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อัันตราย
ิ
� คว
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ�นี้้
� มี
ี ามสามารถในการคำำ�นวณระยะที่จำ
่� �
ำ เป็็นต้้องพั ักน้ำำ�� เพื่่�อลด
ความกดอากาศ ซึ่่ง� การคำำ�นวณเหล่่านี้้�เป็็นการคาดเดาที่่ดี
� ที่
ี สุ
่� ดถึึ
ุ งความจำำ�เป็็น
ที่่แ
� ท้้จริิงของร่่างกายในการพั ักน้ำำ�� เพื่่�อลดความกดอากาศ

การดำำ�น้ำำ�� ที่่จำ
� �
ำ เป็็น

ต้้อ งพั ก
ั น้ำำ�� เพื่่�อ ลดความกดอากาศเป็็ นระยะนั้้�น มีีคว ามเสี่่�ย งสููงกว่่า มากเมื่่�อ

ระเบีียบที่่ใ� ช้ใ้ นคู่่มื
� อ
ื นี้้�
คู่่มื
� อ
ื นี้้�ใช้ ้ระเบีียบดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อเน้ ้นย้ำำ��ข้ ้อมููลที่่�สำำ�คััญ

ข้ ้อมููล
กล่่องข้ ้อความข้ ้อมููลมีีคำำ�แนะนำำ �ที่่�เป็็ นประโยชน์์สำำ�หรัับ
การใช้ ้ Perdix 2 ให้ ้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

เทีียบกั ับการดำำ�น้ำำ�� ภายในขีีดจำ�กั
ำ ัดที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็นต้้องหยุุดพั ัก
้ ังวนอากาศ และ/หรืือการดำำ�น้ำำ�� โดยใช้ก๊
้ า
การดำำ�น้ำำ�� โดยใช้ถั
๊ ซผสม และ/หรืือ
การดำำ�น้ำำ�� ที่่ต้
� อ
้ งพั ักน้ำำ�� เพื่่�อลดความกดอากาศเป็็นระยะ และ/หรืือการดำำ�น้ำำ�� ใน
สภาพแวดล้้อมที่่มี
� สิ่
ี ง่� ขวางกั้้�นเหนืือศีีรษะ

เหล่่ามีีความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้น
้� เป็็นอย่่าง

มากเมื่่�อเทีียบกั ับการดำำ�น้ำำ�สกููบ
�
า

� งชีวิี ตกั
คุุณกำำ�ลั ังเสี่่ย
ิ ับกิิจกรรมนี้้�

คำำ�เตืือน

ข้ ้อควรระวััง
กล่่องข้ ้อความข้ ้อควรระวัังมีีคำำ�แนะนำำ �การใช้ ้งานที่่�สำำ�คััญ
ิ
สำำ�หรัับนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ของคุุณ

คำำ�เตืือน
กล่่องคำำ�เตืือนมีีข้ ้อมููลสำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลต่่อความ
ปลอดภััยของคุุณ

ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ�� เครื่่�องนี้้�มีข้
ี อ
้ บกพร่่อง แม้้ว่า
่ เราจะยั ังไม่่พบข้้อบกพร่่องทั้้�งหมด
ิ
แต่่ก็็ยั ังคงมีีอยู่่� แน่่นอนว่่ามีีบางสิ่่ง� ที่่น
� าฬิกาดำำ
�น้ำำ�� เครื่่�องนี้้�จะทำำ�โดยที่่เ� รา
ไม่่คาดคิิดหรืือวางแผนให้้ทำ�
ำ สิ่่ง� ในที่่ต่
� า่ งออกไป อย่่าได้้ฝากชีีวิต
ิ ไว้้กั ับ
ิ
้ าฬิกาดำำ
ำ รอง
แหล่่งข้้อมููลเดีียวโดยเด็็ดขาด และให้้ใช้น
�น้ำำ�� หรืือตารางดำำ�น้ำำ�สำ
� �
� คุุณควรต้้องผ่่านการฝึึ กอบรม
หากคุุณเลืือกที่่จ
� ะดำำ�น้ำำ�� ที่่มี
� คว
ี ามเสี่่�ยงมากขึ้้น
ที่่เ� หมาะสมและค่่อย ๆ ยกระดั ับเพื่่�อสั่่ง� สมประสบการณ์์
ิ
ำ ัญไม่่ใช่่ว่่าจะทำำ�งานผิิดพลาดหรืือ
� ะทำำ�งานผิิดพลาด สิ่่ง� สำ�คั
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ�นี้้
� จ
ิ
ไม่่ แต่่อยู่่ที่
� จ
่� ะทำำ�งานผิิดพลาดเมื่่�อไร อย่่าฝากชีีวิต
ิ ไว้้กั ับนาฬิกาดำำ
�น้ำำ�� เครื่่�องนี้้�
และมีีแผนไว้้เสมอเพื่่�อรั ับมืือในกรณีีที่อุ
่� ป
ุ กรณ์์ทำ�
ำ งานผิิดพลาด ระบบอั ัตโนมั ัติิ
ไม่่สามารถแทนที่่คว
� ามรู้้�และการฝึึ กฝนได้้
ไม่่มีีเทคโนโลยีีใดที่่จ
� ะช่่วยชีีวิตคุ
ิ ณ
ุ ได้้ แต่่ความรู้้� ทั ักษะ และขั้้�นตอนที่่มี
� ก
ี าร
ฝึึ กฝนมาเป็็นอย่่างดีีจะเป็็นการป้้องกั ันที่่ดี
� ที่
ี สุ
่� ดข
ุ องคุุณ (เว้้นแต่่ว่า่ คุุณจะไม่่
ออกไปดำำ�น้ำำ�� )
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คุุณสมบั ัติิ
• หน้ ้าจอ LCD เต็็มช่่วงสีี ขนาด 2.2”
ิ
• กรรมวิิธีก
ี ารผลิิตนาฬิกาที่่�
ทนทาน
• ตััวเรืือนไทเทเนีียม
• แบตเตอรี่่�ที่่ผู้้�
� ใช้ ้เปลี่่�ยนเองได้ ้
• การเตืือนแบบสั่่�นที่่�ปรัับแต่่งได้ ้
• อััตราการสุ่่�มตััวอย่่างความลึึกที่่�ตั้้ง� โปรแกรมได้ ้
• เซนเซอร์์ความลึึกปรัับเทีียบเป็็ น 130 msw
ั เซนเซอร์์ความลึึกเกิิน 300 msw
• ฟัั งก์์ชัน
• แรงดัันสููงสุุดที่่�เครื่่�องจะไม่่เสีียหาย 260 msw
• โหมดการดำำ�น้ำำ� �ที่่�กำำ�หนดค่่าได้ ้ 6 โหมดแยกจากกััน
• โหมดสัันทนาการที่่�เรีียบง่่ายขึ้้�น (Air และ Nitrox)
• ก๊๊าซที่่�ปรัับแต่่งได้ ้ 5 ก๊๊าซในโหมดดำำ�น้ำำ� �เชิิงเทคนิิค
• การผสมใด ๆ ของออกซิิเจน ไนโตรเจน และฮีีเลีียม
(Air, Nitrox, Trimix)
• การลดความกดอากาศเต็็มรููปแบบและการรองรัับ CCR
• Bühlmann ZHL-16C พร้ ้อมมาตรฐาน Gradient Factor

� งต้้น
1. ข้้อมููลเบื้้อ

• สามารถเลืือกรุ่่�นที่่�มีก
ี ารคำำ�นวณการลดความกดอากาศ VPM-B
และ DCIEM ได้ ้
• ไม่่มีีการล็็อคการเข้ ้าใช้ ้งานเมื่่�อละเมิิดจุุดพัักเพื่่�อลดความกด
อากาศ

ิ
Shearwater Perdix 2 เป็็ นนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �สำำ�หรัับทั้้ง� นัักดำำ�น้ำำ� �มืือใหม่่
และนัักดำำ�น้ำำ� �ที่่�มีป
ี ระสบการณ์์

• ระบบติิดตาม CNS

โปรดใช้ ้เวลาในการอ่่านคู่่มื
� อ
ื นี้้� ความปลอดภััยของคุุณอาจขึ้้�นอยู่่�
กัับความสามารถของคุุณในการอ่่านและทำำ�ความเข้ ้าใจหน้ ้าจอ
ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �

• NDL แบบเร็็วและระบบวางแผนลดความกดอากาศเต็็มรููปแบบ
ภายในเครื่่�อง

การดำำ�น้ำำ� �มีีความเสี่่�ยง และการศึึกษาคืือเครื่่�องมืือที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ ของคุุณใน
การจััดการกัับความเสี่่�ยงนี้้�
อย่่าใช้ ้คู่่มื
� อ
ื นี้้�เพื่่�อทดแทนการฝึึ กฝนดำำ�น้ำำ� �อย่่างเหมาะสม และอย่่า
ดำำ�น้ำำ� �เกิินระดัับที่่คุ
� ณ
ุ ได้ ้รัับการฝึึ กฝนมา สิ่่�งที่่�คุณ
ุ ไม่่รู้้�อาจทำำ�ร้ ้ายคุุณได้ ้

• ระบบติิดตามความหนาแน่่นของก๊๊าซ

• การติิดตามความดัันไร้ ้สายพร้ ้อมกัันสููงสุุด 4 กระบอก
• คุุณสมบััติก
ิ ารดำำ�น้ำำ� �แบบติิดถัังด้ ้านข้ ้าง
• เข็็มทิิศดิิจิทั
ิ ล
ั ที่่�ชดเชยค่่าความเอีียง พร้ ้อมตััวเลืือกการแสดงผล
หลายแบบ
• การอััปโหลดบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �ไปยััง Shearwater Cloud ผ่่าน
บลููทููธ
• อััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์ฟรีี
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1.1. หมายเหตุุเกี่่�ยวกั ับคู่่มื
� อ
ื นี้้�

1.2. โหมดต่่าง ๆ ที่่ก
� ล่่าวถึึงในคู่่มื
� อ
ื นี้้�

ิ
คู่่มื
� อ
ื นี้้�มีคำ
ี ำ�แนะนำำ �การใช้ ้งานสำำ�หรัับนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � Perdix 2 ในโหมด
การใช้ ้งานเพื่่�อสัันทนาการเท่่านั้้�น

ิ
คู่่มื
� อ
ื นี้้�มีคำ
ี ำ�แนะนำำ �การใช้ ้งานสำำ�หรัับนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � Perdix 2 ในโหมด
การใช้ ้งานเพื่่�อสัันทนาการดัังต่่อไปนี้้�:

คู่่มื
� อ
ื นี้้�มีก
ี ารอ้ ้างอิิงข้ ้ามระหว่่างส่่วนต่่าง ๆ เพื่่�อการนำำ �ทางที่่�ง่่ายยิ่่�งขึ้้�น

•
•
•
•

ข้ ้อความที่่�ขีด
ี เส้ ้นใต้ ้จะระบุุลิงิ ก์์ไปยัังเนื้้�อหาส่่วนอื่่�น
อย่่าเปลี่่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าใด ๆ ใน Perdix 2 หากคุุณยั ังไม่่
เข้้าใจถึึงผลที่่จ
� ะตามมาจากการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น ๆ หากไม่่แน่่ใจ
โปรดศึึกษาส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้ ้องในคู่่มื
� อ
ื นี้้�เพื่่�ออ้ ้างอิิง
คู่่มื
� อ
ื นี้้�ไม่่สามารถทดแทนการฝึึ กอบรมอย่่างเหมาะสมได้ ้

Air
Nitrox
3 GasNx
Gauge

นอกจากนี้้� Shearwater Perdix 2 ยัังมีีโหมดต่่อไปนี้้�ที่่อ
� อกแบบมา
สำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �แบบ Open Circuit Technical และ Closed Circuit
Rebreather:
•
•

Open Circuit Technical (OC Tec)
Closed Circuit / Bail Out (CC/BO)

สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ �อย่่างละเอีียดในการใช้ ้งานโหมดการดำำ�น้ำำ� �เชิิง
เทคนิิค โปรดดููคู่่มื
� อ
ื โหมดเชิงิ เทคนิิคของ Perdix 2
ทั้้�งนี้้�บางคุุณสมบััติข
ิ อง Perdix 2 จะใช้ ้ได้ ้กัับโหมดดำำ�น้ำำ� �บางโหมดเท่่านั้้�น
หากไม่่ได้ ้ระบุุไว้ ้ คุุณสมบััติที่่
ิ อ
� ธิิบายจะใช้ ้ได้ ้กัับโหมดดำำ�น้ำำ� �ทั้้�งหมด
เปลี่่�ยนโหมดดำำ�น้ำำ� �ได้ ้จากเมนููการตั้้�งค่่าโหมด ดููรายละเอีียดใน
หน้ ้า 5

ั เฟิิ ร์ม
เวอร์์ชัน
์ แวร์์: V91
ั V91
คู่่มื
� อ
ื นี้้�สอดคล้ ้องกัับเฟิิ ร์ม
์ แวร์์เวอร์์ชัน
อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงของคุุณสมบััติต่่า
ิ ง ๆ หลัังจากการเผยแพร่่
ซึ่่�งอาจยัังไม่่ได้ ้บัันทึึกไว้ ้ในคู่่มื
� อ
ื นี้้�
โปรดตรวจสอบหมายเหตุุการเผยแพร่่ใน Shearwater.com
�
เพื่้้�อดููรายการความเปลี่่�
ยนแปลงทั้้�งหมดนั ับตั้้�งแต่่ที่มี
่� ี
การเผยแพร่่ครั้้�งล่่าสุุด
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� ฐาน
2. การใช้ง้ านพื้้น
2.1. การเปิิ ดเครื่่�อง
กดทั้้�งสองปุ่่�มพร้ ้อมกัันเพื่่�อเปิิ ดเครื่่�อง Perdix 2

รายละเอีียดการเปิิ ดเครื่่�องอั ัตโนมั ัติิ
Perdix 2 จะเปิิ ดเครื่่�องโดยอััตโนมััติแ
ิ ละเข้ ้าสู่่โ� หมดดำำ�น้ำำ� �
เมื่่�อแรงดัันสััมบููรณ์์สููงกว่่า 1,100 มิิลลิิบาร์ ์ (mbar)
สำำ�หรัับข้ ้อมููลอ้ ้างอิิง แรงดัันระดัับน้ำำ��ทะเลปกติิอยู่่ที่่
� � 1,013 mbar
และแรงดััน 1 mbar เท่่ากัับน้ำำ��ประมาณ 1 ซม. (0.4”) ดัังนั้้�น เมื่่�ออยู่่�
ที่่�ระดัับน้ำำ��ทะเล Perdix 2 จะเปิิ ดเครื่่�องโดยอััตโนมััติแ
ิ ละเข้ ้าสู่่โ� หมด
ดำำ�น้ำำ� �เมื่่�ออยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� �ประมาณ 0.9 ม. (3 ฟุุต)
หากอยู่่ที่่
� ร� ะดัับความสููงที่่�มากกว่่า Perdix 2 จะเปิิ ดเครื่่�อง
โดยอััตโนมััติที่่
ิ ร� ะดัับความลึึกที่่�มากกว่่า ยกตััวอย่่างเช่่น เมื่่�ออยู่่ที่่
� �
ความสููง 2,000 ม. (6,500 ฟุุต) ความกดอากาศจะอยู่่ที่่
� เ� พีียง
800 mbar ที่่�ความสููงนี้้� Perdix 2 จะต้ ้องอยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� �ที่่� 300 mbar
จึึงจะมีีแรงดัันสััมบููรณ์์ที่่� 1,100 mbar ซึ่่�งหมายความว่่า
การเปิิ ดเครื่่�องอััตโนมััติจิ ะเกิิดขึ้้�นที่่� 3 เมตร (10 ฟุุต) ใต้ ้น้ำำ� �เมื่่�ออยู่่ที่่
� �
ความสููง 2,000 ม.

1.3. Splash Screen ที่่ป
� รั ับแต่่งได้้
หลัังจากเปิิ ดเครื่่�อง Splash Screen ของ Perdix 2 จะแสดงขึ้้�นเป็็ น
เวลา 2 วิินาทีี
คุุณสามารถเพิ่่�มข้ ้อความเริ่่�มต้ ้นที่่�ปรัับแต่่งได้ ้นี้้�โดยใช้ ้แอป
Shearwater Cloud สำำ�หรัับเดสก์์ท็็อป
เปิิ ดเครื่่�องอั ัตโนมั ัติิ
Perdix 2 จะเปิิ ดเครื่่�องโดยอััตโนมััติเิ มื่่�ออยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� � ทั้้�งนี้้�ขึ้้น
� อยู่่กั
� บ
ั
แรงดัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ไม่่ใช่่การสััมผััสกับน้ำ
ั ำ� � เมื่่�อเปิิ ดใช้ ้งานการเปิิ ด
เครื่่�องอััตโนมััติ ิ Perdix 2 จะเข้ ้าสู่่โ� หมดดำำ�น้ำำ� �ที่่�ตั้้ง� ค่่าไว้ ้ล่่าสุุด

อย่่าวางใจคุุณสมบััติก
ิ ารเปิิ ดเครื่่�องอััตโนมัั
คุุณสมบััตินี้้
ิ เ� ป็็ นระบบสำำ�รองสำำ�หรัับกรณีีที่่คุ
� ณ
ุ ลืืมเปิิ ด
เครื่่�อง Perdix 2

และตััวภาพเองก็็สามารถปรัับแต่่งได้ ้โดยใช้ ้แอป Shearwater Cloud
สำำ�หรัับเดสก์์ท็็อปเช่่นกััน
ิ
โปรดทราบว่่านาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �จะเปลี่่�ยนกลัับไปเป็็ นหน้ ้าจอ Splash
Screen มาตรฐานเมื่่�ออััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์ จากนั้้�นจึึงสามารถโหลด
Splash Screen ที่่�กำำ�หนดเองอีีกครั้้�ง
ดูู การอััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์และการดาวน์์โหลดบัันทึึก ที่่�หน้ ้า 63 สำำ�หรัับ
รายละเอีียด

ิ
Shearwater แนะนำำ �ให้ ้เปิิ ดเครื่่�องนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ด้ ้วย
ตนเองก่่อนการดำำ�น้ำำ� �แต่่ละครั้้�งเพื่่�อยืืนยัันการทำำ�งาน
ที่่�ถููกต้ ้องและเพื่่�อตรวจดููสถานะแบตเตอร์์รี่่แ
� ละ
การตั้้�งค่่าอีีกครั้้�ง
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2.2. ปุ่่�ม

คำำ�ใบ้้ปุ่่�ม
เมื่่�ออยู่่ใ� นเมนูู คำำ�ใบ้ ้ปุ่่�มจะระบุุหน้ ้าที่่�ของแต่่ละปุ่่�ม

มีีปุ่่�ม Piezo ไฟฟ้้ าจากไททาเนีียมสองปุ่่�มที่่�ใช้ ้เพื่่�อเปลี่่�ยนการตั้้�งค่่า
และดููเมนูู
ั การทำำ�งานทั้้�งหมดของ Perdix 2 นั้้�นเรีียบง่่ายด้ ้วยการกด
ฟัั งก์์ชัน
เพีียงปุ่่�มเดีียว

Brightness

ปุ่่�ม MENU (ซ้า้ ย)

Change

คำำ�ใบ้ ้ MENU

ปุ่่�ม SELECT (ขวา)

Med

Save

คำำ�ใบ้ ้ SELECT

ในตััวอย่่างด้ ้านบน คำำ�ใบ้ ้เหล่่านี้้�บอกเราว่่า:
• ใช้ ้ MENU (เมนูู) เพื่่�อเปลี่่�ยนค่่าความสว่่าง
• ใช้ ้ SELECT (เลืือก) เพื่่�อบัันทึึกค่่าปัั จจุุบัน
ั

ไม่่ต้ ้องกัังวลว่่าจะต้ ้องจดจำำ�ปุ่่�มคำำ�สั่่�งด้ ้านล่่าง เนื่่�องจากมีีคำำ�ใบ้ ้ของ
ปุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�ให้ ้ใช้ ้งาน Perdix 2 ได้ ้ง่่าย
ปุ่่�ม MENU (ซ้า้ ย)
จากหน้ ้าจอหลััก

เปิิ ดเมนูู

ในเมนูู

เลื่่�อนไปยัังรายการเมนููถััดไป

การแก้ ้ไขการตั้้�งค่่า

เปลี่่�ยนค่่าที่่�ตั้้ง� ไว้ ้

ปุ่่�ม SELECT (ขวา)
จากหน้ ้าจอหลััก

กดผ่่านหน้ ้าจอข้ ้อมููลต่่าง ๆ

ในเมนูู

ทำำ�ตามคำำ�สั่่�งหรืือเริ่่�มแก้ ้ไข

การแก้ ้ไขการตั้้�งค่่า

บัันทึึกค่่าที่่�ตั้้ง� ไว้ ้

ทั้้�งสองปุ่่�ม
เมื่่�อ Perdix 2 ปิิ ดอยู่่� การกด MENU (เมนูู) และ SELECT (เลืือก)
พร้ ้อมกัันจะเปิิ ด Perdix 2 ไม่่มีีการดำำ�เนิินการอื่่�นที่่�ต้ ้องกดสองปุ่่�มนี้้�
พร้ ้อมกััน
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2.3. การเปลี่่�ยนระหว่่างโหมดต่่าง ๆ
ค่่าตั้้�งต้ ้นของ Perdix 2 คืือโหมด 3 GasNx

.7

ั ้อนที่่�สุด
โหมดนี้้�เป็็ นโหมดที่่�ซับซ้
ุ
ในบรรดาโหมดดำำ�น้ำำ� �สัันทนาการ
สามารถแยกแยะโหมด
สัันทนาการต่่าง ๆ ได้ ้จากรููปแบบ
แบบอัักษรขนาดใหญ่่

3 : 00

:
MAX

Air

โหมด 3 GasNx

23°C
10:55am

21 m

.o

DEPTH TIME STOP TIME

28.0

4
PPO2
.80

O2/HE

NDL

OC 21/00 12

TTS

3

โหมด OC Tec

Mode Setup
Mode
Salinity

Next

Air
EN13319

คู่่มื
� อ
ื นี้้�จะครอบคลุุมโหมดดำำ�น้ำำ� �
สัันทนาการเท่่านั้้�น
โหมดเชิิงเทคนิิคจะมีีรููปแบบ
การจััดวางข้ ้อมููลที่่�แน่่นกว่่า
โหมดสัันทนาการ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อใส่่
ข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�ต้ ้องใช้ ้สำำ�หรัับ
การดำำ�น้ำำ� �เชิิงเทคนิิค ซึ่่�งต้ ้องแลกมา
ด้ ้วยขนาดอัักษรที่่�เล็็กลง
สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ �ในการใช้ ้โหมด
เชิิงเทคนิิคใน Perdix 2 โปรด
ดูู คู่่มื
� อ
ื โหมดเทคนิิคของ
Perdix 2
Shearwater แนะนำำ �ให้ ้ใช้ ้รููปแบบ
การดำำ�น้ำำ� �สัันทนาการที่่�เรีียบง่่าย
กว่่าสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �แบบก๊๊าซ
เดีียวที่่�ไม่่ต้ ้องลดความกดอากาศ

การเลืือกโหมด
ิ
โหมดต่่าง ๆ ในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �นี้้�ออกแบบมาเพื่่�อตอบสนอง
ความต้ ้องการของนัักดำำ�น้ำำ� �หลายประเภท หากคุุณเป็็ น
นัักดำำ�น้ำำ� �มืือใหม่่ เราแนะนำำ �ให้ ้ใช้ ้งานให้ ้ง่่ายเข้ ้าไว้ ้
หากคุุณดำำ�น้ำำ� �ด้ ้วยถัังเดีียวที่่�มีอ
ี ากาศอยู่่� (O2 21%) เรา
แนะนำำ �ให้ ้ใช้ ้โหมด Air หากดำำ�น้ำำ� �ด้ ้วยถัังไนตร็็อกซ์์เดีียว เรา
แนะนำำ �ให้ ้ใช้ ้โหมด Nitrox
โหมดขั้้�นสููงกว่่ามีีความซัับซ้ ้อนมากกว่่าและมีีกฎเกณฑ์์
มากกว่่าที่่�คุณ
ุ จะต้ ้องรู้้�

สลัับระหว่่างโหมดต่่าง ๆ ในเมนูู
การตั้้�งค่่าโหมด ดููรายละเอีียดที่่�
หน้ ้า 5

Edit

เมนููการตั้้�งค่่าโหมด
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3. ตั ัวเลืือกการยึึด
Perdix 2 มีีจุด
ุ ยึึดสำำ�หรัับสายรััดสองเส้ ้นหรืือสายบัันจี้้�สองเส้ ้น

3.1. สายรั ัด
ติิดสายรััดตามที่่�แสดงในภาพด้ ้านล่่าง หััวสายรััดมีีกลไกการล็็อกที่่�
ป้้ องกัันไม่่ให้ ้หลุุดโดยไม่่ได้ ้ตั้้�งใจ กดแท็็บเพื่่�อให้ ้หััวสายรััดเคลื่่�อนที่่�
อย่่างอิิสระบนสาย
ความกว้ ้างของสายคืือ 3/4 นิ้้�ว (19 มม.)

