืกบััเส�อ�ก�ศหรือเคำรื�องส�งสญัญ�ณอื�น ๆ
น�ฬิิก�ดัำ�นำ ��ข้อง Peregrine มีื TX FCC ID: 2AA9B05

ข้.)	แคน�ด�	-	Industry	Canada	(IC)
อุปกรณน้์�เป็นไปต่�มืข้อ้กำ�หนดั RSS 210 ข้อง Industry Canada
ก�รใช้ง้�นต่อ้งเป็นไปต่�มืสองเงื�อนไข้ต่�อไปน้�:
(1) อุปกรณน้์�ต่อ้งไมื�เกิดัสญัญ�ณสอดัแที่รก และ
(2) อุปกรณน้์�จะต่อ้งรบััสญัญ�ณสอดัแที่รกใดั ๆ รวมืถงึสญัญ�ณสอดัแที่รกท้ี่�อ�จส�งผลเส้ยต่�อ
ก�รใช้ง้�นข้องอุปกรณน้์�

L‘utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :
(1) il ne doit pas produire d’interference, et
(2) l’utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter toute interference radioélectrique 
reçu, même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

ข้อ้ิควร์ร์ะวงั:	ก�ร์สมัผสัร์งัสีคว�มถีึ�วิทึยุ
ผ่ติ้่ดัต่ั�งอุปกรณวิ์ที่ยุน้�จะต่อ้งด่ัใหแ้น�ใจว��เส�รบััสญัญ�ณอย่�ในจุดัหรือช้้ �ไปในทิี่ศที่�งท้ี่� ไมื�ส�ง
รงัส้คำว�มืถ้�เกินข้้ดัจำ�กดััข้อง Health Canada สำ�หรบััประช้�ช้นที่ั�วไป โปรดัด่ั Safety Code 6 ไดั้
จ�กเว็่บีไซึ่ต่ข์้อง Health Canada 
นาฬิิกาดำำานำ �าข้อง Peregrine มีื TX IC: I2208A-05

ค.)	สหร์�ชอิ�ณ�จกัร์	-	ร์ะเบียบสหภั�พัยุโร์ป	(European	Union	Directives)
• ระบับัวดััคำว�มืลกึและเวล�เป็นไปต่�มืข้อ้กำ�หนดัข้อง EN13359:2000 - Diving Accessories - 
depth gauges and combined depth and time monitoring devices
• คำว�มืเข้�้กนัไดัท้ี่�งแมื�เหล็กไฟุฟุ้�เป็นไปต่�มืข้อ้กำ�หนดัข้อง EN61000-6-3:2007+A1:2011 - 
Radiated Emissions and EN61000-6-1:2007 - Electromagnetic Immunity
• ส�มื�รถด่ั EU Declaration of Conformity ไดัท้้ี่�: https://www.shearwater.com/wp-content/
uploads/2017/10/CE-conformity.pdf
• ต่วัแที่น Shearwater EU: Narked at 90 Ltd. +44.1933.681255 Northamptonshire, UK 
info@narkedat90.com

17� ติดต่อิ
สิ่ำานกังานใหญ�

13155 Delf Place, Unit 250
Richmond, BC

V6V 2A2
โที่ร: +1.604.669.9958
info@shearwater.com

ศูนยบ์ริ์ก�ร์สหร์ฐัอิเมริ์ก�
DIVE-Tronix, LLC.

Snohomish, WA, USA 
โที่ร: +1.858.775.4099

usaservice@shearwater.com

ศูนยบ์ริ์ก�ร์ยุโร์ป
Narked at 90 Ltd
15 Bentley Court,

Paterson Rd,
Wellingborough,

Northants, UK 
NN8 4BQ

โที่ร: +44.1933.681255
info@narkedat90.com

ศูนยบ์ริ์ก�ร์เอิเชีย/แปซิ้ฟิก
Rob Edward

Wellington, NZ 
โที่ร: +64.21.61535378

asiapacservice@shearwater.com
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mailto:asiapacservice%40shearwater.com?subject=
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