3.2. สายช็็อก
สามารถติิดตั้้�งสายบัันจี้้�หรืือสายช็็อกได้ ้หลายวิิธีใี น Perdix 2 ขนาดรูู
ของ Perdix 2 มีีไว้ ้สำำ�หรัับสายขนาด 3/16 นิ้้�ว
Shearwater แนะนำำ �เงื่่�อนที่่�แสดงด้ ้านล่่าง เงื่่�อนนี้้�สามารถสร้ ้างห่่วงที่่�
กว้ ้างขณะที่่�ใส่่ Perdix 2 และเงื่่�อนจะไม่่หลุุดเมื่่�อถููกดึึงด้ ้วยแรงที่่�มาก

1

3

2

4

เมื่่�อใช้ ้สายบัันจี้้�หรืือสายช็็อก สร้ ้างสองห่่วงแยกกัันเสมอ เพื่่�อให้ ้
ิ
การหลุุดของห่่วงเดีียวจะไม่่ทำำ�ให้ ้นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ต้ ้องสููญหายไป

ติิดตั้้�งสายและหััวสายรััดตามรููป
หน้ ้า 9
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4. อิินเตอร์์เฟสการดำำ�น้ำำ��

4.2. ความแตกต่่างของโหมดดำำ�น้ำำ��
แต่่ละโหมด

4.1. การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ�ตั้้
� �งต้้น
Perdix 2 มีีการตั้้�งค่่าล่่วงหน้ ้าสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �เพื่่�อสัันทนาการ
โหมดดำำ�น้ำำ� �ตั้้�งต้ ้นคืือโหมด 3 Gas Nitrox (3 GasNx)
เพื่่�อเป็็ นการอ้ ้างอิิงแบบเร็็ว การแสดงข้ ้อมููลตั้้�งต้ ้นของหน้ ้าจอดำำ�น้ำำ� �
จะเป็็ นดัังภาพด้ ้านล่่างนี้้�

อั ัตราการดำำ�ขึ้น
้�

.7

ความลึึก

:

ระยะเวลาที่่�
ดำำ�น้ำำ��
้ ยู่่�
ก๊๊าซที่่ใ� ช้อ

3 : 00

Air

การพั ักเพื่่�อ
ความปลอดภั ัย
ขีีดจำ�กั
ำ ัดที่่ไ� ม่่
ต้้องพั ักน้ำำ��
การโหลด
ไนโตรเจน

MAX

21 m

.o

23°C
10:55am

จอแสดงผลการดำำ�น้ำำ� �ตั้้�งต้ ้น โหมด 3 GasNx

อุุณหภููมิิ
เวลา

องค์์ประกอบของจอแสดงผลตั้้�งต้ ้นที่่�แสดงด้ ้านบนนี้้�จะเหมืือนกัันใน
ทุุกโหมดที่่�ครอบคลุุมในคู่่มื
� อ
ื นี้้�
สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ �ในการใช้ ้โหมด OC Tec หรืือ CC/BO โปรดดูู คู่่มื
� อ
ื
โหมดเทคนิิคของ Perdix 2
เนื้้�อหาส่่วนต่่อไปจะมีีรายการโหมดดำำ�น้ำำ� �ทั้้�งหมดที่่�มีอ
ี ยู่่ใ� น Perdix 2
เปลี่่�ยนโหมดดำำ�น้ำำ� �ได้ ้จากเมนูู Mode Setup (การตั้้�งค่่าโหมด)
ดููรายละเอีียดที่่�หน้ ้า 5

โหมดดำำ�น้ำำ� �แต่่ละโหมดออกแบบมาเพื่่�อให้ ้เหมาะกัับประเภท
การดำำ�น้ำำ� �เฉพาะ
Air
ออกแบบมาสำำ�หรัับใช้ ้ในกิิจกรรมดำำ�น้ำำ� �เพื่่�อสัันทนาการโดยใช้ ้ถัังอากาศ
เท่่านั้้�น และไม่่ต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ
• อากาศ (ออกซิิเจน 21%) เท่่านั้้�น ไม่่มีีการเปลี่่�ยนถัังใต้ ้น้ำำ� �
Nitrox (Single Gas)
ออกแบบมาสำำ�หรัับใช้ ้ในกิิจกรรมดำำ�น้ำำ� �เพื่่�อสัันทนาการโดยใช้ ้
ถัังไนตร็็อกซ์์และไม่่ต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ
• ก๊๊าซไนตร็็อกซ์์เท่่านั้้�น โดยมีีออกซิิเจนสููงสุุด 40%
• ไม่่มีีการเปลี่่�ยนถัังใต้ ้น้ำำ� �
3 GasNx (โหมด 3 ก๊๊าซ)
ออกแบบมาสำำ�หรัับกิจิ กรรมดำำ�น้ำำ� �เชิิงเทคนิิค รวมถึึงการดำำ�น้ำำ� �ที่่�ต้ ้อง
วางแผนการลดความกดอากาศ
• ก๊๊าซที่่�โปรแกรมได้ ้ 3 แบบ
• รองรัับการเปลี่่�ยนถัังก๊๊าซ
• ปริิมาณไนตร็็อกซ์์สููงสุุด 100%
OC Tec
ออกแบบมาสำำ�หรัับกิจิ กรรมการดำำ�น้ำำ� �เชิิงเทคนิิคแบบ Open Circuit ที่่�มี ี
การวางแผนการลดความกดอากาศ
• Trimix เต็็ม
• ไม่่มีีการพัักเพื่่�อความปลอดภััย
CC/BO
ออกแบบมาเพื่่�อใช้ ้กัับ Closed Circuit Rebreather
• สลัับอย่่างรวดเร็็วระหว่่างโหมดการใช้ ้งานแบบ Closed Circuit เป็็ น
Open Circuit (BO)
Gauge
โหมด Gauge จะเปลี่่�ยน Perdix 2 ให้ ้เป็็ นหน้ ้าจอแสดงความลึึกและเวลา
แบบง่่าย (ซึ่่�งก็็คือ
ื ตััวจัับเวลาที่่�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� �) ดููรายละเอีียดที่่�หน้ ้า 3
• ไม่่มีีการติิดตามข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับเนื้้�อเยื่่�อ
• ไม่่มีีข้ ้อมููลการลดความกดอากาศ

หน้ ้า 1
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4.3. หน้้าจอหลั ัก

� ฐาน
ข้้อมููลการดำำ�น้ำำ�พื้้
� น

หน้ ้าจอหลัักจะแสดงข้ ้อมููลที่่�สำำ�คััญที่่�สุด
ุ สำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �ในโหมด
Air และ Nitrox

พื้้น
� ที่่�สำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �พื้้น
� ฐานจะแสดงข้ ้อมููลต่่อไปนี้้�
• ความลึึกปัั จจุุบัน
ั (หน่่วยเป็็ นฟุุตหรืือเมตร)
• เวลาดำำ�น้ำำ� �เป็็ นนาทีีและวิินาทีี

หน้ ้าจอแบ่่งออกเป็็ นสามส่่วน ได้ ้แก่่ ข้ ้อมููลการดำำ�น้ำำ� �พื้้น
� ฐาน ข้ ้อมููล
การลดความกดอากาศ และแถวข้ ้อมููล

เมื่่�ออยู่่บ
� นผิิวน้ำำ� � เวลาในการดำำ�น้ำำ� �จะถููกแทนที่่�โดยตััวจัับเวลารอบบน
ผิิวน้ำำ� � และมาตรวััดแบตเตอรี่่�จะแสดงขึ้้�นในพื้้น
� ที่่�นี้้ด้
� ้วย

ข้้อมููลการดำำ�น้ำำ��
พื้้�นฐาน

.7

ความลึึก เวลา
และอั ัตราการดำำ�ขึ้น
้�

แถวข้้อมููล

3 : 00

:

สามารถกำำ�หนดค่่าได้้

Air

MAX

ส่่วนหน้ ้าจอหลััก

21 m

.o

ข้้อมููล
การลดความกดอากาศ
NDL, การพั ัก
เพื่่�อความปลอดภั ัย,
การพั ักน้ำำ�� , คำำ�เตืือน

23°C
10:55am

ระบบสงวนพื้้น
� ที่่�ในส่่วนของข้ ้อมููลการดำำ�น้ำำ� �พื้้น
� ฐานและส่่วนข้ ้อมููล
การลดความกดอากาศไว้ ้เป็็ นข้ ้อมููลที่่�สำำ�คััญที่่�สุด
ุ และไม่่สามารถ
ปรัับแต่่งได้ ้ การกดปุ่่�มขวา (SELECT) จะเป็็ นการเลื่่�อนดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม
ในแถวข้ ้อมููล

ข้้อมููลการลดความกดอากาศ
พื้้น
� ที่่�สำำ�หรัับการลดความกดอากาศจะแสดงข้ ้อมููลต่่อไปนี้้�
• การพัักเพื่่�อความปลอดภััย (หากเปิิ ดใช้ ้งาน)
• การพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ
• ขีีดจำำ�กััดที่่�ไม่่ต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ (NDL) เป็็ นนาทีี
• กราฟแถบการโหลดไนโตรเจน
• คำำ�เตืือนสำำ�หรัับระดัับความลึึกสููงสุุดในการใช้ ้งาน (MOD) และ
ความเป็็ นพิิษของออกซิิเจนที่่�ส่่งผลต่่อระบบประสาทส่่วนกลาง
(CNS)

แถวข้้อมููลที่่กำ
� �
ำ หนดค่่าได้้
ตำำ�แหน่่งซ้ ้ายล่่างในหน้ ้าจอหลัักจะแสดงก๊๊าซหายใจที่่�เลืือกอยู่่เ� สมอ
ตำำ�แหน่่งกลางและขวาสามารถกำำ�หนดค่่าเพื่่�อให้ ้แสดงข้ ้อมููลต่่าง ๆ
ได้ ้ โดยจะแสดงความลึึกสููงสุุด เวลาของวััน และอุุณหภููมิิไว้ ้ตาม
ค่่าตั้้�งต้ ้น
ดูู “แถวข้ ้อมููลที่่�กำำ�หนดค่่าได้ ้" ที่่�หน้ ้า 1 สำำ�หรัับตัวั เลืือกที่่�กำำ�หนด
เองได้ ้
การกดปุ่่�ม SELECT (ขวา) จะเป็็ นการวนดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมในแถว
ข้ ้อมููล การกดปุ่่�ม MENU (ซ้ ้าย) จะเป็็ นการกลัับสู่แ
่� ถวข้ ้อมููลใน
หน้ ้าจอหลััก

หน้ ้า 1
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4.4. คำำ�อธิิบายอย่่างละเอีียด

การแสดงข้้อมููลอั ัตราการดำำ�ขึ้น
้�
� วิ น้ำำ� �เร็็วเพีียงใด
แสดงเป็็ นกราฟว่่าคุุณกำำ�ลัังขึ้้�นสู่่ผิ
1 ลููกศรจะแสดงอััตราการดำำ�ขึ้้�นทุุกๆ 3 เมตรต่่อนาทีี (mpm) หรืือ 10 ฟุุต
ต่่อนาทีี (fpm)

ำ หรั ับข้้อมููลการดำำ�น้ำำ�พื้้
� ฐาน
พื้้�นที่่สำ
� �
� น
พื้้น
� ที่่�สำำ�หรัับข้ ้อมููลการดำำ�น้ำำ� �พื้้น
� ฐานจะแสดงความลึึก เวลาใน
การดำำ�น้ำำ� � อััตราการดำำ�ขึ้้�น และสถานะของประจุุแบตเตอรี่่� (เมื่่�ออยู่่บ
� น
ผิิวน้ำำ� �)

.7

ความลึึก
ข้ ้อมููลความลึึกจะแสดงที่่�มุม
ุ ซ้ ้ายบน
ในกรณีีที่่ห
� น่่วยเป็็ นเมตร จะแสดงทศนิิยม
หนึ่่�งตำำ�แหน่่ง
หมายเหตุุ: หากข้ ้อมููลความลึึกแสดงเลขศููนย์์
สีีแดงกะพริิบ หรืือแสดงความลึึกขณะที่่�อยู่่บ
� น
ผิิวน้ำำ� � แสดงว่่าเซ็็นเซอร์์ความลึึกควรเข้ ้ารัับ
การบริิการ

ระยะเวลาที่่ดำ
� �น้ำ
ำ ำ��
เวลาในการดำำ�น้ำำ� �จะแสดงเป็็ นหน่่วยนาทีี
และวิินาทีี โดยจะเริ่่�มและหยุุดนัับอัต
ั โนมััติ ิ
เมื่่�อคุุณดำำ�น้ำำ� �
เวลาพั ักที่่ผิ
� วน้ำ
ิ ำ��
เมื่่�ออยู่่บ
� นผิิวน้ำำ� � เวลาในการดำำ�น้ำำ� �จะถููก
แทนที่่�โดยเวลารอบบนผิิวน้ำำ� � เป็็ นหน่่วย
ชั่่�วโมงและนาทีี เมื่่�อเกิิน 96 ชั่่�วโมง (4 วััน)
จะแสดงเป็็ นหน่่วยวััน

ระบบจะรีีเซ็็ตเวลาพัักที่่�ผิวิ น้ำำ� �เมื่่�อ
มีีการล้ ้างข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับเนื้้�อเยื่่�อ
จากการลดความกดอากาศ

12

:

Air

45

20
23°C
m 10:55am
DECO STOP

21

.o

สีเี หลืือง เมื่่�อมากกว่่า 9 mpm /
30 fpm และน้ ้อยกว่่า 18 mpm / 60 fpm
(4 หรืือ 5 ลููกศร)
ี ดงกะพริิบ เมื่่�อมากกว่่า
สีแ
18 mpm / 60 fpm (6 ลููกศร)

หมายเหตุุ: ระบบคำำ�นวณการพัักน้ำำ� �จะคาดการณ์์ตามอััตราการดำำ�ขึ้้�น
ที่่� 10 mpm (33 fpm)

6m 2min 0ft
SURFACE
0 h15
22:
0ftm

ไอคอนแบตเตอรี่่�
ไอคอนแบตเตอรี่่�จะแสดงที่่�ผิวิ น้ำำ� � แต่่จะหายไปเมื่่�อดำำ�น้ำำ� � หากต่ำำ�� หรืือ
อยู่่ใ� นขั้้�นวิิกฤต ไอคอนแบตเตอรี่่�จะปรากฏขณะดำำ�น้ำำ� �

3 : 00
:
: 00
3
MAX
SURFACEMAX
23°C
23°C
o
o
Air 21 m 10:55am
: 00
Airh15
m 21 m 3 10:55am
22:
ft
0
SURFACEMAX
23°C
:
o
ft
3 0022:
0
Airh15m 21 m 10:55am
SURFACE
MAX
23°C
22:h15m
o
Air
21
m 10:55am
MAX
23°C
ft

ความลึึกเป็็ นหน่่วยฟุุต
และเวลาในการดำำ�น้ำำ� �

ี ้ า เมื่่�อแบตเตอรี่่�มีปี ระจุุเพีียงพอ
สีฟ้

. สีเี หลืือง เมื่่�อต้ ้องชาร์์จแบตเตอรี่่�

.

ี ดง เมื่่�อต้ ้องชาร์์จแบตเตอรี่่�ทัน
ั ทีี
. สีแ

เวลารอบบนผิิวน้ำำ� �และ
สััญลัักษณ์์แบตเตอรี่่�
สััญลัักษณ์์

Air

หน้ ้า 1

6

3 : 00

ความลึึกเป็็ นหน่่วย
MAX
เมตรและเวลาใน
การดำำ�น้ำำ� �

ี าว เมื่่�อน้ ้อยกว่่า 9 mpm / 30 fpm
สีข
(1 ถึึง 3 ลููกศร)

21 mo
.

10:55am

เนื่่�องด้ ้วยความแตกต่่างทางเคมีี
ของแบตเตอรี่่� ความแม่่นยำำ�ของ
.
ตััวระบุุแบตเตอรี่่� (มาตรวััดน้ำำ� �มัันเชื้้�อเพลิิง) จะแตกต่่างกัันระหว่่าง
ประเภทแบตเตอรี่่�ที่่แ
� ตกต่่างกััน ดูู การเลืือกประเภทแบตเตอรี่่� ที่่�หน้ ้า
6 สำำ�หรัับรายละเอีียด
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ำ หรั ับข้้อมููลการลดความกดอากาศ
พื้้�นที่่สำ
� �

เวลาที่่�เหลืือเป็็ นหน่่วยนาทีีที่่ค
� วามลึึกปัั จจุุบัน
ั จนกว่่า
จะจำำ�เป็็ นต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ

กราฟแถบแสดงปริิมาณการโหลด
ไนโตรเจน
กราฟแถบแสดงระดัับไนโตรเจน
ออกแบบมาให้ ้ค่่อย ๆ เพิ่่�มจนเต็็ม
เมื่่�อจำำ�เป็็ นต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลด
ความกดอากาศ

เวลาจะแสดงเป็็ นสีีเหลืืองเมื่่�อ NDL ต่ำำ�� กว่่าขีีดจำำ�กััด
ขั้้�นต่ำำ�� ของ NDL (ค่่าตั้้�งต้ ้น 5 นาทีี)

เมื่่�อดำำ�น้ำำ� �ขึ้้�น กราฟจะบ่่งบอกถึึงระดัับ
ความตึึงเครีียดจากการลด
MAX
ความกดอากาศและความเสี่่�ยงต่่อโรค
จากการลดความกดอากาศได้ ้ดีีกว่่า NDL

.7

ขีีดจำ�กั
ำ ัดที่่ไ� ม่่ต้้องพั ักน้ำำ�� เพื่่�อลดความกดอากาศ
(NDL)

NDL

20

NDL

5

การพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัย
ข้ ้อมููลนี้้�จะแสดงขึ้้�นเมื่่�อระบบแนะนำำ �ให้ ้พััก
เพื่่�อความปลอดภััย และจะนัับถอยหลัังให้ ้
โดยอััตโนมััติเิ มื่่�ออยู่่ใ� นช่่วงเวลาพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััย

.7

3 : 00

:

คุุณสามารถปิิ ดการทำำ�งานของระยะเวลา
พัักเพื่่�อความปลอดภััย, ตั้้�งเวลาคงที่่�ไว้ ้ที่่�
3, 4 หรืือ 5 นาทีี ตั้้�งให้ ้ปรัับเข้ ้ากัับสภาวะMAX
ในการดำำ�น้ำำ� �ต่่าง ๆ หรืือจะตั้้�งให้ ้นัับเดิินหน้ ้า
จากศููนย์์ก็ไ
็ ด้ ้

Air

21

ดููรายละเอีียดได้ ้ที่่� การพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััย ที่่�หน้ ้า 27
ความลึึกและเวลาในการพั ักน้ำำ�� เพื่่�อลด
ความกดอากาศ
เมื่่�อ NDL = 0 นาทีี จำำ�เป็็ นต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อ
ลดความกดอากาศ ตััวนัับระยะเวลาพัักเพื่่�อ
ft
ความปลอดภััยจะถููกแทนที่่�โดยความลึึก
ที่่�
ตื้้�นที่่�สุด
ุ ที่่�คุณ
ุ สามารถดำำ�ขึ้้�นได้ ้ และควรอยู่่�
ที่่�จุด
ุ พัักนั้้�นเป็็ นระยะเวลาเท่่าใด

45

Air

หน้ ้า 1

:

Air

เมื่่�ออยู่่ที่่
� ผิ
� วิ น้ำำ� � กราฟแถบแสดง
ปริิมาณการโหลดไนโตรเจนจะแสดง
ไนโตรเจนที่่�เหลืือจากการดำำ�น้ำำ� �
ครั้้�งก่่อนหน้ ้า

MAX

6m 2min
0

NDL = 0 นาทีี
จำำ�เป็็ นต้ ้องพััก23°C
น้ำำ� �เพื่่�อ
.ลดความกดอากาศ
o

21 m

10:55am

21 m

.o

23°C
10:55am

การแจ้้งเตืือนต่่อเนื่่�อง
การแจ้ ้งเตืือนต่่อเนื่่�องจะปรากฏที่่�ด้ ้าน
ซ้ ้ายของ NDL หากมีีการกระตุ้้�นให้ ้
แสดงคำำ�เตืือนหลายรายการ คำำ�เตืือนที่่�
มีีความสำำ�คััญสููงสุุดจะปรากฏขึ้้�น
ดูู การแจ้ ้งเตืือน ที่่�หน้ ้า 2 สำำ�หรัับ
ข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับคำำ�เตืือน

DECO STOP

:

ดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมได้ ้ที่่� การพัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศ ที่่�หน้ ้า 28

NDL > 0 นาทีี
23°C
อ
. o การพัักเพื่่�
ความปลอดภัั
ย
m ที่่�แ10:55am
นะนำำ �

5 : 00
3

ข้ ้อสำำ�คััญ!
ข้ ้อมููลทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวกัับการพัักเพื่่�อลดความกดอากาศ
� วิ น้ำำ� �นั้้�นเป็็ น
รวมถึึง NDL และเวลาในการขึ้้�นสู่่ผิ
การคาดการณ์์บนพื้้น
� ฐานของปัั จจััยต่่อไปนี้้�
•
•
•

อััตราการดำำ�ขึ้้�น 10mpm / 33fpm
จะมีีการปฏิิบัติ
ั ตา
ิ มคำำ�แนะนำำ �ในการพัักน้ำำ� �เพื่่�อลด
ความกดอากาศ
จะมีีการใช้ ้ก๊๊าซที่่�ได้ ้ตั้้�งโปรแกรมไว้ ้อย่่างเหมาะสม

อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ การลดความกดอากาศและ
Gradient Factor ที่่�หน้ ้า 2
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.7

5 : 00
3

แถวข้้อมููลที่่กำ
� �
ำ หนดค่่าได้้

ตำำ�แหน่่งกลางและขวาที่่กำ
� �
ำ หนดค่่าได้้
คุุณสามารถกำำ�หนดค่่าได้ ้อย่่างหลากหลายสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งกลางและ
ขวาของแถวล่่าง

หน้ ้าจอหลัักเป็็ นหน้ ้าจอตั้้�งต้ ้นสำำ�หรัับแถวข้ ้อมููล สามารถปรัับแต่่ง
ข้ ้อมููลในตำำ�แหน่่งกลางและขวาได้ ้

:

MAX

21 m
.7 Air 5 : 00

.o

Bottom Row

23°C
10:55am

Center

แถวข้ ้อมููลตั้้�งต้ ้น

้ ยู่่�
ก๊๊าซที่่ใ� ช้อ
ตำำ�แหน่่งของข้ ้อมููลก๊๊าซที่่�ใช้ ้อยู่่ไ� ม่่สามารถกำำ�หนดค่่าได้ ้ โดยจะ
แสดงก๊๊าซที่่�เลืือกใช้ ้สำำ�หรัับการหายใจในขณะนั้้�น ๆ เสมอ

: 003
5
MAX
23°C
o
:
Air .7 21 m 510:55am
: 003
:

.7

Change

สำำ�หรัับก๊า๊ ซอื่่�น ๆ ทั้้�งหมด จะแสดง “Nx” (Nitrox)

MAX
ตามด้ ้วย O2%

.7
:
5 : 00
5
00
3
MAX
:
: 23°C
o
3
3
Nx32 21 m 10:55am
MAX
MAX
23°C
23°C
o
10:55am 21 m 10:55am
Nx32 21 mo Nx32
32% O2

.7

23°C
.o
m 10:55am
ก๊๊าซจะปรากฏเป็็
นสีีเหลืืองหากมีีก๊า๊ ซที่่�ดีก
ี ว่่าพร้ ้อมใช้ ้

Nx32: 21

GF99
SurGF
GF99
SurGF

15%

62%

Save

3 : 00

:

Air

GF99

15 %

SurGF

62%

โหมดดำำ�น้ำำ� �สัันทนาการทั้้�งหมดใช้ ้ตััวเลืือกการปรัับแต่่งหน้ ้าจอหลััก
เดีียวกััน หากคุุณปรัับแต่่งหน้ ้าจอหลัักของคุุณในโหมด Air
ิ
การตั้้�งค่่าเดีียวกัันนี้้�จะมีีผลเมื่่�อคุุณใช้ ้นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ในโหมด Nitrox

เมื่่�อมีี. การใช้ ้อากาศ (21% O2) ค่่า “Air” จะแสดงขึ้้�น

21% O2

.7

(โหมด 3 GasNx เท่่านั้้�น)

ดููรายละเอีียดสำำ�หรัับวิธีิ เี ปลี่่�ยนการกำำ�หนดค่่าของ Bottom Row
(แถวล่่าง) ที่่�หน้ ้า 5
ตััวเลืือกทั้้�งหมดสำำ�หรัับแถวล่่างอยู่่ใ� นหน้ ้าถััดไป ส่่วนคำำ�อธิิบาย
ั ดููได้ ้ในส่่วนถััดไป (หน้ ้าจอข้ ้อมููล)
สำำ�หรัับแต่่ละฟัั งก์์ชัน

ก๊๊าซจะปรากฏเป็็
นสีีแดงกระพริิบเมื่่�อ MOD เกิิน
.

มีีก๊า๊ ซที่่�Lorem
ดีก
ี ว่่า
ipsum
พร้ ้อมใช้ ้

.

.

ก๊๊าซจะปรากฏเป็็ นสีีแดงกระพริิบเมื่่�อ
MOD เกิิน

หน้ ้า 1
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Δ

ตั ัวเลืือกการตั้้�งค่่าหน้้าจอหลั ัก
ตั ัวเลืือก

Δ

DEPTH TIME STOP TIME

การแสดงข้้อมููล ตั ัวเลืือก
39 1
22
61.0
MAX
PPO2 TIME
SurGF
DEPTH
STOP TIME
ิ
PPO2
.7
70 m 61.0
1.15 2283 %39 นาฬิ1กา
O2/HE
NDL
TTS
CNS
PPO2
TIME
DEPTH
TIME
STOP SurGF
% CNS
01.15
OC 15/40
5639 Timer
11 22
831%
61.0
O2/HE
MODTIME
PPO2
DEPTH TIME STOP

NDLSurGF
TTS นสุุด
เวลาสิ้้�
การดำำ
m
% �น้ำำ� �
O2/HE
NDL
TTS
DENSITYTIME STOP TIME
SurGF
PPO2 DEPTH
ความหนาแน่่น
g
อััตรา
ของก๊๊%าซ
L
O2/HE
NDL
TTS PPO2 DENSITY
GF99
DEPTH TIME
STOP TIMEg
อุุณหภููมิิ
GF99
:
Δ
%
L
NDL
TTS
TIME
DEPTHO2/HE
TIME
DENSITY
SurGF
PPO2 STOP
DATE
g
Compass
ค่่า GF ที่่�ผิวิ น้ำำ� �
Δ
%
L

1.15 0 8356
24.0 22 OC57 15/40
OC1315/40
44 71 24.0
22 0 56 .7

MOD

.3

OC 21/00 24.0
015 3 2271 13
OC
013 31
4421/00
2271 39
61.0

ค่่าเพดาน
@+5
Δ+5
เวลาที่่�จะขึ้้�นสู่่�
ผิิวน้ำำ� �
Dil. PPO2
FiO2
หน้ ้าจอเล็็ก

39 1
22
61.0
CLOCK
PPO2STOP SurGF
TIME
DEPTH TIME
12:58
1.1539 831%
22
61.0
O2/HE
NDLSurGF
TTS
TIMER
PPO2STOP
TIME
DEPTH
TIME
OC0:58
15/40
1.15390 83561%
22
61.0
TTS
DET O2/HE
PPO2 NDLSurGF
OC1:31
15/40
1.15 0 8356%
NDL TTS
RATE O2/HE
OC:43
3TEMP
0015/40 0 56
18C .7
3 : 00
:
.7 319
3 : 00
การแสดงข้้อมููล

4.5. หน้้าจอเล็็ก
หน้ ้าจอเล็็กจะมีีตัวั เลืือกสำำ�หรัับการปรัับแต่่งข้ ้อมููลมากขึ้้�น โดยต้ ้อง
แลกกัับขนาดตััวอัักษรที่่�เล็็กลง
มีีหน้ ้าจอเล็็กที่่�ปรัับแต่่งแยกกัันได้ ้ 2 หน้ ้าจอและใช้ ้ร่่วมกัันสำำ�หรัับ
โหมดสัันทนาการทั้้�งหมด ค่่าตั้้�งต้ ้นคืือหน้ ้าจอเล็็ก 1 จะอยู่่ที่่
� ช่่
� อง
ด้ ้านขวาของแถวล่่าง และประกอบด้ ้วยข้ ้อมููลอุุณหภููมิิและเวลา

.7

ft
min

TTS
MAX
AvgATM
AVG
CEIL
PPO2NDL
TIME
DEPTHO2/HE
TIME
STOP SurGF
TIME
ความลึึกสููงสุุด : DEPTH. o TIME .STOP
3
Δ
%
m
m
NDL SurGF
TTS MAX
AvgATM
AVG
TIME
DEPTHO2/HE
TIME
@+5
PPO2 STOP
DEPTH
STOP TIME
ความลึึกTIME
เฉลี่่�ย . o
.3
Δ
m
m
%
Δ+5 O2/HE
PPO2STOP
TIME
DEPTH
TIME
NDL SurGF
TTS
GTR T1 SAC T1
T1
แรงดััน DEPTH TIME STOP
TIME
B
Bar
A
วิิกฤต
%
R
min
NDLSurGF
TTS
TTS O2/HE
PPO2STOP
TIME
DEPTH
TIME
GTR
T1
T1
SAC
T1
การใช้ ้อากาศที่่�
STOP TIME
B DEPTH TIMEBar
ผิิวน้ำำ� �% A
R
min
NDLSurGF
TTS าซที่่�
DilPO2O2/HE
PPO2STOP
TIME
GTR T1 SAC T1
DEPTH
TIME
T1
เวลาก๊๊
B
Bar
A
เหลืือ%
R
min
O2/HE
NDLSurGF
TTS T1อ
FiO2
PPO2
RTR
T1
เวลาคงเหลืื
SAC
T1
DEPTH TIME STOP TIME
B
Bar
ของก๊๊าซ
A
%
R
min
ที่่�ใช้ ้อยู่่�
O2/HE
NDL21%TTS
Δ+5 -4
CEIL CNS

OC
0 83
31
1721/00
1.1539
22
61.0

57 1421 3.13
24.0
OC
57 21 3.13
2015/40
1.15390 24.0
83561 14
22
61.0
+815/40
1.15390 83561 24.0 175
37 1.5
OC
22
61.0
14

3 : 00

:

Air

MAX 26m
23°C
PO2 .54
MOD 56m 10:55am

Mini 2

Mini 1

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับวิธีิ ปรั
ี ับแต่่งหน้ ้าจอเล็็กสามารถดููได้ ้ที่่� หน้ ้า 5

Mini 1 Setup
Top
None
Center TEMP
Bottom CLOCK

OC1515/40
561 24.0
1.15390 83
175
37 1.5
22
61.0
14
77F
OC.9915/40
1.15390 83561 175 37 1.5
22
61.0
10:51pm
Change
Save
OC 15/40
175 16 1.5
.32
13.2
361.15
12 0 28356 DEPTH
สามารถแสดงช่่องข้ ้อมููลที่่�ปรัับแต่่งได้ ้สููงสุุด 6 ช่่องพร้ ้อมกัันใน
TIME
STOP
TIME
หน้ ้าจอเล็็กที่่�มีข้
ี ้อมููลครบถ้ ้วน หากจััดการอย่่างไม่่เหมาะสม
GF9937%
11 PO21.09
MOD022m 56
SfGF
OC 180
15/40
อาจทำำ�ให้ ้มีีข้ ้อมููลมากเกิินไป
O2/HE
NDL TTS

OC้าจอเล็็
50/00
หน้
ก

0 27

หน้ ้าจอเล็็กสำำ�หรัับช่่องที่่�กำำ�หนด
เองทางซ้ ้ายและขวาสามารถ
มีีหน้ ้าจอข้ ้อมููล 3 หน้ ้าจอ
หน้ ้า 1

DEPTH TIME STOP TIME

13.2
36
12
2
Δ+5 -4 CEIL CNS 21%
PO21.09
GF9937%
11 MOD 22m
SfGF 180

ควรระวัังที่่�จะไม่่เบี่่�ยงเบนความสนใจจากข้ ้อมููลสำำ�คััญอย่่าง NDL
และแรงดัันก๊๊าซที่่�เหลืืออยู่่�

O2/HE

NDL

TTS
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4.6. หน้้าจอข้้อมููล

.7

หน้ ้าจอข้ ้อมููลจะแสดงข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจากข้ ้อมููลที่่�มีใี ห้ ้ใน
หน้ ้าจอหลััก
จากหน้ ้าจอหลััก ปุ่่�ม SELECT (ขวา) จะเลื่่�อนไปยัังหน้ ้าจอข้ ้อมููล
ต่่าง ๆ
เมื่่�อดููหน้ ้าจอข้ ้อมููลครบทุุกหน้ ้าจอแล้ ้ว การกด SELECT อีีกครั้้�งจะนำำ �
กลัับไปที่่�หน้ ้าจอหลััก
หน้ ้าจอข้ ้อมููลจะหมดเวลาอััตโนมััติเิ มื่่�อผ่่านไป 10 วิินาทีี โดยจะกลัับ
ไปที่่�หน้ ้าจอหลััก การหมดเวลาอััตโนมััติจิ ะป้้ องกัันไม่่ให้ ้ข้ ้อมููลก๊๊าซที่่�
ใช้ ้อยู่่ถูู
� กซ่่อนเป็็ นเวลานานเกิินไป
โปรดทราบว่่าหน้ ้าจอข้ ้อมููลเข็็มทิิศ เนื้้�อเยื่่�อ และ AI จะไม่่หมดเวลา
โดยอััตโนมััติเิ มื่่�อเปิิ ดใช้ ้งาน
การกดปุ่่�ม MENU (ซ้ ้าย) จะเป็็ นการกลัับไปยัังหน้ ้าจอหลัักได้ ้ทุุกเมื่่�อ
แม้ ้ว่่าหน้ ้าจอเหล่่านี้้�จะเป็็ นการแสดงข้ ้อมููลโดยทั่่�วไปของ Perdix
แต่่เนื้้�อหาบนหน้ ้าจอข้ ้อมููลจะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละโหมด ตััวอย่่าง
เช่่น หน้ ้าจอข้ ้อมููลในโหมด Gauge จะไม่่มีีส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับการลด
ความกดอากาศ
ส่่วนถััดไปจะระบุุคำำ�อธิิบายอย่่างละเอีียดขององค์์ประกอบข้ ้อมููลที่่�
แสดงในหน้ ้าจอข้ ้อมููล

3 : 00

กลัับสู่ห
่� น้ ้าจอหลัักได้ ้โดย:
• การกดปุ่่�มซ้ ้าย (MENU)
• การเลื่่�อนผ่่านหน้ ้าจอสุุดท้ ้าย
• การรอ 10 วิินาทีี (หน้ ้าจอส่่วนใหญ่่)

:

Air

MAX

0

SAFETY STOP

23°C
ft
10:55am
m
SURFACE

21

.o

NDL
DEPTH TIME STOP NTIME
2
h m
LAST DIVE
#1234

0 22.1
01
3 0
.6
DEPTH
MAX 37
m
0TIME
h 52mSTOP
38s
1.30
24.0 14
N

TIME

NE

24.7

3 : 00
175
.7 1633 : 00
MOD
PPO2
MAX
o
57m : 21 m.7 .54
: 00
TEMP
CONSERV 3 CNS
Med
20°C : 40/85
0
.7
: 00
3
GF99
CEIL
SurGF
15 % : 62.7%
0:
3
00
TISSUES

T1

B
A
R

GTR 45 T2
SM
:
SAC
1.5

B
A
R

.

:

กดปุ่่�มขวา (SELECT) เพื่่�อเลื่่�อน
ผ่่านหน้ ้าจอข้ ้อมููลต่่าง ๆ

.7

3 : 00
12 : 52 : -2.7 0/ 2
3 : 00
BATTERY
1.5V
: Alka 4.12V
.7
:
PRESSURE mBar 3 00
:
SURF1020
.7NOW1021
: 00
3CLOCK
DATE
:
03-Mar-20
6 : 42
DET

Δ+5

@+5/TTS

SERIAL NO

VERSION

9F1F0432 20080BC
หน้ ้า 1
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0

SAFETY STOP

4.7. คำำ�อธิิft
บายหน้้าจอข้้อมููล
SURFACE

NDL

Compass

0h01m
0
LAST DIVE
#1234
MAX105ft 0h 52m 38s
N2

หน้้าจอข้้อมููลการดำำ�น้ำำ�ครั้้
�
�งล่่าสุุด

ทิิศทางที่่�ทำำ�เครื่่�องหมายไว้ ้จะปรากฏเป็็ นสีีเขีียวในขณะที่่�ทิศ
ิ ทาง
ตรงข้ ้ามจะแสดงเป็็ นสีีแดง ลููกศรสีีเขีียวจะชี้้�ไปทางเครื่่�องหมายที่่�
คุุณทำำ�ไว้ ้เมื่่�อออกนอกเส้ ้นทาง 5˚ ขึ้้�นไป

ความลึึกสููงสุุดและเวลาในการดำำ�น้ำำ� �จากการดำำ�น้ำำ� �ครั้้�งล่่าสุุด โดยจะ
แสดงเมื่่�ออยู่่บ
� นผิิวน้ำำ� �เท่่านั้้�น

.7

แถวข้ ้อมููลเข็็มทิิศจะไม่่หมดเวลา และจะดููได้ ้ต่่อเมื่่�อเปิิ ดใช้ ้งาน
เข็็มทิิศ

DEPTH TIME STOP TIME

24.0 14

ดููส่่วน Compass (เข็็มทิิศ) ที่่�หน้ ้า 5 สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม

Air Integration

:

ระดั ับความลึึกสููงสุุดในการใช้ง้ าน (MOD)

ใช้ ้ได้ ้ต่่อเมื่่�อฟีี เจอร์์ AI เปิิ ดใช้ ้งานอยู่่� เนื้้�อหาของบรรทััดข้ ้อมููล AI
จะปรัั
บเข้ ้าหาการตั้้�
จจุุบัน
ั โดยอัั
ตโนมััติ ิ ยกตััวอย่่างเช่่น:
DEPTH
TIMEงค่่าปััSTOP
TIME

24.0
14
T1
DEPTH TIME STOP TIME
175 14
24.0
GTR T1 SAC T1
T1
Bar
DEPTH TIME STOP TIME
175 1437 1.5 min
24.0
B
A
R
B
A
R

MOD

T1

R

R

B
A
R

B
A
R

:

T1 และ GTR/SAC

T2

175 163
B
A
R

B
A
R

T1, T2 และ
GTR/SAC
T1, T2, T3

T3 197 และ T4
T4 203

สามารถดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับฟีีเจอร์์ AI, ข้ ้อจำำ�กััด และการแสดง
ผลได้ ้ที่่� ส่่วน Air Integration (AI) ที่่�หน้ ้า 3

หน้ ้า 1

MAX

MOD คืือความลึึ
กสููงสุุดที่่�อนุุญาตสำำ�หรัับก๊า๊ ซ
PPO2
ที่่�ใช้ ้หายใจอยู่่ใ� นขณะนั้้�น ๆ ตามขีีดจำำ�กััด
. o ที่่�กำำ�หนดไว้ ้
PPO2

.7 57m 3 :21
00m

T1 เท่่านั้้�น

.7

T1
T2
B
DEPTH A TIME STOP TIMEBA T1 และ T2

175 14
163
24.0
GTR 45 T2
T1
175 SM
SAC 1.5 163

3 : 00

:
MOD

ี ดงกะพริิบเมื่่�อเกิิน
หน้ ้าจอจะแสดงเป็็ นสีแ
ขีีดจำำ�กััด

ความลึึกสููงสุุด

57m3 : 0021 mo

MOD

MAX

.54

MAX

.

ความลึึกสููงสุุดของการดำำ�น้ำำ� �ปัั จจุุบัน
ั เมื่่�อไม่่
PPO2

.54

ดำำ�น้ำำ� � จะแสดงความลึึกสููงสุุดของการดำำ�น้ำำ� �
ครั้้�งล่่าสุุด

ความดั ันย่่อยของออกซิเิ จน (PPO2)

57m 21 m

.o

.7

PPO2

.54

3 : 00

PPO2 ของก๊๊าซหายใจที่่�ใช้ ้อยู่่� จะแสดงเป็็ นสี ี
แดงกะพริิบเมื่่�อไม่่อยู่่ใ� นขีีดจำำ�กััดของ PPO2

อุุณหภููมิิ :

TEMP

20°C

อุุณหภููมิิปััจจุุบัน
ั เป็็ นหน่่วยองศาเซลเซีียสหรืือ

CNS
CONSERV
องศาฟาเรนไฮต์์
หน่่วยอุุณหภููมิิสามารถตั้้�งค่่า
Med
ได้ ้ที่่�เมนููการตั้้�งค่่า Display (การแสดงผล)
40/85

0
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Conservatism

TEMP

CONSERV
Med
40/85

20°C

GF99

15 %

0

อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ การลดความกดอากาศ
และ Gradient Factor ที่่�หน้ ้า 2

CNS
%

11m
CNS

ค่่าเปอร์์เซ็็นต์์ปริม
ิ าณความเป็็ นพิิษของ
ออกซิิ
เ
จนที่่�
ส่่
งผลต่่อระบบประสาทส่่วนกลาง
min
เปลี่่�ยนเป็็ น สีเี หลืือง เมื่่�อสููงกว่่า 90%
MOD (CNS)
PPO2
ี ดง เมื่่�อสููงกว่่า 150%
เปลี่่�ยนเป็็ น สีแ

271 .21

101% 271 .21

ี ดง เมื่่�อค่่าเกิิน (M-Value ที่่�ไม่่ได้ ้ปรัับไว้ ้) ที่่�
GF99 จะแสดงเป็็ น สีแ
100%

SURFACE

� วิ น้ำำ� � ค่่าจะ
ในระหว่่างดำำ�น้ำำ� � ค่่า CNS จะไม่่ลดลง แต่่เมื่่�อกลัับขึ้้น
� สู่่ผิ
ลดลงครึ่่�งหนึ่่�งเมื่่�อเวลาผ่่านไป 90 นาทีี
ตััวอย่่างเช่่น หากสิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ� �ขณะที่่�ค่่า CNS อยู่่ที่่
� � 80% ใน
90 นาทีีต่่อมาค่่า CNS จะอยู่่ที่่
� � 40% และในอีีก 90 นาทีีต่่อมา
ค่่า CNS จะอยู่่ที่่
� � 20% เป็็ นต้ ้น โดยปกติิแล้ ้ว หลัังจากมีีการล
ดลงครึ่่�งหนึ่่�งประมาณ 6 ครั้้�ง (9 ชั่่�วโมง) ทุุกอย่่างจะกลัับคืน
ื สู่่�
ภาวะใกล้ ้สมดุุล (0%)

หน้ ้า 1

0

GF99 จะแสดงเป็็ น สีเี หลืือง เมื่่�อค่่าเกิินจาก M-Value ที่่�ปรัับไว้ ้ของ
Gradient Factor ปัั จจุุบัน
ั (GF High)

ิ
แม้ ้ว่่านาฬิกาดำำ
� บ
� นพื้้น
� ผิิวและ
PPO2�น้ำำ��จะอยู่่ที่่
ถููกปิิ ดเครื่่�องไว้ ้ก็็ตาม เมื่่�อมีีการรีีเซ็็ตข้ ้อมููล
เนื้้�อเยื่่�อจากการลดความกดอากาศ ค่่า CNS
จะถููกรีีเซ็็ตด้ ้วย

ค่่า CNS (คำำ�ย่่อสำำ�หรัับ Central Nervous System Oxygen
Toxicity หรืือความเป็็ นพิิษของออกซิิเจนที่่�ส่่งผลต่่อระบบประสาท
ส่่วนกลาง) เป็็ นการวััดว่่าคุุณอยู่่ใ� นภาวะที่่�จะเกิิดแรงดัันออกซิิเจน
ในส่่วนต่่าง ๆ (PPO2) สููงขึ้้�นเป็็ นเวลานานเท่่าไรในรููปแบบค่่า
เปอร์์เซ็็นต์์ของภาวะสููงสุุดที่่�ยอมรัับได้ ้ เมื่่�อค่่า PPO2 สููงขึ้้�น เวลา
สููงสุุดที่่�ยอมรัับได้ ้สำำ�หรัับการอยู่่ใ� นภาวะนั้้�นจะลดลง ตารางที่่�เราใช้ ้
ิ
มาจาก NOAA Diving Manual (ฉบัับพิม
ิ พ์์ครั้้ง� ที่่� 4) โดยนาฬิกาจะ
แทรกข้ ้อมููลเชิิงเส้ ้นระหว่่างจุุดเหล่่านี้้�และคาดการณ์์ค่่าที่่เ� กิินจากจุุด
เหล่่านี้้�เมื่่�อจำำ�เป็็ น เมื่่�อค่่า PPO2 สููงกว่่า 1.65 ATA อััตรา CNS จะ
เพิ่่�มขึ้้�นที่่�อัต
ั ราคงที่่� 1% ทุุกๆ 4 วิินาทีี

62

เปอร์์เซ็็นต์์ของ M-Value ในส่่วนที่่�ควบคุุม
(กล่่าวคืือ Gradient ของเปอร์์เซ็็นต์์ภาวะเกิิน
อิ่่�ม%
ตััว)

100% หมายถึึง ภาวะเกิินอิ่่�มตััวของเนื้้�อเยื่่�อเท่่ากัับขีด
ี จำำ�กััด
M-Value ดั้้�งเดิิมตามโมเดล Bühlmann ZHL-16C ค่่านี้้�ไม่่ควรถึึง
100% โดยเด็็ดขาด

min ค่่าเปอร์์เซ็็นต์์ CNS จะมีีการคำำ�นวณอย่่างต่่อเนื่่�อง
SURFACE

MOD

Gradient Factor
ในปัั จจุุบัน
ั ซึ่่�งแสดงเป็็ น
CEIL
SurGF

0% หมายถึึง ภาวะเกิินอิ่่�มตััวของเนื้้�อเยื่่�อเท่่ากัับค่่าแรงดัันโดยรอบ
โดยจะแสดง “On Gas” เมื่่�อความตึึงเครีียดของเนื้้�อเยื่่�อน้ ้อยกว่่า
แรงดัันก๊๊าซเฉื่่�อยที่่�หายใจเข้ ้า

ค่่าเปอร์์เซ็็นต์์ความเป็็นพิิษของ CNS

m

:

GF99

ระดัับและค่่า Conservatism สำำ�หรัับอัล
ั กอริิ
CNS
ทึึมการลดความกดอากาศ Bühlmann GF

3 : 00

.7
:
GF99

15 %

GF99 เป็็ นข้ ้อมููลที่่�น่่าสนใจมากที่่�สุด
ุ ขณะดำำ�ขึ้้�น โดยอาจถืือได้ ้ว่่า
เป็็ นข้ ้อมููลระบุุแบบง่่ายของระดัับความตึึงเครีียดจากการลดความกด
อากาศปัั จจุุบัน
ั GF99 จะสููงสุุดเมื่่�อคุุณถึึงผิิวน้ำำ� �พอดีี โดยทั่่�วไปแล้ ้ว
การดำำ�ขึ้้�นด้ ้วยค่่า GF99 ที่่�ต่ำำ�� กว่่าถืือว่่าเป็็ นระดัับที่่ต้
� ้องระมััดระวััง
มากขึ้้�น

3 : 00

ค่่า GF ที่่ผิ
� วน้ำ
ิ ำ��

SurGF

62%

ค่่า Gradient Factor ที่่�ผิวิ น้ำำ� �ที่่�คาดไว้ ้
CEIL
�

0

หากนัักดำำ�น้ำำ� �ขึ้้�นสู่่ผิวิ น้ำำ� �ทัันทีี

สีีของ SurGF จะขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั GF ปัั จจุุบัน
ั
(GF99) หากค่่า GF ปัั จจุุบัน
ั สููงกว่่า GF High ค่่า SurGF จะแสดง
เป็็ น สีเี หลืือง หากค่่า Gradient Factor ปัั จจุุบัน
ั สููงกว่่า 100%
ี ดง
ค่่า SurGF จะแสดงเป็็ น สีแ
หาก GF99 เป็็ นตััวระบุุระดัับความตึึงเครีียดจากการลดความกด
อากาศปัั จจุุบัน
ั SurGF เป็็ นการคาดการณ์์ระดัับความตึึงเครีียดจาก
� วิ น้ำำ� �กะทัันหััน SurGF
การลดความกดอากาศในอนาคตหากคุุณขึ้้�นสู่่ผิ
เป็็ นข้ ้อมููลที่่�น่่าสนใจเสมอ แต่่การดููค่่านี้้�ตกขณะที่่�ทำำ�การพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััยจะทำำ�ให้ ้คุุณพอรู้้�ประสิิทธิิภาพในการลดความเสี่่�ยง
ของการพัักเพื่่�อความปลอดภััย
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ค่่าเพดาน
ค่่าเพดานของการลดความกดอากาศปัั จจุุบัน
ั
ไม่่ได้ ้ปัั ดขึ้้�นไปที่่�การพัักที่่�ความลึึกเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�ง
ต่่อไป (กล่่าวคืือ ไม่่ใช่่ผลคููณของ 10 ฟุุต
หรืือ 3 ม.) จะมีีประโยชน์์เฉพาะในการดำำ�น้ำำ� �
แบบต้ ้องลดความกดอากาศ

CEIL

SurGF

62%

125

0

� วน้ำ
� สู่่ผิ
เวลาที่่จ
� ะขึ้้
น
ิ ำ��
23

.7min

TTS

� วิ น้ำำ� � (TTS) เป็็ นนาทีี นี่่�คือ
เวลาที่่�จะขึ้้�นสู่่ผิ
ื
� วิ น้ำำ� � ณ ปัั จจุุบัน
เวลาที่่�จะขึ้้�นสู่่ผิ
ั ซึ่่�งประกอบ
ด้ ้วยการดำำ�ขึ้้�น รวมถึึงการพัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศ และการพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััยทั้้�งหมดที่่�จำำ�เป็็ น

: 00
314
T1

:

@+5

52

Δ+5

@+5/TTS

“At plus 5” คืือค่่า TTS หากยัังคงอยู่่ที่่
� �
ความลึึกปัั จจุุบัน
ั เป็็ นเวลาอีีก 5 นาทีี ค่่านี้้�
� งกายหรืือ
สามารถใช้ ้วััดว่่าคุุณรัับก๊า๊ ซเข้ ้าสู่่ร่่า
คายก๊๊าซออกจากร่่างกายเร็็วเพีียงใดขณะที่่�
ลดความกดอากาศ

0 .7 0/ 30: 00

FD Deep

MAX

103.6ft
DEPTH TIME

12 : 52

Δ+5

24.0 22

OC 21/00

12 : 52 0

หน้ ้า 1

0/ 0

สำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �แบบ Open Circuit
การแสดงความหนาแน่่นของก๊๊าซจะเปลี่่�ยน
เป็็ นสีีเหลืืองที่่� 6.3 กรััมต่่อลิิตร โดยจะไม่่มีี
การสร้ ้างคำำ�เตืือนอื่่�น ๆ

คุุณอาจแปลกใจว่่าสีีของคำำ�เตืือนความหนาแน่่นของก๊๊าซปรากฏขึ้้�น
ที่่�ความลึึกไม่่มาก

0

3

อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับเหตุุผลที่่�เราเลืือกใช้ ้ระดัับเหล่่านี้้� โดยเริ่่�มที่่�
หน้ ้า 66 นี้้� (คำำ�แนะนำำ �ในหน้ ้า 73)

3 : 00
.7

Timer

3 : :00
03-Mar-20
5 42
:
DATE

การแสดงความหนาแน่่นของก๊๊าซจะแสดงเป็็ น
หน้ ้าจอที่่�ปรัับแต่่งได้ ้เท่่านั้้�น โดยไม่่ได้ ้อยู่่ใ� น
แถวข้ ้อมููล

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

.7
:

จะแสดงอััตราการดำำ�ขึ้้�นหรืือดำำ�ลงเป็็ นตััวเลข
โดยใช้ ้หน่่วยฟุุตหรืือเมตรต่่อนาทีี จะแสดงได้ ้
เฉพาะในตำำ�แหน่่งข้ ้อมููลที่่�ปรัับแต่่งได้ ้เท่่านั้้�น

การแสดงความหนาแน่่นของก๊๊าซ

g
L

ปัั จจุุบัน
ั เป็็ นเวลาอีีก 5 นาทีี จะมีีประโยชน์์
มากที่่�สุด
ุ ในการลดความกดอากาศ
(Δ+5) = (@+5)-(TTS)

ช่่วงเวลาของวัันที่่�คุณ
ุ สามารถคาดการณ์์ได้ ้
� วิ น้ำำ� �หากคุุณเริ่่�มออกดำำ�น้ำำ� �ใน
ว่่าจะต้@+5/TTS
้องขึ้้�นสู่่ผิ
ทัันทีี, ดำำ�ขึ้้�นที่่�อัต
ั รา 10 mpm หรืือ 33 fpm,
เปลี่่�ยนถัังก๊๊าซเมื่่�อได้ ้รัับการแจ้ ้งเตืือน และ
พัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศทุุกครั้้�งตามที่่�
ระบบแนะนำำ � จะมีีประโยชน์์มากที่่�สุด
ุ ใน
การดำำ�น้ำำ� �แบบต้ ้องลดความกดอากาศ
ซึ่่�ง TTS อาจมีีค่่าสููง

m
min

13
44
71
24.0 22
OC 21/00
0 3
%
44 O2/HE71NDL 63TTS

“Delta plus 5” เป็็ นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�คาด

Δ+5

10
STOP TIME

19:16

0 .7 0/ 30 : 00

DET

RATE

SurGF
PPO2 DENSITY
g
DEPTH TIME STOP TIME
%
L
O2/HE
NDL TTS
SurGF
PPO2 DENSITY

@+5/TTS
ใน TTS หากคุุณต้ ้องการคงอยู่่ที่่
� ค
� วามลึึก

� สุุ:ดการดำำ�น้ำำ�� (DET)
เวลาสิ้้น

อftัตรา

SURFACE

: Δ+5
DET

0

.0

TIMER

ิ
ิ
นาฬิกาจัั
บเวลาที่่�เรีียบง่่าย นาฬิกานัั
บถอยหลััง
จะแสดงในหน้ ้าจอแบบปรัับแต่่งเองเท่่านั้้�น ไม่่มีี
ในแถวข้ ้อมููล

เข็็มทิศ
ิ ขนาดเล็็ก

DATE

319

เข็็มทิิศขนาดเล็็กที่่�สามารถแสดงได้ ้ทุุกเวลา
ลููกศรสีีแดงจะชี้้�ไปที่่�ทิศ
ิ เหนืือเสมอ
มีีเฉพาะในหน้ ้าจอที่่�กำำ�หนดเอง
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.7

:
กราฟแถบแสดงข้้
อมููลเนื้้�อเยื่่�อ

3 : 00

ตั ัวอย่่างกราฟแถบแสดงข้้อมููลเนื้้�อเยื่่�อ

:

TISSUES

.7

TISSUES
กราฟแถบแสดงข้ ้อมููลเนื้้�อเยื่่�อจะแสดงความตึึงเครีียดของเนื้้�อเยื่่�อ
ที่่�เกิิดจากก๊๊าซเฉื่่�อยในส่่วนของเนื้้�อเยื่่�อตามโมเดล ZHL-16C ของ
Bühlmann
แต่่ละแถบจะแทนความตึึงเครีียดของก๊๊าซไนโตรเจนที่่�เป็็ นก๊๊าซเฉื่่�อย
1 ส่่วน โดยส่่วนของเนื้้�อเยื่่�อที่่�เร็็วที่่�สุด
ุ จะแสดงด้ ้านบน และส่่วนที่่�ช้ ้า
ที่่�สุด
ุ จะแสดงด้ ้านล่่าง ส่่วนแรงดัันจะเพิ่่�มไปทางด้ ้านขวา
เส้ ้นแนวนอนสีีดำำ�จะแสดงแรงดัันบางส่่วนของไนโตรเจนที่่�ใช้ ้หายใจ
เส้ ้นอิินเทอร์์เฟซสีีเขีียว-เหลืืองคืือแรงดัันโดยรอบ และเส้ ้น
อิินเตอร์์เฟสสีีเหลืือง-แดงคืือแรงดััน M-Value ZHL-16C
เนื้้�อเยื่่�อที่่�มีภา
ี วะเกิินอิ่่�มตััวสููงกว่่าแรงดัันโดยรอบจะไปถึึงส่่วน
สีีเหลืือง และเนื้้�อเยื่่�อที่่�มีภา
ี วะเกิินอิ่่�มตััวสููงกว่่า M-Value จะไปถึึง
ส่่วนสีีแดง
โปรดทราบว่่าระดัับของเนื้้�อเยื่่�อแต่่ละส่่วนนั้้�นแตกต่่างกััน ซึ่่�ง
เหตุุผลที่่�แถบต่่าง ๆ มีีระดัับในลัักษณะนี้้�ก็เ็ พื่่�อให้ ้มองเห็็นถึึง
ความตึึงเครีียดของเนื้้�อเยื่่�อในแง่่ของความเสี่่�ยงได้ ้ (กล่่าวคืือ
ใกล้ ้ถึึงขีีดจำำ�กััดดั้้�งเดิิมสำำ�หรัับภาวะเกิินอิ่่�มตััวตามโมเดลของ
Bühlmann กี่่�เปอร์์เซ็็นต์์) นอกจากนี้้� ระดัับนี้้จ
� ะเปลี่่�ยนไปตามความลึึก
เนื่่�องจากเส้ ้น M-Value ก็็จะเปลี่่�ยนไปตามความลึึกเช่่นกััน

.7

3 : 00

:
เนื้้�อเยื่่�อ 16 ส่่วน

{

:

ที่่�ผิวิ น้ำำ� � (อิ่่�มตััวด้ ้วยอากาศ)
หมายเหตุุ: ก๊๊าซอยู่่ที่่
� � N2 79% (O2 หรืืออากาศ 21%)

.7

TISSUES

3 : 00

:

ทัันทีีหลัังจากดำำ�ลง

.7

TISSUES

3 : 00

:

� งกาย
ขณะรัับก๊า๊ ซเข้ ้าสู่่ร่่า

.7

TISSUES

:

3 : 00

ขณะพัักที่่�ความลึึกสููงสุุด

m

min

TISSUESTISSUES

TISSUES

แรงดัันก๊๊าซเฉื่่�อย
ที่่�หายใจเข้ ้า

3 : 00

SURFACE

ขณะพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศครั้้�งสุุดท้ ้าย
หมายเหตุุ: ขณะนี้้�ก๊า๊ ซอยู่่ที่่
� � O2 50% และ N2 50%
แรงดััน
เพิ่่�มขึ้้�น

แรงดััน
M-Value

แรงดััน
โดยรอบ
หน้ ้า 2

Doc. 13300-REC-RevB (2022-05-02)

7

.7

3 : 00

คำำ�แนะนำำ �การใช้ ้งานโหมด
สัันทนาการ

:

วิิกฤต

PRESSURE mBar

1020

SURF

NOW

1021

แรงดัันมีีหน่่วยเป็็ นมิิลลิิบาร์ ์ โดยจะมีีการแสดง 2 ค่่า ได้ ้แก่่ แรงดัันที่่�
ผิิวน้ำำ� � (surf) และแรงดัันปัั จจุุบัน
ั (now)
โปรดทราบว่่าค่่าแรงดัันปกติิที่่ร� ะดัับน้ำำ��ทะเลจะเท่่ากัับ 1,013
มิิลลิิบาร์ ์ แต่่ค่่านี้้�อาจผัันแปรตามสภาพอากาศ (ความกดอากาศ)
ตััวอย่่างเช่่น ในระบบแรงดัันต่ำำ�� แรงดัันที่่�ผิวิ น้ำำ� �อาจต่ำำ�� ถึึง 980
มิิลลิิบาร์ ์ หรืือสููงถึึง 1,040 มิิลลิิบาร์ใ์ นระบบแรงดัันสููง
ด้ ้วยเหตุุนี้้� PPO2 ที่่�แสดงบนผิิวน้ำำ� �อาจไม่่ตรงกัับ FO2 (สััดส่่วนของ
O2) แต่่ PPO2 ที่่�แสดงยัังคงถููกต้ ้อง
ระบบจะตั้้�งค่่าแรงดัันที่่�ผิวิ น้ำำ� �ตามค่่าแรงดัันต่ำำ�� สุุดที่่� Perdix 2 สััมผััส
ิ
ในช่่วง 10 นาทีีก่่อนที่่�จะเปิิ ดเครื่่�องนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � ดัังนั้้�น จะมีี
การคำำ�นวณค่่าระดัับความสููงโดยอััตโนมััติโิ ดยไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้องมีี
การตั้้�งค่่าระดัับความสููงเป็็ นพิิเศษ

.7
:

3 : 00

แบตเตอรี่่�

BATTERY
3.7V
LiIon

3 : 00 4.12V
ิ
นาฬิกา
CLOCK

r-20 6 : 42
วั ันที่่�

DATE

.7

แรงดัันไฟฟ้้ าปััจจุุบัน
ั ของแบตเตอรี่่�ภายใน
ตััวเครื่่�อง โดยจะแสดงเป็็ นสีีเหลืืองเมื่่�อ
แบตเตอรี่่�เหลืือน้ ้อยและต้ ้องเปลี่่�ยน และจะ
แสดงเป็็ นสีีแดงเมื่่�อแบตเตอรี่่�เหลืือน้ ้อยขั้้�นวิิกฤต
และจะต้ ้องเปลี่่�ยนทัันทีี

3 : 00

ในรููปแบบ 12 หรืือ 24 ชั่่�วโมง รููปแบบเวลา
ิ
สามารถเปลี่่�ยนได้ ้ในเมนููการตั้้�งค่่านาฬิกา

:

ในรููปแบบ
CLOCKวััน-เดืือน-ปีี

03-Mar-20 6 : 42

หน้ ้า 2
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4.8. การแจ้้งเตืือน
ิ
ส่่วนนี้้�จะอธิิบายการแจ้ ้งเตืือนประเภทต่่าง ๆ ที่่�นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �อาจ
แสดงแก่่นัักดำำ�น้ำำ� �
ดูู รายการแจ้ ้งเตืือนหลััก ที่่�หน้ ้า 2 ที่่�นัักดำำ�น้ำำ� �อาจพบ

5 : 00
การแจ้ ้งเตืือนหลัักจะแสดงเป็็ นข้ ้อความ สีีเหลืือง ในแถวล่่างจนกว่่าจะ
:
ละทิ้้�ง
11
การแจ้้งเตืือนหลั ัก

Warning

การใช้ร้ หั ัสสี ี
ี ำ�หรัับข้ ้อความจะช่่วยดึึงดููดความสนใจมาที่่�ปััญหาหรืือ
การใช้ ้รหััสสีสำ
สถานการณ์์ที่่ไ� ม่่ปลอดภััย
ข้ ้อความ

37.2

ประเภทของการแจ้้งเตืือน

HIGH PPO2

Confirm

ตััวอย่่างการแจ้ ้งเตืือนหลััก คำำ�เตืือน PPO2 สููง

คุุณสามารถละทิ้้�งการแจ้ ้งเตืือนได้ ้โดยการกดปุ่่�มใดปุ่่�มหนึ่่�ง

ี าว ระบุุถึงึ สภาวการณ์์ปกติิตามค่่าตั้้�งต้ ้น
สีข

โปรดทราบว่่าคุุณสามารถเลืือกสีีสภาวการณ์์ปกติิได้ ้จากเมนูู
การกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููง ตามที่่�อธิิบายไว้ ้ใน หน้ ้า 6

ตััวอย่่างเช่่น ข้ ้อความ “HIGH PPO2” จะปรากฏหากค่่า PPO2 เฉลี่่�ย
สููงเกิินขีีดจำำ�กััด PPO2 เป็็ นเวลานานกว่่า 30 วิินาทีี

ข้ ้อความ สีเี หลืือง ใช้ ้สำำ�หรัับข้ ้อความ
แจ้ ้งเตืือนที่่�ไม่่ได้ ้อัันตรายในทัันทีี แต่่ควร
ได้ ้รัับความสนใจ

การแจ้ ้งเตืือนที่่�สำำ�คััญที่่�สุด
ุ จะแสดงขึ้้�นเป็็ นอัันดัับแรก หากเกิิด
ข้ ้อผิิดพลาดหลายรายการในเวลาเดีียวกััน การแจ้ ้งเตืือนที่่�สำำ�คััญที่่�สุด
ุ
จะแสดงก่่อน ล้ ้างการแจ้ ้งเตืือนแรกโดยการกดปุ่่�มเพื่่�อดููการแจ้ ้งเตืือน
ถััดไป

ี ดงกะพริิบ ใช้ ้สำำ�หรัับ
ข้ ้อความ สีแ
การแจ้ ้งเตืือนขั้้�นวิิกฤตที่่�อาจเป็็ นอัันตราย
ถึึงชีีวิต
ิ หากไม่่ได้ ้รัับความสนใจในทัันทีี

NX32
ตััวอย่่างคำำ�เตืือน มีีก๊า๊ ซที่่�ดีก
ี ว่่าพร้ ้อมใช้ ้
PPO2
PPO2

PPO2
PPO2

1.49
1.49

1.49
1.49

ตััวอย่่างคำำ�เตืือนขั้้�นวิิกฤต การหายใจด้ ้วยก๊๊าซนี้้�ต่่อไปอาจเป็็ น
อัันตรายถึึงชีีวิต
ิ

หากเปิิ ดสััญญาณเตืือนแบบสั่่�น เครื่่�องจะสั่่�นเมื่่�อมีีการเตืือนแรกเกิิดขึ้้�น
และจะสั่่�นทุุก ๆ 10 วิินาทีีจนกว่่าจะได้ ้รัับความสนใจ
ดููรายการแจ้ ้งเตืือนหลััก ๆ ที่่�นัักดำำ�น้ำำ� �อาจได้ ้รัับที่่� หน้ ้า 2

้ ตาบอดสี ี
ผู้้�ใช้ที่่�
คำำ�เตืือนหรืือคำำ�เตืือนขั้้�นวิิกฤตจะสามารถแยกแยะได้ ้
โดยไม่่ต้ ้องใช้ ้สีี
คำำ�เตืือน จะแสดงบนพื้้น
�
หลัังสีีพื้น
้� ที่่�กลัับสี ี

Warning
ไม่่กะพริิบ

คำำ�เตืือนขั้้�นวิิกฤต จะ
กะพริิบสลับ
ั ระหว่่างข้ ้อความ
กลัับหัวั และข้ ้อความปกติิ
หน้ ้า 2

Warning

กะพริิบ

Warning
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การแจ้้งเตืือนต่่อเนื่่�อง
การแจ้ ้งเตืือนต่่อเนื่่�องจะเสริิม
ิ
การแจ้ ้งเตืือนหลััก เมื่่�อนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �
ตรวจพบสถานการณ์์ที่่อั
� น
ั ตราย เช่่น
PPO2 สููง ระบบจะกระตุ้้�นให้ ้มีีการเตืือน
การแจ้ ้งเตืือนหลัักสามารถละทิ้้�งได้ ้
แต่่ในกรณีีส่่วนใหญ่่ การแจ้ ้งเตืือนต่่อ
เนื่่�องจะยัังคงอยู่่บ
� นหน้ ้าจอด้ ้านซ้ ้ายของ
NDL จนกว่่าสถานการณ์์ที่่ก
� ระตุ้้�นให้ ้มีี
การเตืือนดัังกล่่าวจะได้ ้รัับการแก้ ้ไข

ั
่ั
สญญาณเตื
อนแบบสน

5 : 00
:
11
PPO2
SurGF
Nx32 1.49 62%

รายการการแจ้้งเตืือนต่่อเนื่่�อง

ตััวอย่่างการแจ้ ้งเตืือนต่่อเนื่่�อง เกิิน MOD แล้ ้ว

หากเปิิ ดใช้ ้งาน สััญญาณเตืือนแบบสั่่�นจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อระยะเวลาพััก
เพื่่�อความปลอดภััยเริ่่�มขึ้้�น หยุุดชั่่�วคราว หรืือเสร็็จสิ้้�นแล้ ้ว นอกจากนี้้�
สััญญาณเตืือนแบบสั่่�นยัังจะเกิิดขึ้้�นทุุกครั้้�งที่่�มีก
ี ารกระตุ้้�นให้ ้มีี
การแจ้ ้งเตืือนหลััก และจะเกิิดซ้ำำ��ทุุก 10 วิินาทีีจนกว่่าจะมีีการตอบสนอง
มีีสภาวะต่่อเนื่่�องบางประการ เช่่น PPO2 ต่ำำ�� ที่่�จะทำำ�ให้ ้สั่่�นต่่อเนื่่�อง
จนกว่่าสภาวะดัังกล่่าวจะได้ ้รัับการแก้ ้ไข

CNS สููง
ถึึงขีีดจำำ�กััดความเป็็ นพิิษของออกซิิเจน
ที่่�มีต่่
ี อระบบประสาทส่่วนกลาง (CNS)
แล้ ้ว

สามารถปิิ ดและเปิิ ดสััญญาเตืือนแบบสั่่�นได้ ้ที่่�เมนูู System Setup
(การตั้้�งค่่าระบบ) ตามที่่�อธิิบายใน ส่่วน Alerts Setup (การตั้้�งค่่า
สััญญาณเตืือน) ที่่�หน้ ้า 5 นอกจากนี้้�ยังั สามารถเปิิ ดปิิ ดสััญญาณเตืือน
แบบสั่่�น ใน Dive Setup (การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ� �) ที่่�หน้ ้า 4

MOD ดำำ�ขึ้้�น
เกิินระดัับความลึึกสููงสุุดในการใช้ ้งาน
(MOD) แล้ ้ว ให้ ้ดำำ�ขึ้้�นให้ ้ถึึงระดัับ
ความลึึกที่่�แสดง

นอกจากนี้้�ยังั มีีเครื่่�องมืือทดสอบระบบสั่่�นในเมนูู การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ� �
และควรใช้ ้เป็็ นประจำำ�ก่่อนการดำำ�น้ำำ� �เพื่่�อให้ ้มั่่�นใจได้ ้ว่่าระบบสั่่�นทำำ�งาน
อย่่างถููกต้ ้อง

MOD สลัับก๊า๊ ซ
เกิินระดัับความลึึกสููงสุุดในการใช้ ้งาน
(MOD) แล้ ้ว ให้ ้สลัับไปใช้ ้ก๊๊าซที่่�
เหมาะสมมากกว่่า (ต้ ้องมีีการตั้้�ง
โปรแกรมสำำ�หรัับก๊า๊ ซอีีกถัังหนึ่่�งไว้ ้และมีี
การเปิิ ดใช้ ้งาน การแจ้ ้งเตืือนนี้้�จึงึ จะแสดง)
ใกล้ ้ถึึง MOD
ภายใน 5 ฟุุตและต่ำำ�� กว่่า MOD เป็็ น
การแจ้ ้งเตืือนเท่่านั้้�น ไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้อง
ดำำ�เนิินการใด ๆ
ก๊๊าซที่่�ดีก
ี ว่่า
มีีการตั้้�งโปรแกรมสำำ�หรัับก๊า๊ ซอีีกถัังหนึ่่�งไว้ ้
ซึ่่�งมีีความเหมาะสมกว่่าสำำ�หรัับความลึึก
ปัั จจุุบัน
ั การแจ้ ้งเตืือนนี้้�จะแสดงก็็ต่่อเมื่่�อ
จำำ�เป็็ นต้ ้องพัักน้ำำ� �

หน้ ้า 2

37.2

ั ญาณเตืือน
นอกเหนืือจากการแจ้ ้งเตืือนที่่�มองเห็็นแล้ ้ว Perdix 2 ยัังมีีสัญ
แบบสั่่�นเพื่่�อแจ้ ้งนัักดำำ�น้ำำ� �ถึึงคำำ�เตืือน ข้ ้อผิิดพลาด และเหตุุการณ์์
ต่่าง ๆ ในการดำำ�น้ำำ� �ได้ ้อย่่างรวดเร็็ว

� ใช้แบตเตอรี่่�
้
ระบบสั่่น
สััญญาณเตืือนแบบสั่่�นจะใช้ ้ได้ ้ต่่อเมื่่�อใช้ ้แบตเตอรี่่�ลิเิ ธีียม
1.5V หรืือแบตเตอรี่่�ลิเิ ธีียมไอออนชนิิดชาร์์จซ้ำำ��ได้ ้ 3.7V

ข้ ้อควรระวััง
แม้ ้ว่่าสััญญาณเตืือนแบบสั่่�นจะมีีประโยชน์์มาก แต่่อย่่า
ได้ ้วางใจในเรื่่�องของความปลอดภััย อุุปกรณ์์กลไกและ
ไฟฟ้้ าอาจทำำ�งานบกพร่่องและจะทำำ�งานบกพร่่องได้ ้
อย่่างแน่่นอน
ให้ ้ตระหนัักอยู่่เ� สมอถึึงระดัับความลึึกที่่�คุณ
ุ อยู่่� ขีีดจำำ�กััดที่่�
ไม่่ต้ ้องพัักน้ำำ� � ปริิมาณก๊๊าซ และข้ ้อมููลการดำำ�น้ำำ� �ที่่�สำำ�คััญ
อื่่�น ๆ เพราะในท้ ้ายที่่�สุด
ุ แล้ ้ว คุุณคืือผู้้�รัับผิด
ิ ชอบ
ความปลอดภััยของตััวคุุณเอง
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ั
4.9. สัญญาณเตืื
อนที่่ป
� รั ับแต่่งได้้
นอกจากระบบเตืือนอััตโนมััติที่่
ิ ช่่
� วยระบุุสถานการณ์์ที่่อ
� าจเป็็ น
ั ญาณเตืือนที่่�ปรัับแต่่งได้ ้เองสำำ�หรัับ
อัันตรายแล้ ้ว Perdix 2 ยัังมีีสัญ
ระดัับความลึึกสููงสุุด เวลาในการดำำ�น้ำำ� �สููงสุุด และขีีดจำำ�กััดขั้้�นต่ำำ�� ที่่�
ไม่่ต้ ้องพัักน้ำำ� �
คุุณสามารถปรัับแต่่งสััญญาณเตืือนเหล่่านี้้�ได้ ้ใน Alerts Setup
(การตั้้�งค่่าสััญญาณเตืือน) ที่่�หน้ ้า 58
ั
สัญญาณเตืื
อนระดั ับความลึึก
ค่่าตั้้�งต้ ้นของสััญญาณเตืือนระดัับ
ความลึึกคืือที่่� 40 เมตร
นอกเหนืือจากการแจ้ ้งเตืือนหลััก
ซึ่่�งสามารถละทิ้้�งได้ ้แล้ ้ว ค่่าระดัับ
ความลึึกก็็จะเปลี่่�ยนเป็็ นสีีเหลืืองเมื่่�อ
ความลึึกเกิินกว่่าค่่าของสััญญาณเตืือน

40.5

5 : 00
TIME
10
:1 : 11
8
Alert
Confirm
Depth Alert
m

ระบบจะรีีเซ็็ตสััญญาณเตืือนระดัับความลึึก หากอยู่่ตื้้
� น
� กว่่าระดัับที่่�
ตั้้�งไว้ ้ 2 เมตร
ั
สัญญาณเตืื
อนเวลา
ค่่าตั้้�งต้ ้นสำำ�หรัับสััญญาณเตืือนเวลา
ในการดำำ�น้ำำ� �คืือ 60 นาทีี แต่่จะปิิ ด
การใช้ ้งานไว้ ้
นอกเหนืือจากการแจ้ ้งเตืือนหลััก
ซึ่่�งสามารถละทิ้้�งได้ ้แล้ ้ว ค่่าเวลาใน
การดำำ�น้ำำ� �ก็็จะเปลี่่�ยนเป็็ นสีีเหลืือง
เมื่่�อเวลาเกิินกว่่าค่่าของสััญญาณเตืือน

21.5

5 : 00
TIME
60
:1 : 11
8
Alert
Confirm
Time Alert
m

ระบบจะส่่งสััญญาณเตืือนเวลาเพีียงหนึ่่�งครั้้�งต่่อการดำำ�น้ำำ� �หนึ่่�งครั้้�ง

หน้ ้า 2

ั
สัญญาณเตืื
อน NDL ต่ำำ�
�
ค่่าตั้้�งต้ ้นของสััญญาณเตืือน NDL ต่ำำ��
คืือ 5 นาทีี
นอกเหนืือจากการแจ้ ้งเตืือนหลัักซึ่่�ง
สามารถละทิ้้�งได้ ้แล้ ้ว ค่่า NDL ก็็จะ
เปลี่่�ยนเป็็ นสีีเหลืืองเมื่่�อถึึงหรืือต่ำำ�� กว่่า
ค่่าของสััญญาณเตืือน

33.5

5 : 00
TIME
22
:1 : 11
5
Alert
Confirm
Low NDL Alert
m

ระบบจะรีีเซ็็ตสััญญาณเตืือน NDL หากค่่า NDL สููงกว่่าค่่าที่่�ตั้้ง� ไว้ ้ 3
นาทีี
ตััวอย่่าง: หากค่่าของสััญญาณเตืือน NDL อยู่่ที่่
� � 5 นาทีี ระบบจะ
รีีเซ็็ตสััญญาณเตืือน NDL เมื่่�อค่่า NDL สููงถึึง 8 นาทีี

ั ญาณเตืือน
ข้ ้อจำำ�กััดของสัญ
ระบบการเตืือนทุุกระบบมีีจุด
ุ อ่่อนที่่�เหมืือนกััน
นั่่�นคืือ ระบบอาจส่่งสััญญาณเตืือนเมื่่�อเหตุุผิด
ิ พลาดนั้้�น
ไม่่มีีอยู่่จ
� ริิง (ผลบวกลวง) หรืืออาจไม่่ส่่งสััญญาณเตืือน
เมื่่�อมีีเหตุุผิด
ิ พลาดเกิิดขึ้้�น (ผลลบลวง)
ให้ ้ตอบสนองต่่อสััญญาณเตืือนที่่�คุณ
ุ พบ แต่่ “อย่่าได้ ้”
วางใจในสััญญาณเตืือนเหล่่านั้้�น วิิจารณญาณ การศึึกษา
และประสบการณ์์ของคุุณคืือเกราะป้้ องกัันที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ ให้ ้
เตรีียมแผนรัับมือ
ื กัับความผิิดพลาดของระบบไว้ ้เสมอ
ค่่อย ๆ สั่่�งสมประสบการณ์์ และดำำ�น้ำำ� �อย่่างเหมาะสมกัับ
ประสบการณ์์ที่่คุ
� ณ
ุ มีี
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DEPTH TIME STOP TIME

4.10. รายการแจ้้งเตืือนหลั ัก
ตารางต่่อไปนี้้�จะแสดงการแจ้ ้งเตืือนหลััก ๆ ที่่�คุณ
ุ อาจเห็็น
ความหมาย และขั้้�นตอนที่่�ต้ ้องดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้ ้ไขปัั ญหา
หากมีีการกระตุ้้�นให้ ้แสดงคำำ�เตืือนพร้ ้อมกัันหลายรายการ คำำ�เตืือน
ที่่�มีค
ี วามสำำ�คััญสููงสุุดจะปรากฏขึ้้�น คุุณสามารถล้ ้างการแจ้ ้งเตืือน
ดัังกล่่าวโดยการกดปุ่่�มใดก็็ได้ ้เพื่่�อดููการแจ้ ้งเตืือนถััดไป
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ติิดต่่อ Shearwater
รายการแจ้ ้งเตืือนต่่อไปนี้้�ไม่่ได้ ้ครอบคลุุมการแจ้ ้งเตืือนทั้้�งหมด
หากคุุณพบข้ ้อผิิดพลาดที่่�ไม่่คาดหมาย โปรดติิดต่่อ Shearwater
ที่่� info@shearwater.com
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1.12
13.7
35 Alert
Low NDLGasPO2
1.12 Confirm
Alert TIME STOP
DEPTH
TIME
Depth 35
Alert
13.7
GasPO2
1.12 Confirm
Alert
Time Alert
DEPTH
TIME
Alert TIME STOP
Confirm

ความหมาย

สิ่ง่� ที่่ต้
� อ
้ งดำำ�เนิินการ

ค่่า PPO2 ต่ำำ�� กว่่าขีีดจำำ�กััดที่่�
ตั้้�งไว้ ้ในเมนููขีีดจำำ�กััด PPO2

้ ายใจ
เปลี่่�ยนก๊๊าซที่่คุ
� ณ
ุ ใช้ห
ำ หรั ับ
เป็็นก๊๊าซที่่ป
� ลอดภั ัยสำ�
ความลึึกปััจจุุบั ัน

ค่่า PPO2 สููงกว่่าขีีดจำำ�กััดที่่�
ตั้้�งไว้ ้ในเมนููขีีดจำำ�กััด PPO2

้ ายใจ
เปลี่่�ยนก๊๊าซที่่คุ
� ณ
ุ ใช้ห
ำ หรั ับ
เป็็นก๊๊าซที่่ป
� ลอดภั ัยสำ�
ความลึึกปััจจุุบั ัน

มีีการละเมิิดคำำ�แนะนำำ �ให้ ้
พัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ
ที่่�จำำ�เป็็ น

มีีการดำำ�ลงลึึกเกิินกว่่า
ระดั ับความลึึกของจุุดพั ัก
ที่่แ
� สดงในปััจจุุบั ัน คอย
ั
สังเกตอาการของ
DCS และ
ใช้ ้ Conservatism มาก
ำ หรั ับการดำำ�น้ำำ�ซ้ำ
� สำ�
ขึ้้น
� ำ�� ใน
อนาคต

GasPO2

1.12 Confirm
Warning
MISSEDTIMEDECO
DEPTH
STOP STOP
TIME
13.7 GasPO2
35
1.12 Confirm
Warning
FAST ASCENT

GasPO2

การดำำ�ขึ้้�นคงระดัับความเร็็ว
อยู่่ที่่
� อั
� ต
ั ราเร็็วกว่่า 10 ม./นาทีี
(33 ฟุุต/นาทีี)

ดำำ�ขึ้น
้� ในอั ัตราที่่ช้
� า้ ลง คอย
ั
สังเกตอาการของ
DCS และ
ใช้ ้ Conservatism มาก
ำ หรั ับการดำำ�น้ำำ�ซ้ำ
� สำ�
ขึ้้น
� ำ�� ใน
อนาคต
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ความหมาย

สิ่ง่� ที่่ต้
� อ
้ งดำำ�เนิินการ

แบตเตอรี่่�ภายในเครื่่�องต่ำำ��

เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�

ปริิมาณก๊๊าซเฉื่่�อยในเนื้้�อเยื่่�อ
ระดัับที่่ต้
� ้องลดความกดอากาศ
ได้ ้รัับการตั้้�งค่่าให้ ้อยู่่ที่่
� ร� ะดัับ
ตั้้�งต้ ้น

� าม
วางแผนการดำำ�น้ำำ�ซ้ำ
� ำ�ต
ข้้อมููลที่่ไ� ด้้รั ับ

ิ
นาฬิกาบอกเวลาแสดง
ความเป็็ นพิิษที่่�ส่่งผลต่่อ
ระบบประสาทส่่วนกลาง
(CNS) เกิิน 150%

สลั ับเป็็นก๊๊าซที่่มี
� ี PPO2 ต่ำำ�
�
กว่่า หรืือดำำ�ขึ้น
้� สู่่ร� ะดั ับที่่�
ตื้้�นกว่่า (ตามค่่าเพดานที่่�
ำ หรั ับการลด
อนุุญาตสำ�
ความกดอากาศ)

ิ
นาฬิกาบอกเวลาแสดง
ความเป็็ นพิิษที่่�ส่่งผลต่่อ
ระบบประสาทส่่วนกลาง
(CNS) เกิิน 90%

สลั ับเป็็นก๊๊าซที่่มี
� ี PPO2 ต่ำำ�
�
กว่่า หรืือดำำ�ขึ้น
้� สู่่ร� ะดั ับที่่�
ตื้้�นกว่่า (ตามค่่าเพดานที่่�
ำ หรั ับการลด
อนุุญาตสำ�
ความกดอากาศ)

ค่่า NDL ต่ำำ�� กว่่าค่่าสััญญาณ
เตืือน NDL ต่ำำ�� (เฉพาะเมื่่�อ
สััญญาณเตืือนเปิิ ดใช้ ้งานอยู่่)�

ดำำ�ขึ้น
้� ทั ันทีีเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
การบั ังคั ับลดความกดอากาศ

ระดัับความลึึกเกิินกว่่า
ค่่าสััญญาณเตืือนระดัับ
ความลึึก (เฉพาะเมื่่�อสััญญาณ
เตืือนเปิิ ดใช้ ้งานอยู่่)�

ดำำ�ขึ้น
้� ให้้สููงกว่่าขีีดจำ�กั
ำ ัด
ระดั ับความลึึก

เวลาในการดำำ�น้ำำ� �เกิินกว่่า
ค่่าสััญญาณเตืือนเวลา
(เฉพาะเมื่่�อสััญญาณเตืือน
เปิิ ดใช้ ้งานอยู่่)�

ยุุติก
ิ ารดำำ�น้ำำ�� อย่่างปลอดภั ัย

ไม่่มีีการสื่่�อสารเป็็ นเวลา 30
ถึึง 90 วิินาทีี

ไม่่มีีการสื่่�อสารเป็็ นเวลา 90
วิินาทีีขึ้้น
� ไป

ดููส่่วน ปััญหาการเชื่่�อมต่่อ
ั
เครื่่�องส่่งสัญญาณ
ที่่ห
� น้้า 4
ำ หรั ับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
สำ�

ดููส่่วน ปััญหาการเชื่่�อมต่่อ
ั
เครื่่�องส่่งสัญญาณ
ที่่ห
� น้้า 4
ำ หรั ับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
สำ�
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แบตเตอรี่่�ของเครื่่�องส่่ง
สััญญาณเหลืือน้ ้อย

เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�เครื่่�องส่่ง
ั
สัญญาณ

แรงดัันของถัังเกิินแรงดัันที่่�วัด
ั
ได้ ้มากกว่่า 10%

ตั้้�งค่่าแรงดั ันที่่วั� ัดได้้อย่่าง
ถููกต้้องในเมนูู AI Setup
(การตั้้�งค่่า AI)
ดููรายละเอีียดที่่ห
� น้้า 5

ระดัับแรงดัันถัังลดลงต่ำำ�� กว่่า
แรงดัันวิิกฤต

ระวั ังว่่าก๊๊าซเหลืือน้้อย เริ่่�ม
สิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ�ข
� องคุุณ
� วน้ำ
และดำำ�ขึ้น
้� สู่่ผิ
ิ ำ�� โดยมีี
การควบคุุม

ไม่่มีี GTR เมื่่�ออยู่่ที่่
� ผิ
� วิ น้ำำ� �

ไม่่มีี GTR จะปรากฏขณะ
ดำำ�น้ำำ��

GTR ไม่่พร้ ้อม

ไม่่มีี หลั ังผ่่านไปสองสามนาทีี
จะมีีการรวบรวมข้้อมููลที่่�
เพีียงพอสำำ�หรั ับการแสดงผล

ิ
มีีการรีีเซ็็ตนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �เพื่่�อ
กู้้�คืืนสภาวะของซอฟต์์แวร์์ที่่�
ไม่่คาดคิิด

หากเกิิดขึ้น
้� มากกว่่าหนึ่่�งครั้้�ง
เป็็นระยะเวลานาน โปรดแจ้้ง
กั ับ Shearwater Research
Inc.

การรีีเซ็็ตนี้้จ
� ะปรากฏขึ้้�นหลััง
การอััปเดตซอฟต์์แวร์์ ซึ่่�ง
เป็็ นเหตุุการณ์์ปกติิที่่แ
� สดงว่่า
ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ได้ ้รัับการรีีบููต
หลัังจากการอััปเดตซอฟต์์แวร์์

ไม่่มีี

GasPO2

DEPTH TIME STOP
TIME
Error
Confirm

สิ่ง่� ที่่ต้
� อ
้ งดำำ�เนิินการ

การอััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์ล้ ้มเหลว
ซึ่่�งอาจเนื่่�องมาจากข้ ้อผิิด
พลาดทางการสื่่�อสารหรืือ
ไฟล์์ที่่เ� สีียหาย

โปรดลองอั ัปเกรดเฟิิ ร์์มแวร์์
อีีกครั้้�ง ติิดต่่อ Shearwater
หากยั ังประสบปััญหาอยู่่�
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5. ก
 ารพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัยและ
การพั ักเพื่่�อลดความกดอากาศ
การพัักเพื่่�อความปลอดภััยและการพัักเพื่่�อลดความกดอากาศเป็็ น
� วิ น้ำำ� �เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อโรค
การหยุุดชั่่�วคราวระหว่่างการดำำ�ขึ้้�นสู่่ผิ
อัันเนื่่�องมาจากการลดความกดอากาศ (DCI)

�
การพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัยเสร็็จสิ้้น
เมื่่�อนัับถอยหลัังถึึงศููนย์์ หน้ ้าจอจะเปลี่่�ยนเป็็ น
� วิ น้ำำ� �ได้ ้
“เสร็็จสิ้้�น” และคุุณสามารถดำำ�ขึ้้�นสู่่ผิ
อย่่างปลอดภััย
การรีีเซ็็ตการนั ับถอยหลั ัง
ระบบจะรีีเซ็็ตการนัับถอยหลััง
หากความลึึกเกิิน 11 เมตร (35 ฟุุต) อีีกครั้้�ง

การพัักเพื่่�อความปลอดภััย
หยุุดชั่่�วคราว

5.1. การพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัย
การพัักเพื่่�อความปลอดภััย หรืือ Safety Stops เป็็ นการพัักที่่�ไม่่บัังคัับ
� วิ น้ำำ� � คุุณสามารถตั้้�งเวลา
ซึ่่�งเพิ่่�มเข้ ้ามาในการดำำ�น้ำำ� �ทุุกครั้้�งก่่อนขึ้้�นสู่่ผิ
คงที่่�สำำ�หรัับการพัักเพื่่�อความปลอดภััยไว้ ้ที่่� 3, 4 หรืือ 5 นาทีี ตั้้�ง
ให้ ้ปรัับเข้ ้ากัับสภาวะในการดำำ�น้ำำ� �ต่่าง ๆ หรืือจะปิิ ดการทำำ�งานก็็ได้ ้ ดูู
Deco Setup (การตั้้�งค่่าการพัักน้ำำ� �) ที่่�หน้ ้า 5 สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม

้
ไม่่มีีการล็็อกการเข้ ้าใช้งานเครื่่�
องหากไม่่ปฏิิบัติ
ั ตา
ิ ม
ไม่่มีีการล็็อกการเข้ ้าใช้ ้งานเครื่่�องหรืือการลงโทษอื่่�นใด
หากไม่่ปฏิิบัติ
ั ตา
ิ มคำำ�แนะนำำ �ในการพัักเพื่่�อความปลอดภััย
เนื่่�องจากไม่่บัังคัับ

Perdix 2 ไม่่ได้ ้ทำำ� “การพัักเพื่่�อความปลอดภััยที่่�ระดัับลึก
ึ ” นั่่�นคืือ
ไม่่มีีการหยุุดพัักเพิ่่�มเติิมที่่�ระดัับประมาณ 15 ม. ถึึง 18 ม. (50 ฟุุตถึึง
60 ฟุุต) เมื่่�อดำำ�ขึ้้�นจากการดำำ�น้ำำ� �แบบไม่่พัักน้ำำ� �

� วิ น้ำำ� �ก่่อนการนัับถอยหลัังสำำ�หรัับการพััก
หากคุุณดำำ�ขึ้้�นสู่่ผิ
เพื่่�อความปลอดภััยสิ้้�นสุุด ระบบจะแสดงว่่าการพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััยหยุุดชั่่�วคราว แต่่ข้ ้อความนี้้�จะหายไปเมื่่�อ
สิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ� �

การพัักเพื่่�อความปลอดภััยมีีการทำำ�งานดัังนี้้�
จำำ�เป็็นต้้องมีีการพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัย
เมื่่�อความลึึกเกิิน 11 ม. (35 ฟุุต) จะมีีตัวั นัับ
สำำ�หรัับการพัักเพื่่�อความปลอดภััยปรากฏขึ้้�นที่่�
มุุมขวาบนของหน้ ้าจอ
การนั ับถอยหลั ังอั ัตโนมั ัติิ
การนัับถอยหลัังจะเริ่่�มต้ ้นเมื่่�อถึึงระดัับความลึึก
ที่่�ต่ำำ�� กว่่า 6 ม. (20 ฟุุต) การนัับถอยหลัังจะ
ดำำ�เนิินต่่อขณะที่่�ความลึึกยัังคงอยู่่ที่่
� ร� ะดัับ
2.4 ม. ถึึง 8.3 ม. (7 ฟุุตถึึง 27 ฟุุต)
� ราว
การนั ับถอยหลั ังหยุุดชั่่วค
หากความลึึกไม่่อยู่่ใ� นระดัับ 2.4 ม. ถึึง
8.3 ม. (7 ฟุุตถึึง 27 ฟุุต) การนัับถอยหลัังจะ
หยุุดชั่่�วคราว และเวลาที่่�เหลืือจะแสดงเป็็ น
สีีเหลืือง

เราแนะนำำ �ให้ ้มีีการพัักเพื่่�อความปลอดภััยตามแผน
เนื่่�องจากจะช่่วยลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด DCI และใช้ ้เวลา
ไม่่นาน

จำำ�เป็็ นต้ ้องมีีการพััก
เพื่่�อความปลอดภััย

การนั บถอยหลังหยุดชั่วคราว

7 ฟุต /2.4 ม.

กำำ�ลัังนัับถอยหลัังสำำ�หรัับ
การพัักเพื่่�อความปลอดภััย

20 ฟุต /6 ม.

กําลังนั บ

การนั บถอยหลังเริม่
การนั บถอยหลังหยุดชั่วคราว

27 ฟุต/8.3 ม.

นั บถอยหลังต่อ

หยุดชั่วคราว
35 ฟุต/11 ม.

การพัักเพื่่�อความปลอดภััย
หยุุดชั่่�วคราว

จําเป็ นต้องพักเพือ่ ความปลอดภัย /
รีเซ็ตการนั บถอยหลัง

ขีีดจำำ�กััดของการพัักเพื่่�อความปลอดภััย - จะไม่่ผัันแปร
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5.2. การพั ักเพื่่�อลดความกดอากาศ
การพัักเพื่่�อลดความกดอากาศ หรืือ Decompression Stop
เป็็ นการพัักที่่�จำำ�เป็็ นต้ ้องปฏิิบัติ
ั ตา
ิ มเพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค
อัันเนื่่�องมาจากการลดความกดอากาศ (DCI)

ห้ ้ามดำำ�น้ำำ� �เกิินระดัับที่่คุ
� ณ
ุ ได้ ้รัับการฝึึ กอบรม
ดำำ�น้ำำ� �แบบต้ ้องพัักเพื่่�อลดความกดอากาศต่่อเมื่่�อคุุณได้ ้ผ่่าน
การฝึึ กอบรมที่่�เหมาะสมเท่่านั้้�น
การดำำ�น้ำำ� �โดยมีีสิ่่ง� กีีดขวางเหนืือศีีรษะประเภทใดก็็ตาม
ไม่่ว่่าจะเป็็ นการดำำ�น้ำำ� �ในถ้ำำ��หรืือเรืือจม หรืือมีีข้ ้อกำำ�หนดใน
การพัักเพื่่�อลดความกดอากาศ จะมีีความเสี่่�ยงจะเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมาก ให้ ้เตรีียมแผนรัับมือ
ื กัับความผิิดพลาดของระบบ
ไว้ ้เสมอและอย่่าพึ่่�งพาข้ ้อมููลจากเพีียงแหล่่งเดีียว

การละเมิิดข้้อกำำ�หนดในการพั ักเพื่่�อ
ลดความกดอากาศ
หากคุุณดำำ�ขึ้้�นเหนืือจุุดพัักเพื่่�อลดความกด
ี ดงกะพริิบ
อากาศ หน้ ้าจอจะแสดงสีแ
การละเมิิดข้ ้อกำำ�หนดในการพัักที่่�สำำ�คััญจะ
ส่่งผลให้ ้มีีการแจ้ ้งเตืือน “MISSED STOP”
(พลาดการพััก)

� ด
ดำำ�ลงสู่่จุ
ุ พัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศ

�
การพั ักเพื่่�อลดความกดอากาศเสร็็จสิ้้น
เมื่่�อมีีการพัักเพื่่�อลดความกดอากาศครบ
ทั้้�งหมดแล้ ้ว การพัักเพื่่�อความปลอดภััยจะ
เริ่่�มนัับถอยหลััง

กำำ�ลัังนัับถอยหลัังสำำ�หรัับการพััก
เพื่่�อความปลอดภััย

หากมีีการเปิิ ดใช้ ้งาน ตััวนัับการล้ ้างข้ ้อมููล
การลดความกดอากาศจะเริ่่�มนัับขึ้้น
� จากศููนย์์

การพัักเพื่่�อลดความกดอากาศจะเกิิดขึ้้�นทุุก ๆ 3 เมตร (10 ฟุุต)

หากปิิ ดใช้ ้งานตััวนัับการพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััยและการล้ ้างข้ ้อมููลการลด
ความกดอากาศ ระบบจะแสดงว่่า “เสร็็จสิ้้�น”
ในพื้้น
� ที่่�ข้ ้อมููลการพัักเพื่่�อลดความกดอากาศ

การพัักเพื่่�อลดความกดอากาศ
เสร็็จสิ้้�น

หน้ ้าจอการพัักเพื่่�อลดความกดอากาศจะแสดงดัังนี้้�
แทนที่่ก
� ารพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัย
เมื่่�อค่่า NDL ถึึงศููนย์์ ข้ ้อมููลการพัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศจะแทนที่่�หน้ ้าจอการพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััย
ตั ัวระบุุการเข้้าใกล้้
เมื่่�อคุุณเข้ ้าใกล้ ้ระยะ 17 ฟุุต (5.1 ม.)
ของจุุดพัักเพื่่�อลดความกดอากาศจุุดแรก
ข้ ้อความจะเปลี่่�ยนจากสีีแดงเป็็ นสีีเหลืือง
และลููกศรชี้้�ขึ้้น
� จะกะพริิบบอกให้ ้ดำำ�ขึ้้�นสู่่�
จุุดพััก
ที่่จุ
� ดพั
ุ
ักเพื่่�อลดความกดอากาศ
ขณะอยู่่ที่่
� ร� ะดัับความลึึกที่่�ต้ ้องพััก หรืือ
ลึึกกว่่าจนถึึง 5 ฟุุต (1.5 ม.) ข้ ้อความจะ
เปลี่่�ยนเป็็ นสีีเขีียว และจะมีีเครื่่�องหมายถููก
ปรากฏขึ้้�น ให้ ้คงอยู่่ที่่
� ค
� วามลึึกนี้้�จนกว่่าจะ
ครบเวลาพััก
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36.6
m

6m 2min

จำำ�เป็็ นต้ ้องมีีการพัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศ

13.7
m

6m 2min

ใกล้ ้ถึึงจุุดพัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศ

้
ไม่่มีีการล็็อกการเข้ ้าใช้งานเมื่่�
อละเมิิดจุุดพัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศ
ไม่่มีีการล็็อกการเข้ ้าใช้ ้งานเครื่่�องหรืือการลงโทษอื่่�นใดเมื่่�อ
ละเมิิดจุุดพัักเพื่่�อลดความกดอากาศ
ั เจนว่่ามีีการไม่่ปฏิิบัติ
นโยบายคืือการให้ ้คำำ�เตืือนที่่�ชัด
ั ตา
ิ ม
การพัักเพื่่�อลดความกดอากาศที่่�กำำ�หนดเพื่่�อให้ ้คุุณตััดสิินใจ
ตามที่่�คุณ
ุ ได้ ้รัับการฝึึ กอบรมมา
คุุณอาจติิดต่่อผู้้�ให้ ้บริิการประกัันภััยจากการดำำ�น้ำำ� �ของ
คุุณ ติิดต่่อเชมเบอร์์เพิ่่�มความกดกลัับ (re-compression
chamber) ที่่�อยู่่ใ� กล้ ้ที่่�สุด
ุ หรืือให้ ้การปฐมพยาบาลตามที่่�
คุุณได้ ้รัับการฝึึ กอบรมมา

ที่่�จุด
ุ พัักเพื่่�อลดความกดอากาศ
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M-value
Gradient

Lin
e

ดันั

โด

ยร

อบ

Mva
lue

ั เชิิงเส้ ้นสำำ�หรัับ
ฟัั งก์์ชัน
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างช้ ้า ๆ
ของ Gradient Factor

เส้

ระบบมีีตัวั เลืือกการตั้้�งค่่าที่่�เป็็ นเชิิงรุุกและระมััดระวัังกว่่าค่่าตั้้�งต้ ้น
อย่่าแก้ ้ไขค่่า GF จนกว่่าคุุณจะเข้ ้าใจผลที่่�ตามมา
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GF Lo จะ
กำำ�หนดการพััก
ครั้้�งแรก

รง

Conservatism ตั้้�งต้ ้นของระบบในโหมดดำำ�น้ำำ� �ทุุกโหมดจะอยู่่ที่่
� ร� ะดัับ
ปานกลาง (40/85)

0%

น้ แ

ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �จะใช้ ้ Gradient Factor ซึ่่�งจะคำำ�นวณ Conservatism
หลายระดัับ ระดัับ Conservatism จะเป็็ นคู่่ตั
� วั เลข เช่่น 30/70
สำำ�หรัับคำำ�อธิิบายโดยละเอีียด โปรดดููบทความที่่�ยอดเยี่่�ยมของ Erik
Baker ได้ ้ที่่� “Clearing Up The Confusion About Deep Stops”
และ “Understanding M-values” บทความเหล่่านี้้�มีอ
ี ยู่่บ
� นเว็็บไซต์์
โดยคุุณอาจลองสืืบค้ ้นคำำ�ว่่า “Gradient Factors” บนเว็็บ

100% 80% 60% 40% 20%

y

แรงดัันที่่�ผิวิ น้ำำ� �

ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �นี้้�ใช้ ้อััลกอริิทึม
ึ สำำ�หรัับลดความกดอากาศพื้้น
� ฐานของ
Bühlmann ZHL-16C ซึ่่�งมีีการปรัับแก้ ้โดยใช้ ้ Gradient Factors ที่่�
พััฒนาโดย Erik Baker เราได้ ้นำำ �ไอเดีียของเขามาสร้ ้างโค้ ้ดของเรา
เองเพื่่�อนำำ �ไปใช้ ้ เราขอขอบคุุณ Erik สำำ�หรัับงานด้ ้านการศึึกษาของ
เขาเกี่่�ยวกัับอัล
ั กอริิทึม
ึ การลดความกดอากาศ แต่่เขาไม่่มีีส่่วน
รัับผิด
ิ ชอบใด ๆ สำำ�หรัับโค้ ้ดที่่�เราเขีียน

กราฟจาก “Clearing Up The Confusion About Deep Stops” โดย Erik Baker
กราฟความดััน: Gradient Factors

แรงดัันก๊๊าซเฉื่่�อยของส่่วน, ค่่าสััมบููรณ์์

6. การลดความกดอากาศและ Gradient
Factor

0

การพััก
ครั้้�งแรก

� วิ น้ำำ� �) จะ
GF Hi (ค่่าการขึ้้�นสู่่ผิ
รัักษาขอบเขตที่่�ปลอดภััย

0

แรงดัันโดยรอบ, ค่่าสััมบููรณ์์ (ความลึึกเพิ่่�มขึ้้�น > )

x

•

Gradient Factor เป็็ นเพีียงเศษส่่วน (หรืือเปอร์์เซ็็นต์์) ของ M-value
Gradient

•

Gradient Factor (GF) มีีค่่าตั้้ง� แต่่ 0% ถึึง 100%

•

Gradient Factor 0% จะแทนเส้ ้นแรงดัันโดยรอบ

•

Gradient Factor 100% จะแทนเส้ ้น M-value

•

Gradient Factor จะปรัับสมการ M-value เดิิมสำำ�หรัับ Conservatism
ภายในโซนของการลดความกดอากาศ

•

ค่่า Gradient Factor ที่่�ต่ำำ�� กว่่า (GF Lo) ระบุุระดัับความลึึกของการพััก
ครั้้�งแรก ใช้ ้เพื่่�อคำำ�นวณ Deep Stop ถึึงความลึึกของ “Deco Stop ที่่�
ลึึกที่่�สุด
ุ ที่่�เป็็ นไปได้ ้”

•

ค่่า Gradient Factor ที่่�สููงกว่่า (GF Hi) ระบุุภาวะเกิินอิ่่�มตััวของ
� วิ น้ำำ� �
เนื้้�อเยื่่�อเมื่่�อขึ้้�นสู่่ผิ
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6.1. ความแม่่นยำำ�ของข้้อมููลการลด
ความกดอากาศ
ิ
ข้ ้อมููลการลดความกดอากาศที่่�นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �นี้้�แสดง รวมทั้้�ง NDL
ระดัับความลึึกสำำ�หรัับการพััก เวลาในพััก และ TTS ล้ ้วนเป็็ น
การคาดคะเนทั้้�งสิ้้�น ค่่าเหล่่านี้้�จะได้ ้รัับการคำำ�นวณใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง
และจะเปลี่่�ยนไปเมื่่�อสภาพแวดล้ ้อมเปลี่่�ยนแปลง ความแม่่นยำำ�ของ
การคาดคะเนเหล่่านี้้�ขึ้้น
� อยู่่กั
� บส
ั มมติิฐานหลายข้ ้อที่่�สร้ ้างขึ้้�น
โดยอััลกอริิทึม
ึ สำำ�หรัับการลดความกดอากาศ สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้ ้อง
ทำำ�ความเข้ ้าใจสมมติิฐานเหล่่านี้้�เพื่่�อให้ ้มั่่�นใจได้ ้ถึึงการคาดคะเน
การลดความกดอากาศที่่�แม่่นยำำ�
ระบบจะสัันนิิษฐานว่่านัักดำำ�น้ำำ� �จะดำำ�ขึ้้�นในอััตราความเร็็ว 10 ม./นาทีี
(33 ฟุุต/นาทีี) การดำำ�ขึ้้�นในอััตราที่่�เร็็วกว่่ามากหรืือช้ ้ากว่่ามากจะ
ส่่งผลต่่อการลดความกดอากาศ นอกจากนี้้� ระบบจะสัันนิิษฐานว่่า
นัักดำำ�น้ำำ� �นำำ �ก๊๊าซมาด้ ้วยแล้ ้วและมีีแผนจะใช้ ้ทุุกก๊๊าซที่่�เปิิ ดใช้ ้งานอยู่่�
การเปิิ ดใช้ ้งานก๊๊าซที่่�ไม่่ได้ ้ตั้้�งใจจะใช้ ้ทิ้้�งไว้ ้จะส่่งผลให้ ้ข้ ้อมููลเวลา
� วิ น้ำำ� � ข้ ้อมููลการพัักเพื่่�อลดความกดอากาศ และเวลาใน
ในการขึ้้�นสู่่ผิ
การลดความกดอากาศที่่�แสดงนั้้�นคลาดเคลื่่�อน
ระหว่่างที่่�ดำำ�ขึ้้�น ระบบจะสัันนิิษฐานว่่านัักดำำ�น้ำำ� �จะพัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศโดยใช้ ้ก๊๊าซที่่�มี ี PPO2 สููงสุุดที่่�ต่ำำ�� กว่่าค่่า OC Deco PPO2
(ค่่าตั้้�งต้ ้น 1.61) หากมีีก๊า๊ ซที่่�ดีก
ี ว่่าที่่�ใช้ ้ได้ ้ ก๊๊าซปัั จจุุบัน
ั จะแสดงเป็็ น
สีีเหลืือง ซึ่่�งระบุุว่่ามีก
ี ารคาดการณ์์ว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนก๊๊าซเกิิดขึ้้�น
การคาดคะเนการลดความกดอากาศที่่�แสดงจะสัันนิิษฐานว่่าจะมีี
การใช้ ้ก๊๊าซที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ เสมอ แม้ ้ว่่าจะยัังไม่่ได้ ้สลัับไปใช้ ้ก๊๊าซที่่�ดีก
ี ว่่า
การคาดคะเนการลดความกดอากาศจะแสดงเสมืือนว่่าการสลัับก๊า๊ ซ
จะเกิิดขึ้้�นภายในอีีก 5 วิินาทีีข้ ้างหน้ ้า

ตั ัวอย่่าง: นัักดำำ�น้ำำ� �ที่่�ดำำ�แบบต้ ้องลดความกดอากาศไปที่่�ระดัับ
40 ม./131 ฟุุต เป็็ นเวลา 40 นาทีีด้ ้วยการตั้้�งค่่า GF ที่่� 45/85
ิ
มีีสองก๊๊าซที่่�ตั้้ง� โปรแกรมไว้ ้ในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �และเปิิ ดใช้ ้งานอยู่่�
นั่่�นคืือ O2 21% และ O2 99% ตารางลดความกดอากาศของนัักดำำ�น้ำำ� �
จะคำำ�นวณจากการหายใจด้ ้วยออกซิิเจน 21% สำำ�หรัับช่่วงเวลาที่่�
ดำำ�ลง ช่่วงเวลาที่่�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� � และช่่วงเวลาที่่�ดำำ�ขึ้้�นจนกว่่านัักดำำ�น้ำำ� �จะ
ดำำ�ขึ้้�นถึึงระดัับ 6 ม./20 ฟุุต ที่่�ระดัับ 6 ม./20 ฟุุต ค่่า PPO2 ของ
� � 1.606 (ต่ำำ�� กว่่า 1.61) จึึงเป็็ นก๊๊าซสำำ�หรัับลด
ก๊๊าซ O2 99% จะอยู่่ที่่
ความกดอากาศที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ ที่่�ใช้ ้ได้ ้
ข้ ้อมููลสำำ�หรัับการพัักเพื่่�อลดความกดอากาศที่่�เหลืือจะได้ ้รัับ
การคำำ�นวณและแสดงโดยสัันนิิษฐานว่่านัักดำำ�น้ำำ� �จะเปลี่่�ยนไปใช้ ้
ก๊๊าซที่่�ดีก
ี ว่่า โปรไฟล์์ดำำ�น้ำำ� �ระบุุว่่าการพัักเหล่่านี้้�จะใช้ ้เวลา 8 นาทีีที่่�
6 ม./20 ฟุุต และ 12 นาทีีที่่� 3 ม./10 ฟุุต หากนัักดำำ�น้ำำ� �ไม่่ได้ ้
ิ
� วิ น้ำำ� �จนกว่่า
สลัับเป็็ น O2 99% นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �จะไม่่อนุุญาตให้ ้ขึ้้�นสู่่ผิ
ิ
จะมีีการคายก๊๊าซออกจากร่่างกายอย่่างเพีียงพอ แต่่นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �
จะยัังคงสัันนิิษฐานว่่านัักดำำ�น้ำำ� �กำำ�ลัังจะเปลี่่�ยนก๊๊าซ และเวลาการลด
ความกดอากาศที่่�แสดงจะคลาดเคลื่่�อนอย่่างมาก การพัักที่่�ระดัับ
6 ม./20 ฟุุต จะใช้ ้เวลา 19 นาทีี และการพัักที่่� 3 ม./10 ฟุุต จะใช้ ้
� วิ น้ำำ� �จะเท่่ากัับ 37 นาทีี
เวลา 38 นาทีี ส่่วนต่่างของเวลารวมในการขึ้้�นสู่่ผิ
ในสถานการณ์์ที่่สูู
� ญเสีียก๊๊าซหรืือในกรณีีที่่นั
� ักดำำ�น้ำำ� �ลืืมปิิ ดใช้ ้งาน
ก๊๊าซที่่�ไม่่ได้ ้นำำ �ไปด้ ้วยก่่อนดำำ�น้ำำ� � สามารถปิิ ดใช้ ้งานก๊๊าซได้ ้ใน
ระหว่่างดำำ�น้ำำ� �โดยไปที่่� Dive Setup (การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ� �) ->
Define Gas (ระบุุก๊า๊ ซ)

นัักดำำ�น้ำำ� �อาจต้ ้องพัักลดความกดอากาศนานกว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้ ้
� วิ น้ำำ� �คลาดเคลื่่�อนหาก
อีีกทั้้�งอาจได้ ้รัับการคาดคะเนเวลาขึ้้�นสู่่ผิ
ิ
นัักดำำ�น้ำำ� �ไม่่สลัับไปใช้ ้ก๊๊าซที่่�ดีก
ี ว่่าตามการแจ้ ้งเตืือนของนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �
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7. ตั ัวอย่่างการดำำ�น้ำำ��
7.1. ตั ัวอย่่างการดำำ�น้ำำ�� แบบก๊๊าซเดีียว
นี่่�คือ
ื ตััวอย่่างหน้ ้าจอแสดงผลที่่�อาจเห็็นในการดำำ�น้ำำ� �แบบไม่่พัักเพื่่�อ
ลดความกดอากาศในโหมดก๊๊าซเดีียว (Air หรืือ Nitrox)
1. ก่่อนดำำ�น้ำำ�� - นี่่�คือ
ื หน้ ้าจอที่่�ผิวิ น้ำำ� �ก่่อนที่่�กำำ�ลัังจะดำำ�ลง ที่่�ผิวิ น้ำำ� �
แบตเตอรี่่�จะแสดงว่่ามีีประจุุประมาณ 75% Air คืือก๊๊าซที่่�เลืือกใช้ ้
หายใจ ความลึึกสููงสุุดจากการดำำ�น้ำำ� �ก่่อนหน้ ้าจะแสดง
2. การดำำ�ลง - ขณะที่่�เราผ่่านความลึึก 11 เมตร NDL จะแสดง 99
นาทีี ซึ่่�งเป็็ นขีีดจำำ�กััดสููงสุุดที่่�ไม่่ต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ
ิ
(NDL) ที่่�นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �จะแสดงระหว่่างการดำำ�น้ำำ� � ที่่�ความลึึกนี้้� ตััวนัับ
การพัักเพื่่�อความปลอดภััยจะปรากฏ
3. ความลึึกสููงสุุด - NDL จะเริ่่�มแสดงตััวเลขที่่�น้ ้อยลงเมื่่�อความลึึก
เพิ่่�มขึ้้�น หน้ ้าจอที่่� 3 จะแสดงว่่าเราจะต้ ้องลดความกดอากาศในอีีก
8 นาทีี ตััวนัับการพัักเพื่่�อความปลอดภััยได้ ้เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น 5 นาทีี
ิ
โดยอััตโนมััติ ิ เพราะนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �รู้้�ว่่านี่่�คือ
ื การดำำ�น้ำำ� �ลึึก
4. NDL ต่ำำ�
� - เมื่่�อ NDL น้ ้อยกว่่า 5 นาทีี ตััวเลขจะเปลี่่�ยนเป็็ น
สีีเหลืืองเพื่่�อระบุุว่่าเราควรเริ่่�มดำำ�ขึ้้�นเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความจำำ�เป็็ นใน
การพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ
5. การดำำ�ขึ้น
้� - ขณะที่่�เราดำำ�ขึ้้�น NDL ของเราจะเริ่่�มเพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�ง
โดยระบุุว่่าเราสามารถอยู่่ไ� ด้ ้นานขึ้้�นอีีกนิิดที่่�ระดัับความลึึกที่่�ตื้้น
� ขึ้้�นนี้้�
ตััวเลขอััตราการดำำ�ขึ้้�นจะแสดงว่่าเราดำำ�ขึ้้�นที่่�อัต
ั รา 6 mpm หรืือ 22
fpm
6. การพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัย - เมื่่�อเราดำำ�ขึ้้�นจนถึึงความลึึกน้ ้อย
กว่่า 6 ม. ตััวนัับการพัักเพื่่�อความปลอดภััยจะเริ่่�มนัับถอยหลััง ในกรณีี
นี้้� การตั้้�งค่่า Safety Stop ได้ ้รัับการตั้้�งค่่าที่่� Adapt (ปรัับตัวั ) และ
เนื่่�องด้ ้วยโปรไฟล์์การดำำ�น้ำำ� �ลึึกของเรา การนัับถอยหลัังจะเริ่่�มที่่� 5
นาทีี ตััวระบุุ “Complete” (เสร็็จสิ้้�น) จะแจ้ ้งเราเมื่่�อการพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััยเสร็็จสิ้้�นแล้ ้ว
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6. การพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััย

แม้ ้ว่่าการพัักเพื่่�อความปลอดภััยไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�บังั คัับ แต่่เมื่่�อมีี
ก๊๊าซเพีียงพอ วิิธีปฏิ
ี บั
ิ ติ
ั ที่่
ิ ดี
� ที่่
ี สุ
� ด
ุ คืือให้ ้พัักเพื่่�อความปลอดภััย
ในการดำำ�น้ำำ� �ทุุกครั้้�ง
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7.2. ตั ัวอย่่างการดำำ�น้ำำ�� แบบหลายก๊๊าซ
นี่่�คือ
ื ตััวอย่่างของหน้ ้าจอที่่�อาจแสดงในการดำำ�น้ำำ� �แบบลดความกด
อากาศด้ ้วยหลายก๊๊าซในโหมด 3GasNX
ความลึึกสููงสุุด: 40 เมตร	ก๊๊าซสำำ�หรัับใช้ ้ใต้ ้น้ำำ� �: O2 28%
เวลาที่่�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� �: 20 นาทีี	ก๊า๊ ซสำำ�หรัับพัักน้ำำ� �: O2 50%
1. การตั้้�งค่่าก๊๊าซ - วิิธีปฏิ
ี บั
ิ ติ
ั ที่่
ิ ดี
� ที่่
ี สุ
� ด
ุ รวมถึึงการตรวจดููรายการก๊๊าซ
ก่่อนการดำำ�น้ำำ� �แต่่ละครั้้�ง หน้ ้าจอนี้้�จะมีีอยู่่ใ� นส่่วน Nitrox Gases (ก๊๊าซ
ไนตร็็อกซ์์) ของเมนูู System Setup (การตั้้�งค่่าระบบ) ทุุกก๊๊าซที่่�เปิิ ด
อยู่่จ
� ะถููกนำำ �มาคำำ�นวณตารางการลดความกดอากาศ ดัังนั้้�นให้ ้ปิิ ดก๊๊าซ
ที่่�คุณ
ุ ไม่่ได้ ้นำำ �ไปด้ ้วย โปรดทราบว่่า MOD ที่่�แสดงในหน้ ้าจอนี้้�จะ
ส่่งผลต่่อก๊๊าซสำำ�หรัับใช้ ้ใต้ ้น้ำำ� �เท่่านั้้�น (O2 28%) ส่่วนก๊๊าซสำำ�หรัับพััก
น้ำำ� �จะควบคุุมโดย Deco PPO2
2. ยืืนยั ันความถููกต้้องของการตั้้�งค่่าการลดความกดอากาศ
- เพื่่�อความรอบคอบ ควรตรวจดููให้ ้แน่่ใจว่่าการตั้้�งค่่าอื่่�น ๆ ถููกต้ ้อง
ก่่อนเริ่่�มการดำำ�น้ำำ� �ทุุกครั้้�ง นอกเหนืือจากการตรวจสอบก๊๊าซแล้ ้ว เรา
แนะนำำ �การยืืนยัันความถููกต้ ้องของค่่าต่่าง ๆ ในเมนูู Deco Setup
(การตั้้�งค่่าการพัักน้ำำ� �) ด้ ้วย
3. วางแผนการดำำ�น้ำำ�� - ใช้ ้เครื่่�องมืือวางแผนการลดความกดอากาศ
ในส่่วน Dive Setup (การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ� �) เพื่่�อตรวจสอบเวลา
ดำำ�เนิินการรวม การลดความกดอากาศที่่�กำำ�หนดไว้ ้ และความจำำ�เป็็ น
ในการใช้ ้ก๊๊าซสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �ด้ ้วยการตั้้�งค่่าปัั จจุุบัน
ั
ั ที่่�จำำ�กััด
เครื่่�องมืือวางแผนการลดความกดอากาศในเครื่่�องมีีฟัังก์์ชัน
ั ้อน เราแนะนำำ �ให้ ้ใช้ ้ซอฟต์์แวร์์
ดัังนั้้�นสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �ที่่�ซับซ้
การวางแผนการดำำ�น้ำำ� �ในเดสก์์ท็็อปหรืือสมาร์์ทโฟน
4. ก่่อนดำำ�น้ำำ�� - ก่่อนเริ่่�มการดำำ�น้ำำ� � เราจะเห็็นว่่าก๊๊าซที่่�ใช้ ้อยู่่ใ� นขณะนี้้�
ตั้้�งค่่าไว้ ้ที่่� 28% และแบตเตอรี่่�ของเรามีีประจุุอยู่่ป
� ระมาณสามในสี่่�
5. ดำำ�ลง - ขณะที่่�ดำำ�ลง เวลาดำำ�น้ำำ� �ของเราจะเริ่่�มนัับ และ NDL ของ
เราจะเปลี่่�ยนจากศููนย์์เป็็ น 99

Nitrox Gases
Off
On
On

6.3m
23m
OC
57m

99%
50%
28%

1. การตั้้�งค่่าก๊๊าซ

Stp Tme Run Gas Qty
40 bot 20 28% 1419
21 asc 22 28% 115
12 asc 23 50%
36
12
1 24 50%
33
A
9
1 25 50%
29
Quit
Next
3. วางแผนการดำำ�น้ำำ� � การพัักน้ำำ� �ที่่�กำำ�หนดไว้ ้

45:h11m
MAX
Nx28 38 m8
.

4. ก่่อนดำำ�น้ำำ� �

Time RMV
OC Depth
040 020 15

Gas Usage, in Liters
50%: 287
28%: 1534

3. วางแผนการดำำ�น้ำำ� � ความจำำ�เป็็ นในการใช้ก๊๊้ าซ

11.0

:

m
SURFACE

Custom
30/70
3m
CntUp

2. ยืืนยัันความถููกต้ ้องของ
การตั้้�งค่่าการพัักน้ำำ� �

Time RMV
OC Depth
040 020 15

0.0

GF

0
23°C
9:22am

TIME

:

m

:1: 35
99
MAX
21°C
o
9:24am
Nx28 11 m
.

5. การดำำ�ลง

(อ่่านต่่อในหน้ ้าถััดไป)
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ตั ัวอย่่างการดำำ�น้ำำ�� แบบหลายก๊๊าซ (ต่่อ)
6. ความลึึกสููงสุุด - เมื่่�อ NDL ถึึง 0 จะต้ ้องมีีการพัักเพื่่�อลด
ความกดอากาศ ข้ ้อกำำ�หนดในการพัักจะแสดงขึ้้�นแทนที่่�ข้ ้อมููลการพััก
เพื่่�อความปลอดภััย
7. การดำำ�ขึ้น
้� - สามารถดำำ�ขึ้้�นไปที่่�ระดัับ 12 เมตรได้ ้อย่่างปลอดภััย
โดยต้ ้องใช้ ้เวลาที่่�จุด
ุ พัักน้ำำ� �นั้้�น 1 นาทีี ขณะที่่�ดำำ�ขึ้้�น กราฟแถบทาง
ด้ ้านขวาของความลึึกแสดงให้ ้เห็็นอััตราการดำำ�ขึ้้�น ลููกศรสองอััน
แสดงอััตราการดำำ�ขึ้้�นที่่� 6 mpm ในตััวอย่่างนี้้� ทั้้�งนี้้�ข้ ้อมููลการลด
ความกดอากาศทั้้�งหมดคาดคะเนโดยสัันนิิษฐานว่่าอััตราการดำำ�ขึ้้�นอยู่่�
ที่่� 10 เมตรต่่อนาทีี
8. การเปลี่่�ยนก๊๊าซ - ข้ ้อมููลการลดความกดอากาศทั้้�งหมด
คาดคะเนโดยสัันนิิษฐานว่่าคุุณจะเปลี่่�ยนเป็็ นก๊๊าซที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ เมื่่�อดำำ�ขึ้้�น
ที่่� 21 ม. ก๊๊าซที่่�ใช้ ้หายใจจะเปลี่่�ยนเป็็ นสีีเหลืือง ซึ่่�งระบุุว่่ามีก๊
ี า๊ ซ
สำำ�หรัับหายใจที่่�ดีก
ี ว่่าที่่�ใช้ ้ได้ ้ หากไม่่มีีการเปลี่่�ยนก๊๊าซ ข้ ้อมููลการพัักน้ำำ� �
และเวลาจะไม่่แม่่นยำำ�
ิ
9. การเข้้าใกล้้จุดพั
ุ
ักน้ำำ�� - เมื่่�อคุุณดำำ�ขึ้้�น นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �จะแจ้ ้งคุุณ
เมื่่�อเข้ ้าใกล้ ้จุุดพัักน้ำำ� � เครื่่�องหมายถููกสีีเขีียวจะปรากฏในระยะ 1.8 ม.
ลึึกกว่่าระดัับความลึึกของจุุดพัักน้ำำ� �
10. การพลาดจุุดพั ักน้ำำ�� - หากคุุณดำำ�ขึ้้�นที่่�ระดัับความลึึกตื้้�นกว่่า
เพดานการลดความกดอากาศ ข้ ้อมููลจุุดพัักน้ำำ� �จะกะพริิบเป็็ นสีีแดง
หากคุุณไม่่ดำำ�ลง ระบบจะกระตุ้้�นให้ ้แสดงคำำ�เตืือนการพลาดจุุดพัักน้ำำ� �
คุุณสามารถรัับทราบและล้ ้างข้ ้อมููลการแจ้ ้งเตืือนเบื้้�องต้ ้นนี้้�ได้ ้
โดยการกดปุ่่�มใดก็็ได้ ้ ให้ ้ดำำ�ลงอีีกครั้้�งในระดัับที่่ลึ
� ก
ึ กว่่าความลึึกของ
จุุดพัักเพื่่�อให้ ้ข้ ้อความกะพริิบหายไป
11. การล้้างข้้อมููลการพั ักน้ำำ�� - เมื่่�อลดความกดอากาศทั้้�งหมด
ตามที่่�กำำ�หนดแล้ ้ว การพัักเพื่่�อความปลอดภััยจะเริ่่�มหากเปิิ ดใช้ ้งาน
อยู่่� ในกรณีีนี้้� ตััวนัับล้ ้างข้ ้อมููลการพัักน้ำำ� �จะเริ่่�มนัับขึ้้น
� จากศููนย์์
สิ้้�นสุุดตััวอย่่าง
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39

TIME

.8
m

DECO STOP

9m : 1min
40m
0

18
: : 44
MAX
NX28 39 m8
.

6. ความลึึกสููงสุุด

20

TIME

.9
m

21°C
9:24am

DECO STOP

9m : 1min
0

23
: : 45
MAX
NX28 39 m8

21°C
9:24am
8. การเปลี่่�ยนก๊๊าซ
.

7

.7
m

DECO STOP

9m : 2 min
TIME
26
: : 55
0
Warning
Confirm
MISSED DECO STOP
10. การพลาดจุุดพัักน้ำำ� �

25

.2
m

DECO STOP

12m : 1min
TIME
21
: : 51
0
MAX
21°C
NX28 39 m8 9:24am
.

7. การดำำ�ขึ้้�น

13

.7
m

TIME

DECO STOP

9m : 2 min
0

25
: : 16
MAX
NX50 39 m8

21°C
9:25am
9. การเข้ ้าใกล้ ้จุุดพัักน้ำำ� �
.

3

TIME

CLEAR

.7
m

:
0:11
99

31
: : 01
MAX
NX50 39 m8
.

21°C
9:31am

11. การล้ ้างข้ ้อมููล
การลดความกดอากาศ
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8. โหมด Gauge
โหมด Gauge จะเปลี่่�ยน Perdix 2 ให้ ้เป็็ นหน้ ้าจอแสดงความลึึกและ
เวลาแบบง่่าย (ซึ่่�งก็็คือ
ื ตััวจัับเวลาที่่�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� �)

39.0

21:16

m

MAX

.8
47
m
AVG
22.5m

STOPWATCH

22C

โหมด Gauge

16:56
8:35 AM

เนื่่�องจากไม่่มีีการติิดตามข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับเนื้้�อเยื่่�อสำำ�หรัับลด
ความกดอากาศในโหมด Gauge การเปลี่่�ยนเป็็ นหรืือเปลี่่�ยนจาก
โหมด Gauge จะเป็็ นการรีีเซ็็ตข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับเนื้้�อเยื่่�อสำำ�หรัับลด
ความกดอากาศ`
เปลี่่�ยนเป็็ นโหมด Gauge ในเมนูู System Setup (การตั้้�งค่่าระบบ)
> Mode Setup (การตั้้�งค่่าโหมด) หน้ ้า 5
คุุณสมบั ัติิของโหมด Gauge:
• แสดงข้ ้อมููลความลึึกแบบใหญ่่พิิเศษ (เมตรหรืือฟุุต)
• แสดงข้ ้อมููลเวลาแบบใหญ่่พิิเศษ (นาทีีหรืือวิินาทีี)
• แสดงความลึึกสููงสุุดและความลึึกโดยเฉลี่่�ยในหน้ ้าจอหลััก
• ความลึึกเฉลี่่�ยที่่�รีเี ซ็็ตได้ ้
• Stopwatch

Stopwatch
ขณะดำำ�น้ำำ� � การเริ่่�มหรืือหยุุด
ิ
Stopwatch (นาฬิกาจัั
บเวลา)
จะเป็็ นตััวเลืือกเมนููแรก
เมื่่�อหยุุด คำำ�ว่่า “Stopwatch” จะ
ปรากฏเป็็ นสีีแดง
เมื่่�อไม่่ได้ ้อยู่่ที่่
� ศูู
� นย์์ สามารถ
ิ
รีีเซ็็ตนาฬิกาจัั
บเวลาได้ ้
พฤติิกรรมการรีีเซ็็ตขึ้้น
� อยู่่กั
� บ
ั
สถานะ:
ิ
• หากนาฬิกานัั
บอยู่่ต
� อนรีีเซ็็ต
ิ
นาฬิกาจะนัับต่่อไปเรื่่�อย ๆ
โดยนัับขึ้้น
� จาก 0 อีีกครั้้�ง
ิ
• หากมีีการหยุุดนาฬิกาตอน
ิ
รีีเซ็็ต นาฬิกาจะอยู่่ที่่
� � 0 และ
จะไม่่นัับต่่อ

39.0

MAX

m

21:16

STOPWATCH

2:56
47 m
Start Stopwatch
.8

39.0

MAX

m

21:16

STOPWATCH

2:56
47 m
Reset Stopwatch
.8

ความลึึกเฉลี่่�ยที่่รี� เี ซ็็ตได้้
ในระหว่่างการดำำ�น้ำำ� � สามารถรีีเซ็็ตความลึึกเฉลี่่�ยได้ ้
เมื่่�ออยู่่ที่่
� ผิ
� วิ น้ำำ� � ค่่า MAX และ AVG จะแสดงความลึึกสููงสุุดและ
ความลึึกโดยเฉลี่่�ยของการดำำ�น้ำำ� �ครั้้�งล่่าสุุด ความลึึก AVG ที่่�แสดง
ที่่�ผิวิ น้ำำ� �คืือความลึึกสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �ตลอดครั้้�งนั้้�น ไม่่ว่่าจะใช้ ้
การรีีเซ็็ตตัวั เลืือกความลึึกเฉลี่่�ยหรืือไม่่ก็็ตาม นอกจากนี้้�
บัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �ยัังบัันทึึกความลึึกเฉลี่่�ยสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �ตลอดครั้้�งนั้้�น

หน้้าจอ Gauge มีีรููปแบบดั ังนี้้�
• ระดัับความลึึกอยู่่ด้
� ้านซ้ ้าย
• เวลาอยู่่ด้
� ้านขวา
• ความลึึกและระยะเวลาที่่�ดำำ�น้ำำ� �อยู่่ใ� นแถวบน
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DEPTH TIME STOP TIME

9. Compass (เข็็มทิศ
ิ )

22.1

Perdix 2 มีีเข็็มทิิศดิิจิทั
ิ ล
ั ที่่�ชดเชยความเอีียง

คุุณลั ักษณะของเข็็มทิศ
ิ
•
•
•
•
•
•

3

1.30

NE
ความละเอีียด 1°
N
ความแม่่นยำำ� ±5°
อััตราการรีีเฟรชความเร็็วสููง
เครื่่�องหมายทิิศทางที่่�ผู้้�ใช้ ้ตั้้�งค่่า พร้ ้อมเครื่่�องหมายตรงข้ ้าม
การปรัับทิศ
ิ เหนืือจริิง (การบ่่ายเบน)
การชดเชยความเอีียง ±45°

24

การดููเข็็มทิศ
ิ

นอกจากนี้้� องศาที่่�ผิด
ิ เพี้้�ยนจากทิิศที่่�ต้ ้องการจะไปจะแสดงขึ้้�น (16°
ในภาพตััวอย่่าง) องศาที่่�ผิด
ิ เพี้้�ยนนี้้�จะมีีประโยชน์์ในการเคลื่่�อนตััวใน
รููปแบบต่่าง ๆ ยกตััวอย่่างเช่่น รููปแบบกล่่องจะต้ ้องหััน 90° เป็็ นระยะ
ขณะที่่�รููปแบบสามเหลี่่�ยมจะต้ ้องหััน 120° เป็็ นระยะ

ข้ ้อจำำ�กััดของเข็็มทิิศ

เมื่่�อเปิิ ดใช้ ้งาน สามารถดููเข็็มทิิศได้ ้โดยการกดปุ่่�ม SELECT (ขวา)
หนึ่่�งครั้้�ง กด SELECT อีีกครั้้�งเพื่่�อดููหน้ ้าจอข้ ้อมููลปกติิ

การปรั ับเทีียบ - เข็็มทิิศดิิจิทั
ิ ล
ั ต้ ้องได้ ้รัับการปรัับเทีียบอยู่่เ� ป็็ น
ประจำำ� สามารถทำำ�ได้ ้ในเมนูู System Setup (การตั้้�งค่่าระบบ)
 Compass (เข็็มทิศ
ิ ) ดููรายละเอีียดที่่�หน้ ้า 5

เข็็มทิิศต่่างจากหน้ ้าจอข้ ้อมููลปกติิตรงที่่�จะไม่่หมดเวลาและกลัับสู่่�
หน้ ้าจอหลััก กดปุ่่�ม MENU (ซ้ ้าย) เพื่่�อกลัับไปยัังหน้ ้าจอหลััก

การเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� - เมื่่�อเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� จะต้ ้องปรัับเทีียบ
เข็็มทิิศ

การทำำ�เครื่่�องหมายทิิศที่่จ
� ะไป
หากต้ ้องการทำำ�เครื่่�องหมายทิิศที่่�จะไป เมื่่�อ
เปิิ ดดููเข็็มทิิศ ให้ ้กด ปุ่่�ม MENU (ซ้ ้าย) เมนูู
“Exit/Mark (ออก/ทำำ�เครื่่�องหมาย)” จะ
ปรากฏขึ้้�น กดปุ่่�ม SELECT (ขวา) อีีกครั้้�ง
เพื่่�อทำำ�เครื่่�องหมายทิิศที่่�จะไป
ทิิศที่่�ทำำ�เครื่่�องหมายไว้ ้จะปรากฏเป็็ นลููกศร
สีีเขีียว เมื่่�ออยู่่ใ� น ±5° ของทิิศที่่�จะไป
การแสดงองศาจะเปลี่่�ยนเป็็ นสีีเขีียว
ทิิศตรงข้ ้าม (180° จากทิิศที่่�จะไปที่่�ทำำ�
เครื่่�องหมายไว้ ้) จะแสดงเป็็ นลููกศรสีีแดง
เมื่่�ออยู่่ใ� น ±5° ของทิิศตรงข้ ้าม การแสดง
องศาจะเปลี่่�ยนเป็็ นสีีแดง

หน้ ้า 3

เมื่่�ออยู่่เ� กิินกว่่า 5° ของทิิศที่่�ทำำ�
เครื่่�องหมายว่่าจะไป ลููกศรสีีเขีียวจะ
� ศ
แสดงทิิศกลัับไปสู่่ทิ
ิ ที่่�จะไปที่่�ทำำ�
เครื่่�องหมายไว้ ้

การรบกวน - เนื่่�องจากเข็็มทิิศทำำ�งานจากการอ่่านค่่าสนามแม่่เหล็็ก
ของโลก ทิิศที่่�จะไปของเข็็มทิิศจะได้ ้รัับผลกระทบจากสิ่่�งใดก็็ตามที่่�
รบกวนสนามแม่่เหล็็กโลกหรืือมีีการสร้ ้างสนามแม่่เหล็็กของตััวเอง
ควรอยู่่ห่่า
� งจากวััตถุเุ หล็็กและเครื่่�องยนต์์หรืือสายไฟ (เช่่น จากไฟ
ดำำ�น้ำำ� �) นอกจากนี้้� การอยู่่ใ� กล้ ้หรืืออยู่่ภา
� ยในเรืือจมอาจส่่งผลต่่อ
เข็็มทิิศ
ค่่าบ่่ายเบนแม่่เหล็็กโลก (หรืือเรีียกอีีกอย่่างว่่าค่่าผัันแปร
แม่่เหล็็กโลก) คืือความแตกต่่างระหว่่างทิิศเหนืือบนเข็็มทิิศและ
ทิิศเหนืือตามจริิง สามารถชดเชยค่่านี้้�ได้ ้ในเมนูู Compass Setup
(การตั้้�งค่่าเข็็มทิิศ) โดยใช้ ้การตั้้�งค่่า True North (ทิิศเหนืือจริิง)
ค่่าบ่่ายเบนแม่่เหล็็กโลกจะแตกต่่างกัันไปทั่่�วโลก ดัังนั้้�นจำำ�เป็็ น
ต้ ้องปรัับใหม่่เมื่่�อเดิินทาง
มุุมเอีียงแม่่เหล็็กโลก (หรืือมุุมเทแม่่เหล็็กโลก) ระบุุว่่าสนาม
แม่่เหล็็กของโลกชี้้�ขึ้้น
� หรืือลงมากน้ ้อยเพีียงใด เข็็มทิิศจะชดเชย
ค่่าการเอีียงนี้้�โดยอััตโนมััติ ิ แต่่เมื่่�ออยู่่ใ� กล้ ้ขั้้�วโลก มุุมเอีียงอาจ
เกิิน 80° (นั่่�นคืือ สนามแม่่เหล็็กชี้้�ขึ้้น
� หรืือชี้้�ลงเกืือบเป็็ นเส้ ้นตรง)
ทำำ�ให้ ้เข็็มทิิศอาจไม่่แม่่นยำำ�
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10.Air Integration (AI)
Perdix 2 มาพร้ ้อมการรองรัับการส่่งสััญญาณ Air Integration 4 ถััง
ข้ ้อมููลส่่วนนี้้�ครอบคลุุมการทำำ�งานของคุุณลัักษณะ AI

คุุณสมบั ัติิของ AI
•
•
•
•
•
•
•

การควบคุุมแรงดัันไร้ ้สายพร้ ้อมกัันสููงสุุด 4 ถััง
หน่่วยเป็็ น psi หรืือ bar
อััตรา Gas Time Remaining (เวลาก๊๊าซที่่�เหลืือหรืือ GTR) และ
Surface Air Consumption (การใช้ ้อากาศที่่�ผิวิ น้ำำ� � หรืือ SAC)
จะอิิงถัังเดีียว
รองรัับถังั แบบติิดด้ ้านข้ ้างสำำ�หรัับ SAC, GTR และ Redundant
Time Remaining (RTR)
การแจ้ ้งเตืือนการเปลี่่�ยนถัังติิดด้ ้านข้ ้าง
การบัันทึึกแรงดััน GTR และ SAC
คำำ�เตืือนแรงดัันก๊๊าซสำำ�รองและวิิกฤต

10.1. AI คืืออะไร
AI ย่่อมาจาก Air Integration ใน Perdix 2 คำำ�นี้้�หมายถึึงระบบที่่�ใช้ ้
เครื่่�องส่่งสััญญาณไร้ ้สายเพื่่�อวััดแรงดัันก๊๊าซในถััง SCUBA และส่่ง
ิ
ข้ ้อมููลนี้้�ไปยัังนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � Perdix 2 เพื่่�อแสดงผลและบัันทึึก

ั ญาณไร้ ้สาย Shearwater Swift
เครื่่�องส่่งสัญ

ข้ ้อมููลจะถููกส่่งผ่่านการสื่่�อสารด้ ้วยคลื่่�นวิิทยุุความถี่่�ต่ำำ�� (38kHz)
ตััวรัับใน Perdix 2 จะรัับข้ ้อมููลและปรัับรููปแบบเพื่่�อแสดงผล
การสื่่�อสารเป็็ นการสื่่�อสารทางเดีียว เครื่่�องส่่งสััญญาณจะส่่งข้ ้อมููลไป
ิ
ยััง Perdix 2 แต่่นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �นี้้�จะไม่่ส่่งข้ ้อมููลใด ๆ ไปยัังเครื่่�องส่่ง
สััญญาณ

ใช้ ้ SPG อนาล็็อกสำำ�รอง
ใช้ ้เกจวััดความดัันระบบอนาล็็อกที่่�ใช้ ้
ใต้ ้น้ำำ� �ได้ ้เป็็ นแหล่่งข้ ้อมููลสำำ�รองสำำ�หรัับ
แรงดัันก๊๊าซเสมอ

หน้ ้า 3
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10.2. การตั้้�งค่่า AI พื้้�นฐาน
เนื้้�อหาส่่วนนี้้�จะช่่วยให้ ้คุุณเข้ ้าใจข้ ้อมููลพื้้น
� ฐานของ AI ใน Perdix 2
การตั้้�งค่่าขั้้�นสููงและคำำ�อธิิบายโดยละเอีียดจะอยู่่ใ� นเนื้้�อหาที่่�จะตามมา
ในภายหลััง

ั
ติิดตั้้�งเครื่่�องส่่งสัญญาณ
ก่่อนใช้ ้ระบบ AI คุุณต้ ้องติิดตั้้�งเครื่่�องส่่งสััญญาณหนึ่่�งหรืือสองเครื่่�อง
ใน First Stage Regulator สำำ�หรัับถังั ดำำ�น้ำำ� �ลึึก
โดยจะต้ ้องติิดตั้้�งเครื่่�องส่่งสััญญาณใน
ช่่อง First Stage ที่่�กำำ�กัับว่่า “HP” (High
Pressure หรืือแรงดัันสููง) ใช้ ้ First
Stage Regulator กัับช่่อง HP อย่่างน้ ้อย
สองช่่อง เพื่่�อให้ ้สามารถใช้ ้งานเกจแรง
ดัันระบบอนาล็็อกที่่�ใช้ ้ใต้ ้น้ำำ� �ได้ ้ (SPG)

แนะนำำ �ให้ ้มีี SPG สำำ�รอง

จััดวางตำำ�แหน่่งเครื่่�องวััดความดัันให้ ้อยู่่บ
� นร่่างกายข้ ้างเดีียวกัับข้ ้างที่่�
คุุณใส่่อุุปกรณ์์ Perdix 2 ของคุุณ ระยะจะจำำ�กััดที่่�ประมาณ 1 ม. (3
ฟุุต)
อาจใช้ ้สายแรงดัันสููงเพื่่�อระบุุตำำ�แหน่่งเครื่่�องส่่งสััญญาณอีีกครั้้�ง
เพื่่�อปรัับปรุงุ การรัับสััญญาณหรืือเพื่่�อความสะดวก ใช้ ้สายที่่�สามารถ
รองรัับแรงดััน 300 bar (4,500 psi) ขึ้้�นไป

ั ญาณบางเครื่่�องจะต้ ้องใช้ประแจ
้
เครื่่�องส่่งสัญ
(11/16”
หรืือ 17 มม.) เพื่่�อขัันให้ ้แน่่นขึ้้�นหรืือหลวมลง
หลีีกเลี่่�ยงการขัันให้ ้แน่่นหรืือหลวมด้ ้วยมืือ
นอกเสีียจากว่่าได้ ้รัับคำำ�แนะนำำ �จากผู้้�ผลิิต
เครื่่�องส่่งสััญญาณ เพราะอาจทำำ�ให้ ้เกิิด
ความเสีียหายต่่อเครื่่�องได้ ้
ผู้้�ใช้ ้สามารถติิดตั้้�งเครื่่�องส่่งสััญญาณ Shearwater Swift ได้ ้
โดยไม่่ต้ ้องใช้ ้เครื่่�องมืือใด ๆ

หน้ ้า 3

ั
ติิดตั้้�งเครื่่�องส่่งสัญญาณในช่่อง
First Stage HP

ติิดตั้้�งเครื่่�องส่่งสััญญาณบนตััวคุุณ โดยติิดที่่�ข้ ้างเดีียวกัับอุป
ุ กรณ์์มือ
ื ระยะคืือประมาณ
3 ฟุุต (1 ม.)
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ั
เปิิ ดเครื่่�องส่่งสัญญาณ

ั
จ ับคู่เครือ
่ งส่งสญญาณ

เปิิ ดเครื่่�องส่่งสััญญาณโดยการเปิิ ดวาล์์วถััง เครื่่�องส่่งสััญญาณจะ
ตื่่�นขึ้้�นโดยอััตโนมััติห
ิ ากตรวจจัับแรงดัันได้ ้
ข้ ้อมููลแรงดัันจะถููกส่่งทุุก 5 วิินาทีี

เครื่่�องส่่งสััญญาณแต่่ละตััวมีีหมายเลขซีีเรีียลเฉพาะที่่�สลัก
ั ไว้ ้บน
ตััวเครื่่�อง การสื่่�อสารทั้้�งหมดจะใช้ ้รหััสนี้้เ� พื่่�อที่่�จะได้ ้รู้้�แหล่่งข้ ้อมููล
ของแรงดัันที่่�อ่่านได้ ้ในแต่่ละครั้้�ง

ั
ปิิ ดเครื่่�องส่่งสัญญาณ
หากต้ ้องการปิิ ดเครื่่�องส่่งสััญญาณ ให้ ้ปิิ ดวาล์์วถัังและล้ ้าง Second
Stage Regulator เพื่่�อไล่่แรงดัันออกจากสาย เครื่่�องส่่งสััญญาณจะ
ปิิ ดโดยอััตโนมััติห
ิ ลัังจากไม่่ตรวจพบแรงดััน 2 นาทีี

เปิิ ดใช้ง้ าน AI ใน Perdix 2
ใน Perdix 2 ไปที่่� System Setup (การตั้้�งค่่าระบบ) > AI Setup
(การตั้้�งค่่า AI) เปลี่่�ยนการตั้้�งค่่า AI Mode (โหมด AI) เป็็ น On
(เปิิ ด)

AI Setup
AI Mode
Units
Tx Setup
GTR Mode

Next

On
Bar
T1
Off
Edit

เมื่่�อ AI Mode (โหมด AI) ได้ ้รัับการตั้้�งค่่าเป็็ น Off (ปิิ ด) ระบบ
ย่่อย AI จะปิิ ดการทำำ�งานทั้้�งหมดและจะไม่่ใช้ ้พลัังงานใด ๆ เมื่่�อเปิิ ด
ใช้ ้งาน ระบบ AI จะเพิ่่�มอััตราการใช้ ้พลัังงานประมาณ 10%
โปรดทราบว่่า AI จะไม่่เปิิ ดใช้ ้งานเมื่่�อ Perdix 2 ปิิ ดอยู่่�
ดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมได้ ้ที่่� ส่่วน AI Setup (การตั้้�งค่่า AI) ที่่�หน้ ้า 5

หน้ ้า 3

จัับคู่เ่� ครื่่�องส่่งสััญญาณนี้้�โดยการไปที่่�ตัวั เลืือกเมนูู Tx Setup แล้ ้ว
เลืือก T1 เปิิ ด T1 จากนั้้�นป้้ อนหมายเลขเครื่่�องส่่งสััญญาณ 6 หลััก
ในการตั้้�งค่่า T1 Serial # คุุณต้ ้องตั้้�งค่่าเพีียงครั้้�งเดีียวเท่่านั้้�น
จากนั้้�นจะบัันทึึกไว้ ้อย่่างถาวรในหน่่วยความจำำ�การตั้้�งค่่า

Transmitters
#
T1
T2
T3
T4

Next

On
On
Off
Off
Off
Setup

Serial
285817
000000
000000
000000
Edit

Tank Setup

T1 Serial#
Rated
Reserve
Rename
Unpair
Next

285817
207Bar
048Bar
T1
Edit
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เพิ่่�มการแสดงผล AI ในหน้้าจอหลั ัก
ข้ ้อมููล AI จะแสดงโดยอััตโนมััติเิ ป็็ นหน้ ้าจอข้ ้อมููลเมื่่�อคุุณสมบััติ ิ AI
เปิิ ดใช้ ้งานอยู่่� แต่่หน้ ้าจอหลัักจะไม่่แสดงข้ ้อมููล AI จนกว่่าผู้้�ใช้ ้จะ
เพิ่่�มเข้ ้ามาเอง
ในโหมดการดำำ�น้ำำ� �สัันทนาการ เพิ่่�ม AI เข้ ้าหน้ ้าจอหลัักในเมนูู
System Setup (การตั้้�งค่่าระบบ) > Bottom Row (แถวล่่าง)

Bottom Row

.7

Center

AI T1
AI GTR
GTR T1
T1

Change

210

B
A
R

---

Save

3 : 00

:

Air

T1

210

B
A
R

GTR T1

สามารถปรัับแต่่งแถวกลางได้ ้มากเพื่่�อแสดงข้ ้อมููลที่่�หลากหลาย
ดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการปรัับแต่่งนี้้�ใน ส่่วน Bottom Row (แถว
ล่่าง) ที่่�หน้ ้า 5

21

ตรวจสอบว่่าวาล์์วถัังของคุุณเปิิ ดอยู่่�
ก่่อนลงน้ำำ� � ให้ ้หายใจสองสามครั้้�งจาก Regulator ของคุุณหรืือเคลีียร์์
อากาศออกจาก Regulator ที่่�เป็็ น Second Stage ออกให้ ้หมด
พร้ ้อมทั้้�งสัังเกตแรงดัันในถัังของคุุณเป็็ นเวลา 10-15 วิินาทีีเสมอ
เพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่าคุุณได้ ้เปิิ ดวาล์์วถัังไว้ ้แล้ ้ว
หากมีีอากาศอยู่่ใ� น First Stage Regulator แต่่วาล์์วถัังปิิ ดอยู่่� ก๊๊าซ
ที่่�นัักดำำ�น้ำำ� �ใช้ ้หายใจได้ ้จะลดลงอย่่างรวดเร็็ว และเมื่่�อหายใจไม่่กี่่�ครั้้ง�
นัักดำำ�น้ำำ� �จะเผชิิญกัับสถานการณ์์ “อากาศหมด” สิ่่�งที่่�ต่่างจากเกจ
อนาล็็อกคืือแรงดัันที่่�รายงานใน Perdix 2 จะอััปเดตทุุก 5 วิินาทีี
ดัังนั้้�นจะต้ ้องติิดตามแรงดัันที่่� Perdix 2 รายงานให้ ้นานกว่่านั้้�น
(เราแนะนำำ � 10-15 วิินาทีี) เพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่าวาล์์วถัังเปิิ ดอยู่่�
การทดสอบเคลีียร์์อากาศออกจาก Regulator ตามด้ ้วยการสัังเกต
แรงดัันเป็็ นเวลา 10-15 วิินาทีีก่่อนลงน้ำำ� �โดยให้ ้เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ
การตรวจสอบความปลอดภััยก่่อนการดำำ�น้ำำ� �ด้ ้วยนั้้�นเป็็ นวิิธีที่่
ี ดี
� ใี น
การลดความเสี่่�ยงนี้้�

หน้ ้า 3
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10.3. การแสดงข้้อมููล AI

การแสดงแรงดั ันของถั ัง
bar)
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แรงดัันของถััง

การใช้ ้อากาศที่่�
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เวลาก๊๊าซที่่�เหลืือ
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AI แบบผสม

สามารถดููข้ ้อมููลเหล่่านี้้�ได้ ้สองวิิธีดั
ี งั นี้้�
1) เพิ่่�มเขตข้ ้อมููลที่่�ปรัับแต่่งได้ ้ในหน้ ้าจอหลััก
2) ข้ ้อมููลส่่วนใหญ่่สามารถดููได้ ้จากหน้ ้าจอข้ ้อมููล AI

สามารถเปลี่่�ยนชื่่�อเครื่่�องส่่งสััญญาณได้ ้ในเมนููการตั้้�งค่่าเครื่่�องส่่ง
สััญญาณ ซึ่่�งทำำ�ให้ ้ง่่ายขึ้้�นในการติิดตามว่่าเครื่่�องส่่งสััญญาณใด
รายงานแรงดัันของถัังใด
ชื่่�อเครื่่�องส่่งสััญญาณแต่่ละชื่่�อมีีอัก
ั ขระ 2 ตััวที่่�ใช้ ้สำำ�หรัับการแสดง
ข้ ้อมููล AI ทั้้�งหมด โดยมีีตัวั เลืือกดัังต่่อไปนี้้�
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ไม่่มีีการสื่่�อสารเป็็ นเวลา 30 ถึึง 90
วิินาทีี

ไม่่มีีการสื่่�อสารเป็็ นเวลามากกว่่า
90 วิินาทีี

Bat เครื่่�องส่่งสััญT1
คำำ�เตืืLow
อนแบตเตอรี่่�
ญาณเหลืือน้ ้อย:

การเปลี่่�ยนชื่่�อมีีจุด
ุ ประสงค์์เพื่่�อการแสดงผลเท่่านั้้�น ชื่่�อเครื่่�องส่่ง
สััญญาณไม่่มีีผลใด ๆ ต่่อเศษส่่วนก๊๊าซเพื่่�อจุุดประสงค์์ของ
การคำำ�นวณการลดความกดอากาศ
หน้ ้า 4
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ั
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การเปลี่่�ยนชื่่อ

อัักขระแรก: T, S, B, O หรืือ D
อัักขระที่่�สอง: 1, 2, 3 หรืือ 4
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ที่่�ด้ ้านบนของการแสดงข้ ้อมููลแรงดัันแต่่ละรายการ
กราฟแถบจะแสดงแรงดัันเป็็ นภาพ กราฟแถบนี้้�
เริ่่�มจากแรงดัันศููนย์์จนถึึงแรงดั ันที่่วั� ัดได้้ที่่ตั้้
� ง� ไว้ ้
SURFACE
กราฟนี้้�ไม่่ได้ ้ระบุุระดัับแบตเตอรี่่�
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การแสดงแรงดัันเป็็ นการแสดงข้ ้อมููล AI พื้้น
� Pฐาน
S
ที่่�สุด
ุ โดยแสดงแรงดัันในหน่่วยปัั จจุุบัน
ั (psiIหรืือ

ส่่วนนี้้�จะอธิิบายประเภทช่่องข้ ้อมููลที่่�ใช้ ้ในการแสดงข้ ้อมููล AI
ประเภทข้ ้อมููลได้ ้แก่่:
1) แรงดัันของถััง
2) SAC
3) GTR
4) RTR (เฉพาะถัั
งDEPTH
แบบติิดด้ ้านข้
้าง) DEPTH
DEPTH
TIME
SURFACE
TIME
5) หน้ ้าจอ AI แบบผสม

T1

ควรเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�เครื่่�องส่่ง
สััญญาณเร็็ว ๆ นี้้�

ควรเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�เครื่่�องส่่ง
สััญญาณทัันทีี
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การแสดง SAC
ข้ ้อมููล Surface Air Consumption (SAC) จะแสดงอััตรา
เฉลี่่�ยของการเปลี่่�ยนแปลงแรงดัันในช่่วงสองนาทีีที่่ผ่่า
� น
มา โดยปรัับเป็็ นค่่ามาตรฐานเสมืือนว่่าแรงดัันเท่่ากัับ 1
ATA SAC จะแสดงเป็็ น psi/นาทีี หรืือ bar/นาทีี โดยขึ้้�น
อยู่่กั
� บ
ั หน่่วยที่่�ตั้้ง� ไว้ ้
SAC สามารถแสดงข้ ้อมููลสำำ�หรัับถังั เดีียวหรืือสำำ�หรัับถังั
แบบติิดด้ ้านข้ ้างสองถัังที่่�มีปริ
ี ม
ิ าตรเท่่ากััน

โปรดทราบว่่า SAC ที่่�เป็็ นแรงดัันต่่อนาทีีจะไม่่
สามารถใช้ ้ได้ ้กัับถังั ที่่�มีข
ี นาดต่่างกััน
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การแสดง GTR
การแสดงผล Gas Time Remaining (เวลาก๊๊าซที่่�เหลืืออยู่่)� จะ
แสดงเวลาเป็็ นนาทีีว่่าคุณ
ุ สามารถอยู่่ที่่
� ค
� วามลึึกปัั จจุุบัน
ั ได้ ้นานเท่่าไร
B
� วิ น้ำำ� �ที่่�อัต
จนกว่่าการดำำ
�ขึ้้�นตรงสู่่ผิ
ั ราความเร็็ว 33 ฟุุต/นาทีี (10 ม./
A
นาทีีR) จะเป็็ นการดำำ�ขึ้้�นด้ ้วยแรงดัันก๊๊าซสำำ�รองที่่�เหลืืออยู่่�
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GTR จะอิิงได้ ้เพีียงถัังเดีียวหรืือเมื่่�อเลืือกถัังแบบติิดด้ ้านข้ ้าง โดยมีี 2
ถัังที่่�มีปริ
ี ม
ิ าณเท่่ากััน

ชื่่�อจะระบุุว่่ามีก
ี ารใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณใดสำำ�หรัับการคำำ�นวณ GTR
โดยจะเป็็ นตััวอัักษรสีีเทาเข้ ้ม ขณะที่่� “SM” จะระบุุว่่ามีก
ี ารเลืือก
Sidemount GTR (SAC สำำ�หรัับถังั แบบติิดด้ ้านข้ ้าง)

TIME

เมื่่�ออยู่่ที่่
� ผิ
� วิ น้ำำ� � GTR จะแสดง “---” GTR จะไม่่แสดงเมื่่�อต้้องมีี
SURFACE
การพั ักเพื่่�อลดความกดอากาศ และจะแสดงเป็็น “deco”
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0 % 207
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ค่่า SAC เฉลี่่�ยจากการดำำ�น้ำำ� �ครั้้�งล่่าสุุดจะแสดงเมื่่�ออยู่่ที่่
� ผิ
� วิ น้ำำ� �
เมื่่�อสิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ� � คุุณอาจเห็็นค่่า SAC เปลี่่�ยนกะทัันหััน นั่่�น
เป็็ นเพราะข้ ้อมููล SAC จะเปลี่่�ยนจากค่่า SAC ในช่่วงสองนาทีี
ที่่�ผ่่านมา (เมื่่�ออยู่่ใ� นโหมดดำำ�น้ำำ� �) เพื่่�อแสดงค่่า SAC เฉลี่่�ย
ตลอดการดำำ�น้ำำ� �

หน้ ้า 4

GTR T1

ค่่าจะแสดงเป็็ นสีีเหลืืองเมื่่�อน้ ้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 5 นาทีี ค่่าจะแสดง
เป็็ นสีีแดงเมื่่�อน้ ้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 นาทีี

สามารถเลืือกถัังที่่�รวมอยู่่ใ� นการคำำ�นวณ SAC ได้ ้ในเมนูู AI DEPTH
Setup
(หน้ ้า 5 )

ที่่�ผิวิ น้ำำ� � ค่่า SAC คืือค่่าเฉลี่่�ยจากการดำำ�น้ำำ� �
ครั้้�งล่่าสุุด
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ชื่่�อจะระบุุว่่ามีก
ี ารใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณใดสำำ�หรัับการคำำ�นวณ SAC
โดยจะเป็็ นตััวอัักษรสีีเทาเข้ ้ม ขณะที่่� “SM” จะระบุุว่่ามีก
ี ารเลืือก
Sidemount SAC (SAC สำำ�หรัับถังั แบบติิดด้ ้านข้ ้าง)

ในช่่วงไม่่กี่่�นาทีีแรกของการดำำ�น้ำำ� � ค่่า SAC จะไม่่
สามารถใช้ ้ได้ ้ขณะที่่�อยู่่ร� ะหว่่างการรวบรวมข้ ้อมููลเบื้้�องต้ ้น
สำำ�หรัับการคำำ�นวณค่่าเฉลี่่�ย โดยข้ ้อมููล SAC จะแสดงคำำ�
ว่่า “wait” (รอ) ในระหว่่างช่่วงเวลานี้้�

SURFACE

.0

ข้ ้อมููล SAC จากช่่วง 30 วิินาทีีแรกของการดำำ�น้ำำ� �แต่่ละครั้้�งจะถููกลบ
ทิ้้�ง จากนั้้�นจะใช้ ้เวลาไม่่กี่่�นาทีีเพื่่�อคำำ�นวณ SAC โดยเฉลี่่�ย ดัังนั้้�น ใน
ช่่วงไม่่กี่่�นาทีีแรกของการดำำ�น้ำำ� � GTR จะแสดง “wait” (รอ) จนกว่่า
จะมีีB
Aการรวบรวมข้ ้อมููลที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับการเริ่่�มคาดการณ์์ GTR
R
สามารถดููข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับวิธีิ ก
ี ารคำำ�นวณ GTR ได้ ้ที่่�
ส่่วน การคำำ�นวณ GTR ที่่�หน้ ้า 45

ไม่่มีี GTR
ที่่�ผิวิ น้ำำ� �

GTR T1

---

GTR T1
wait

เมื่่�อเริ่่�มต้ ้นการดำำ�น้ำำ� �
รอให้ ้ข้ ้อมููลเสถีียรก่่อน
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การแสดง RTR (เฉพาะแบบติิดด้า้ นข้้าง)
การแสดงผล Redundant Time Remaining (RTR)
จะระบุุว่่าเหลืือเวลาก๊๊าซเท่่าไรหากคำำ�นวณโดยการใช้ ้
แรงดัันของถัังแบบติิดด้ ้านข้ ้างที่่�มีแ
ี รงดัันน้ ้อยกว่่า
(นั่่�นคืือการสููญเสีียก๊๊าซทั้้�งหมดในถัังที่่�มีแ
ี รงดัันสููงกว่่า)

RTR T1

45

RTR จะใช้ ้กฎเกณฑ์์เหมืือนกัับ GTR ทุุกประการ และจะคำำ�นวณด้ ้วย
วิิธีเี ดีียวกััน
ชื่่�อจะระบุุถังั ที่่�กำำ�ลัังใช้ ้อยู่่สำ
� ำ�หรัับการคำำ�นวณ RTR โดยจะเป็็ น
สีีเทาเข้ ้ม

หน้ ้าจอ AI แบบผสมจะแสดงข้ ้อมููลในแถวข้ ้อมููล AI โดยอััตโนมััติ ิ
เพื่่�อเพิ่่�มข้ ้อมููลที่่�แสดงในพื้้น
� ที่่�ที่่มี
� อ
ี ย่่างจำำ�กััด รููปแบบการแสดงข้ ้อมููล
AI แบบผสมจะขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั การตั้้�งค่่า AI สามารถดููตััวอย่่างได้ ้ด้ ้านล่่าง
ตััวอย่่างเหล่่านี้้�ไม่่ครอบคลุุมรููปแบบที่่�เป็็ นไปได้ ้ทั้้�งหมด
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และ GTR T1
GTR Mode
T1
AI Mode
On
Units
Next
BarEdit
Tx
Tx Setup
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คุุณสมบััติข
ิ องถัังแบบติิดด้ ้านข้ ้างได้ ้รัับการออกแบบมา
โดยสัันนิิษฐานว่่าถัังที่่�ติด
ิ ด้ ้านข้ ้างมีีปริม
ิ าตรที่่�เท่่ากััน คุุณสมบััตินี้้
ิ ทำ
� ำ�ให้ ้
ิ
ไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้องป้้ อนปริิมาตรของถัังในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � ซึ่่�งทำำ�ให้ ้ผู้้�ใช้ ้
สามารถใช้ ้งานได้ ้ง่่ายขึ้้�นและลดโอกาสการเกิิดข้ ้อผิิดพลาด

การแสดงผล

B
A
R

2

- การแจ้ ้งเตืือนการเปลี่่�ยนถัังแบบติิด
ด้ ้านข้ ้าง
- การคำำ�นวณ SAC แบบติิดถัังด้ ้านข้ ้าง
- GTR และ RTR สำำ�หรัับถังั แบบติิด
ด้ ้านข้ ้าง

ใช้ถัั้ งที่่�เหมืือนกัันสำำ�หรัับถังั แบบติิดด้ ้านข้ ้าง

ดููส่่วนของเมนููแถวล่่างใน หน้ ้า 5 เพื่่�อเรีียนรู้้�วิิธีจั
ี ัดวางการแสดง
ข้ ้อมููล AI ในหน้ ้าจอหลัักของคุุณ

AI
Setup
การตั้้�งค่่า AI

5

GTR2 มีีT1
Perdix
คุณ
ุ สมบััติบา
ิ งประการที่่�ทำำ�ให้ ้การติิดตามก๊๊าซสะดวกขึ้้�น
ขณะที่่�ดำำ�น้ำำ� �แบบติิดถัังด้ ้านข้ ้าง โดยประกอบด้ ้วย:

สามารถเปิิ ดใช้ ้งานคุุณสมบััติข
ิ องถััง
แบบติิดด้ ้านข้ ้างได้ ้ในเมนููการตั้้�งค่่า AI
โดยการตั้้�งตััวเลืือกโหมด GTR เป็็ น
รููปแบบการผสมผสาน SM ที่่�ต้ ้องการ

หน้้าจอ AI แบบผสม

DEPTH TIME

GTR T1

10.4. AI ติิดด้า้ นข้้าง

0

อย่่าใช้ ้คุุณสมบััติ ิ AI สำำ�หรัับถังั แบบติิดด้ ้านข้ ้างสำำ�หรัับถังั ที่่�มีปริ
ี ม
ิ าตร
ต่่างกััน

การแจ้้งเตืือนการเปลี่่�ยนถั ังติิดด้า้ นข้้าง
เมื่่�อเปิิ ดใช้ ้งานคุุณสมบััติข
ิ องถัังแบบ
ติิดด้ ้านข้ ้าง การแจ้ ้งเตืือนการเปลี่่�ยน
ถัังจะปรากฏเป็็ นกล่่องสีีเขีียว โดยจะ
� ของถัังที่่�คุณ
ไฮไลต์์ชื่่อ
ุ ควรใช้ ้หายใจ
คุุณสมบััตินี้้
ิ จ
� ะเป็็ นการย้ำำ��เตืือนเล็็ก ๆ
ให้ ้สลัับถังั เมื่่�อแรงดัันของถัังแตกต่่าง
กัันเกิินที่่�ตั้้ง� ไว้ ้สำำ�หรัับ SM Switch
การตั้้�งค่่าการแจ้ ้งเตืือนการเปลี่่�ยนถัังมีี
ช่่วงที่่�เลืือกได้ ้ระหว่่าง 7 bar - 69 bar
หรืือ 100 psi - 999 psi
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ำ หรั ับถั ังแบบติิดด้า้ นข้้าง
SAC และ GTR สำ�
SAC และ GTR สำำ�หรัับถังั แบบติิดด้ ้านข้ ้างจะคำำ�นวณด้ ้วยวิิธีก
ี าร
เดีียวกัับ SAC และ GTR สำำ�หรัับถังั เดี่่�ยว แต่่จะรวมแรงดัันของถัังทั้้�ง
สองก่่อนการคำำ�นวณแต่่ละครั้้�ง นั่่�นคืือทั้้�งสองถัังจะได้ ้รัับการคำำ�นวณ
เสมืือนว่่าเป็็ นถัังใหญ่่เพีียงถัังเดีียว
การคำำ�นวณ SAC และ GTR สำำ�หรัับถังั แบบติิดด้ ้านข้ ้างจะสัันนิิษฐาน
ว่่าถัังที่่�ติด
ิ ด้ ้านข้ ้างทั้้�งสองนั้้�นมีีปริม
ิ าตรเท่่ากััน
โปรดทราบว่่าอััตรา SAC จะไม่่สามารถใช้ ้ร่่วมกัันระหว่่างถัังที่่�มีข
ี นาด
ต่่างกััน คุุณต้ ้องแปลง SAC เป็็ น RMV เพื่่�อเปรีียบเทีียบการใช้ ้ก๊๊าซ
ในการกำำ�หนดค่่าถัังที่่�ต่่างกััน
เพื่่�อจุุดประสงค์์ของการคำำ�นวณ RMV โดยใช้ ้ SAC สำำ�หรัับถังั แบบติิด
ด้ ้านข้ ้าง โปรดปฏิิบัติ
ั ตา
ิ มขั้้�นตอนเดีียวกัันกัับสำำ�หรัับถังั เดี่่�ยวใน ส่่วน
การคำำ�นวณ SAC ที่่�หน้ ้า 4 แต่่รวมคุุณสมบััติทั้้
ิ ง� หมดที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับ
ถัังไว้ ้ด้ ้วยกัันเสมืือนว่่าคุุณใช้ ้ถัังขนาดใหญ่่ถัังเดีียว
ปริิมาตรรวม = ปริิมาตรถััง 1 + ปริิมาตรถััง 2
แรงดัันรวมที่่�วัด
ั ได้ ้ = แรงดัันที่่�วัด
ั ได้ถัั้ ง 1 + แรงดัันที่่�วัด
ั ได้ถัั้ ง 2

ั
10.5. ใช้เ้ ครื่่�องส่่งสัญญาณหลายเครื่่�
อง
เมื่่�อใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณหลายเครื่่�อง เราจะสามารถวางใจ
ประสิิทธิิภาพของการรัับสััญญาณได้ ้เมื่่�อใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�มีรี อบ
การส่่งแตกต่่างกัันหรืือใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�มีรี ะบบการหลีีกเลี่่�ยง
การชนกัันของสััญญาณอย่่างเครื่่�องส่่งสััญญาณ Shearwater Swift
เมื่่�อเครื่่�องส่่งสััญญาณใช้ ้รอบการส่่งสััญญาณเดีียวกััน มีีความเป็็ นไป
ได้ ้ที่่�จัังหวะการส่่งสััญญาณของทั้้�งสองเครื่่�องจะตรงกััน เมื่่�อจัังหวะ
ตรงกััน อาจเกิิดการสููญเสีียข้ ้อมููล ซึ่่�งอาจมีีระยะเวลานานถึึง 20 นาทีี
หรืือมากกว่่า
ี ตกต่่างกัันจะมีีจัังหวะ
เครื่่�องส่่งสััญญาณ Shearwater รุ่่�นเก่่าที่่�มีสี
ี แ
การส่่งสััญญาณที่่�ต่่างกััน ซึ่่�งลดโอกาสการชนกัันของสััญญาณที่่�อาจ
ทำำ�ให้ ้เกิิดการขาดการเชื่่�อมต่่อ
เมื่่�อใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณมากกว่่าสองเครื่่�อง Shearwater แนะนำำ �ให้ ้
ใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณ Swift ซึ่่�งจะคอย “ฟัั ง” เครื่่�องส่่งสััญญาณอื่่�น ๆ
ในบริิเวณใกล้ ้เคีียงและจะปรัับจัังหวะการส่่งสััญญาณเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
สััญญาณรบกวน
ไม่่มีีขีด
ี จำำ�กััดจำำ�นวนเครื่่�องส่่งสััญญาณ Swift ที่่�สามารถทำำ�งานพร้ ้อม
กััน สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดูู Swift Operating Instructions
Manual (คู่่มื
� อ
ื แนะนำำ �การใช้ ้งาน Swift)

้ องส่่งสัญ
ั ญาณหลายเครื่่�องด้ ้วยรอบการส่่ง
การใช้เครื่่�
ั ญาณเดีียวกัันอาจทำำ�ให้ ้ได้ ้รัับข้ ้อมููลที่่�สื่่อ
� สารไม่่ครบ
สัญ
เมื่่�อใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณมากกว่่าหนึ่่�งเครื่่�อง ควรใช้ ้เครื่่�องส่่งสััญญาณ
ที่่�มีรี ะบบปรัับเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงสััญญาณชนกัันหรืือเครื่่�องส่่งสััญญาณ
รุ่่�นเก่่าต่่างสีีเพื่่�อป้้ องกัันการรบกวนกัันของสััญญาณ (ดููข้ ้างบน)
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10.6. การคำำ�นวณ SAC
Surface Air Consumption (SAC) คืืออั ัตราการเปลี่่�ยนแปลงแรงดั ัน
ถั ัง โดยปรัับเป็็ นค่่ามาตรฐานเสมืือนว่่าแรงดัันเท่่ากัับ 1 ATA หน่่วยเป็็ น
psi/นาทีี หรืือ bar/นาทีี
Perdix 2 จะคำำ�นวณ SAC เฉลี่่�ยในช่่วงสองนาทีีที่่ผ่่า
� นมา ข้ ้อมููลจาก
ช่่วง 30 วิินาทีีแรกของการดำำ�น้ำำ� �จะถููกลบทิ้้�งไปเพื่่�อให้ ้ไม่่ต้ ้องสนใจก๊๊าซ
ที่่�เพิ่่�มมา ซึ่่�งมัักจะถููกใช้ ้ไปในช่่วงเวลานี้้� (Inflating BCD, Wing หรืือ
ดรายสููท)

SAC เทีียบกั ับ RMV

สููตร SAC
ค่่า SAC จะคำำ�นวณดัังนี้้�:

� มานั้้�นห่่างกััน 2 นาทีี และ Pamb,ATA คืือแรงดััน
ตััวอย่่างเวลาที่่�สุ่่ม
โดยรอบโดยเฉลี่่�ย (นั่่�นคืือ ความลึึก) ตลอดช่่วงเวลานี้้�
ด้ ้วยความที่่� Perdix 2 จะแสดงผลและบัันทึึก SAC สููตรสำำ�หรัับ
การคำำ�นวณ RMV จาก SAC จึึงมีีประโยชน์์ การทราบ RMV ของ
ตััวเองสามารถช่่วยในการวางแผนการดำำ�น้ำำ� �โดยใช้ ้ถัังหลายขนาด

เนื่่�องจาก SAC จะอิิงเพีียงอััตราการเปลี่่�ยนแปลงของแรงดัันถััง
การคำำ�นวณจึึงไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้องทราบขนาดถััง แต่่นั่่�นหมายความว่่าจะไม่่
สามารถใช้ ้ค่่า SAT ร่่วมกัับถังั ที่่�มีข
ี นาดต่่างกัันได้ ้

การคำำ�นวณ RMV จาก SAC - หน่่วยวั ัดอิิมพีเี รีียล

ลองเปรีียบเทีียบกัับ Respiratory Minute Volume (RMV) ซึ่่�งเป็็ น
ปริิมาตรของก๊๊าซที่่�ปอดของคุุณสััมผััสต่่อนาทีี โดยวััดเป็็ น Cuft/นาทีี
หรืือ L/นาทีี ค่่า RMV จะบ่่งบอกถึึงอััตราการหายใจของคุุณ จึึงไม่่
เกี่่�ยวข้ ้องกัับขนาดของถััง

ยกตััวอย่่างเช่่น ขนาดถัังที่่�พบบ่่อยคืือ 80 Cuft ที่่� 3,000 psi

ทำำ�ไมจึึงใช้ ้ SAC แทน RMV
เนื่่�องจาก RMV ใช้ ้ร่่วมกัับถังั ที่่�มีข
ี นาดต่่างกัันได้ ้ จึึงเป็็ นตััวเลืือกที่่�ดี ี
กว่่าในการใช้ ้อ้ ้างอิิงสำำ�หรัับการคำำ�นวณ GTR แต่่ข้ ้อเสีียหลัักของ
การใช้ ้ RMV คืือจะต้ ้องตั้้�งค่่าขนาดถัังอย่่างถููกต้ ้องสำำ�หรัับถังั แต่่ละถััง
นัับว่่าเป็็ นเรื่่�องง่่ายที่่�จะลืืมทำำ�การตั้้�งค่่านี้้� และการตั้้�งค่่าผิิดก็็เป็็ นเรื่่�อง
ที่่�ทำำ�ได้ ้ง่่ายเช่่นเดีียวกััน
ข้ ้อดีีของ SAC คืือไม่่ต้ ้องทำำ�การตั้้�งค่่าใด ๆ ทำำ�ให้ ้เป็็ นตััวเลืือกที่่�ใช้ ้
งานง่่ายที่่�สุด
ุ และวางใจได้ ้มากที่่�สุด
ุ ข้ ้อเสีียคืือไม่่สามารถใช้ ้ร่่วมกัับ
ถัังที่่�มีข
ี นาดต่่างกัันได้ ้

ในระบบอิิมพีีเรีียล ขนาดถัังจะได้ ้รัับการอธิิบายด้ ้วยค่่าสองค่่า นั่่�นคืือ
ความจุุเป็็ น Cuft ที่่�ระดัับแรงดััน psi

หากต้ ้องการแปลง SAC [psi/นาทีี] เป็็ น RMV [Cuft/นาทีี] ให้ ้
คำำ�นวณว่่ามีีการจััดเก็็บ Cuft เท่่าไรต่่อหนึ่่�ง psi จากนั้้�นคููณด้ ้วย SAC
เพื่่�อที่่�จะได้ ้ RMV
ยกตััวอย่่างเช่่น SAC 23 psi/นาทีีด้ ้วยถััง 80 Cuft 3,000 psi จะ
เท่่ากัับ RMV (23 x (80/3,000)) = 0.61 Cuft/นาทีี

การคำำ�นวณ RMV จาก SAC - หน่่วยวั ัดเมตริิก
ในระบบเมตริิก ขนาดของถัังจะได้ ้รัับการอธิิบายด้ ้วยตััวเลขเดีียว
นั่่�นคืือ ขนาดของถัังเป็็ นลิิตร [L] นี่่�คือ
ื ปริิมาณก๊๊าซที่่�สามารถจััดเก็็บได้ ้ที่่�
แรงดััน 1 bar ดัังนั้้�นหน่่วยของขนาดถัังคืือ [L/bar]
ทำำ�ให้ ้การแปลง SAC เป็็ น RMV นั้้�นทำำ�ได้ ้ง่่าย เมื่่�อใช้ ้หน่่วยวััดเมตริิก
เพีียงคููณ SAC ด้ ้วยขนาดของถััง
ยกตััวอย่่างเช่่น SAC 2.1 bar/นาทีีด้ ้วยถััง 10 L จะเท่่ากัับ RMV
(2.1 x (80/10)) = 21 L/นาทีี
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10.7. การคำำ�นวณ GTR
Gas Time Remaining (เวลาก๊๊าซที่่�เหลืืออยู่่)� คืือระยะเวลาเป็็ นนาทีีที่่�
� วิ น้ำำ� �ที่่�อัต
คุุณสามารถอยู่่ที่่
� ค
� วามลึึกปัั จจุุบัน
ั จนกว่่าการดำำ�ขึ้้�นตรงสู่่ผิ
ั รา
ความเร็็ว 10 ม./นาทีี (33 ฟุุต/นาทีี) จะเป็็ นการดำำ�ขึ้้�นด้ ้วยแรงดััน
ก๊๊าซสำำ�รองที่่�เหลืืออยู่่� โดยจะคำำ�นวณโดยใช้ ้ค่่า SAC ปัั จจุุบัน
ั
การพัักเพื่่�อความปลอดภััยและการพัักเพื่่�อลดความกดอากาศจะไม่่มีีส่่วน
ในการคำำ�นวณ GTR
ในการคำำ�นวณ GTR เริ่่�มจากแรงดัันของถัังที่่�รู้้� Pถััง แรงดัันก๊๊าซที่่�เหลืือ
อยู่่� Pที่่�เหลืืออยู่่� จะกำำ�หนดโดยการลบแรงดัันสำำ�รองและแรงดัันที่่�ใช้ ้สำำ�หรัับ
การดำำ�ขึ้้�น
Pที่่�เหลืืออยู่่� = Pถััง - Pสำำ�รอง - Pช่่วงดำำ�ขึ้้�น

, แรงดัันถัังทั้้�งหมดเป็็ น [psi] หรืือ [bar]

การรู้้� Pที่่�เหลืืออยู่่� หารด้ ้วย SAC ที่่�ได้ ้รัับการปรัับให้ ้เข้ ้ากัับแรงดัันโดยรอบ
ปัั จจุุบัน
ั เพื่่�อให้ ้ได้ ้ค่่า GTR เป็็ นนาทีี
GTR = Pที่่�เหลืืออยู่่� / (SAC x Pamb,ATA)

ทำำ�ไมจึึงไม่่รวมการพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัย
ไม่่มีีการนำำ �การพัักเพื่่�อความปลอดภััยมาคำำ�นวณเพื่่�อลดความซัับซ้ ้อน
ของค่่า GTR และเพื่่�อให้ ้ค่่านี้้�สอดคล้ ้องกัันระหว่่างโหมดการทำำ�งาน
ต่่าง ๆ ที่่�ไม่่มีีการพัักเพื่่�อความปลอดภััย

โดยรวมแล้ ้ว ความซัับซ้ ้อนของเมนููและการตั้้�งค่่าที่่�จำำ�เป็็ นซึ่่�งสร้ ้าง
ความลำำ�บากกัับผู้้�ใช้ ้จะทำำ�ให้ ้ระบบเสี่่�ยงต่่อการผิิดพลาดและการใช้ ้งาน
ผิิดได้ ้ง่่าย จึึงไม่่เหมาะกัับแนวทางการออกแบบของ Shearwater
การจััดการก๊๊าซเป็็ นกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญมากและซัับซ้ ้อนด้ ้วย โดย
เฉพาะสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �เชิิงเทคนิิค การศึึกษา การฝึึ กอบรม และการ
วางแผนล้ ้วนสำำ�คััญในการจััดการก๊๊าซอย่่างถููกต้ ้องสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �
เชิิงเทคนิิค Shearwater รู้้�สึึกว่่าคุุณสมบััติเิ พื่่�อการใช้ ้งานที่่�สะดวก
อย่่าง GTR ไม่่ใช่่การใช้ ้เทคโนโลยีีในทางที่่�ดีใี นกรณีีนี้้� เนื่่�องจากมีี
ความซัับซ้ ้อนและโอกาสที่่�จะใช้ ้ผิิดวิิธีนั้้
ี น
� สููงกว่่าประโยชน์์ที่่จ
� ะได้ ้รัับ

ำ หรั ับการเบี่่�ยงเบนจากกฎก๊๊าซ
ไม่่มีีการชดเชยสำ�
สมบููรณ์์แบบ
โปรดทราบว่่าการคำำ�นวณ SAC และ GTR ทั้้�งหมดสัันนิิษฐานว่่ามีี
กฎก๊๊าซสมบููรณ์์แบบ เป็็ นการประมาณที่่�เหมาะสมจนถึึงประมาณ
207 bar (3,000 psi) ถ้ ้ามากกว่่าแรงดัันนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงระดัับ
การบีีบอัด
ั ของก๊๊าซเมื่่�อความดัันเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเห็็นได้ ้ชััด ซึ่่�งโดยหลััก ๆ
แล้ ้วจะเป็็ นปัั ญหาสำำ�หรัับนัักดำำ�น้ำำ� �ชาวยุุโรปที่่�ใช้ ้ถััง 300 bar
ผลลััพธ์คื
์ อ
ื ในช่่วงต้ ้นของการดำำ�น้ำำ� � เมื่่�อแรงดัันสููงกว่่า 207 bar/3,000 psi
ค่่า SAC จะประมาณเกิิน ทำำ�ให้ ้ GTR ประมาณต่ำำ�� ไป (แต่่นัับว่่าเป็็ น
ข้ ้อผิิดพลาดในทางที่่�ดี ี เพราะมีีระดัับความระมััดระวัังสููงกว่่า)
เมื่่�อดำำ�น้ำำ� �ต่่อและแรงดัันลดลง ปัั ญหานี้้�จะได้ ้รัับการแก้ ้ไขด้ ้วยตััวเอง
และตััวเลขจะแม่่นยำำ�มากขึ้้�น

การบริิหารก๊๊าซให้ ้เพีียงพอสำำ�หรัับการพัักเพื่่�อความปลอดภััยนั้้�นเป็็ น
เรื่่�องง่่ายเพราะการพัักเพื่่�อความปลอดภััยใช้ ้ก๊๊าซไม่่มาก ยกตััวอย่่างเช่่น
หาก SAC ของคุุณอยู่่ที่่
� � 1.4 bar/นาทีี (20 psi/นาทีี) ที่่�ความลึึก 4.5
ม./15 ฟุุต แรงดัันจะเท่่ากัับ 1.45 ATA ดัังนั้้�นการพัักเพื่่�อความปลอดภััย
จะใช้ ้ก๊๊าซ 1.4 x 1.45 x 3 = 6.1 bar (87 psi) ก๊๊าซปริิมาณน้ ้อยนี้้�
ทำำ�ให้ ้ง่่ายต่่อการคำำ�นวณการตั้้�งค่่าแรงดัันสำำ�รอง

ทำำ�ไม GTR จึึงจำำ�กั ัดเฉพาะการดำำ�น้ำำ�� ที่่ไ� ม่่ต้้องพั ักเพื่่�อ
ลดความกดอากาศ
ในเวลานี้้� Shearwater ไม่่เชื่่�อว่่า GTR เป็็ นเครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
การดำำ�น้ำำ� �ที่่�ต้ ้องพัักเพื่่�อลดความกดอากาศ โดยเฉพาะการดำำ�น้ำำ� �ที่่�ต้ ้อง
ใช้ ้หลายก๊๊าซ แต่่ไม่่ได้ ้จะบอกว่่า AI โดยรวมไม่่เหมาะกัับการดำำ�น้ำำ� �เชิิง
ั GTR จะเริ่่�มซัับซ้ ้อนขึ้้�นในการจััดการและเข้ ้าใจเมื่่�อ
เทคนิิค แต่่ฟัั งก์์ชัน
ใช้ ้หลายก๊๊าซ
หน้ ้า 4
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� มต่่อเครื่่�องส่่ง
10.8. ปััญหาการเชื่่อ
ั
สัญญาณ
หากคุุณเห็็นข้ ้อผิิดพลาด “No Comms” (ไม่่มีีการสื่่�อสาร) โปรดทำำ�
ตามขั้้�นตอนต่่อไปนี้้�:
หากข้้อความ “No Comms” ยั ังไม่่หายไป:
•

โปรดตรวจสอบว่่ามีีการป้้ อนหมายเลขประจำำ�เครื่่�องที่่�ถููกต้ ้องหรืือ
ไม่่ในเมนูู AI Setup Transmitter Setup (การตั้้�งค่่าเครื่่�องส่่ง
สััญญาณในการตั้้�งค่่า AI)

•

ดููให้ ้แน่่ใจว่่าแบตเตอรี่่�ของเครื่่�องส่่งสััญญาณยัังไม่่หมด

•

ดููให้ ้แน่่ใจว่่าเครื่่�องส่่งสััญญาณเปิิ ดอยู่่โ� ดยการเชื่่�อมต่่อกัับ First
Stage และเปิิ ดวาล์์วถััง การใช้ ้แรงดัันสููง > 3.5 bar (50 psi)
เป็็ นวิิธีเี ดีียวที่่�จะเปิิ ดเครื่่�องส่่งสััญญาณ

หากข้้อความ “No Comms” แสดงเป็็นบางครั้้�ง:
•

ให้ ้ตรวจหาแหล่่งการรบกวนความถี่่�วิท
ิ ยุุ (RF) เช่่น แสง HID,
สกู๊๊�ตเตอร์์, ชุุดทำำ�ความร้ ้อน หรืือแฟลชถ่่ายรููป ลองนำำ �วััตถุเุ หล่่านี้้�
ออกไปแล้ ้วดููว่่าช่่วยแก้ ้ไขปัั ญหาการเชื่่�อมต่่อหรืือไม่่

•

ตรวจดููระยะทางระหว่่างเครื่่�องส่่งสััญญาณและอุุปกรณ์์ถือ
ื
หากเกิิดสััญญาณหลุุดเนื่่�องจากระยะทางขณะดำำ�น้ำำ� � การค้ ้นหา
เครื่่�องส่่งสััญญาณด้ ้วยสายแรงดัันสููงขนาดสั้้�นสามาารถลด
ระยะทางระหว่่างเครื่่�องส่่งสััญญาณและอุุปกรณ์์ถือ
ื

•

หากมีีเครื่่�องส่่งสััญญาณรุ่่�นเก่่าหรืือเครื่่�องของบริิษััทอื่่�นที่่�ใช้ ้
ิ
ร่่วมกัันได้ ้อยู่่ใ� นระยะของนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � ตรวจดููให้ ้แน่่ใจว่่ามีีเวลา
การส่่งสััญญาณที่่�ต่่างกััน (เครื่่�องส่่งสััญญาณสีีเทาหรืือสีีเหลืือง)
เพื่่�อลดสััญญาณรบกวนให้ ้มากที่่�สุด
ุ ปัั ญหานี้้�มัก
ั ไม่่เกิิดกัับ
เครื่่�องส่่งสััญญาณ Shearwater Swift

แสงระบุุในเครื่่�องส่่งสััญญาณ Swift จะกะพริิบเพื่่�อระบุุว่่ากับส่่
ั ง
สััญญาณอยู่่�
เครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�ใช้ ้ร่่วมกัันได้ ้ทั้้�งหมดจะปิิ ดหลัังจากไม่่ตรวจ
พบแรงดััน 2 นาทีี
•

หน้ ้า 4

นำำ �อุุปกรณ์์ถือ
ื มาอยู่่ใ� นระยะ (1 ม./3 ฟุุต) ของเครื่่�องส่่งสััญญาณ
การที่่�เครื่่�องส่่งสััญญาณอยู่่ใ� กล้ ้เกิินไป (น้ ้อยกว่่า 5 ซม./2 นิ้้�ว)
อาจทำำ�ให้ ้สััญญาณขาดได้ ้
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11.เมนูู

11.1. โครงสร้้างเมนูู
โครงสร้ ้างเมนููต่่อไปนี้้�ตรงกัับโหมด 3-Gas Nitrox โหมด Air และ
ั ้อนน้ ้อยกว่่า
Nitrox จะมีีเมนููที่่�ซับซ้

เมนููจะดำำ�เนิินการต่่าง ๆ และอนุุญาตให้ ้เปลี่่�ยนการตั้้�งค่่าได้ ้
หากไม่่มีีการกดปุ่่�มเป็็ นเวลา 10 วิินาทีี ระบบเมนููจะหมดเวลาและ
� น้ ้าจอหลััก ทุุกอย่่างที่่�ได้ ้บัันทึึกไว้ ้ก่่อนหน้ ้านี้้�จะคงไว้ ้
กลัับไปสู่่ห
ทุุกอย่่างที่่�อยู่่ร� ะหว่่างการแก้ ้ไขจะถููกลบทิ้้�ง
สามารถเข้ ้าสู่่เ� มนููหลัักของ Perdix 2 ได้ ้โดย
การใช้ ้ปุ่่�มซ้ ้าย (MENU) จากหน้ ้าจอหลััก
รายการเมนููหลัักจะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
โหมด รวมถึึงเวลาที่่�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� �และขณะดำำ�น้ำำ� �
รายการเมนููที่่�ใช้ ้บ่่อยที่่�สุด
ุ จะขึ้้�นเป็็ นรายการ
แรกในเมนููหลัักเพื่่�อลดจำำ�นวนครั้้�งที่่�ต้ ้องกด
ปุ่่�ม

บางรายการจะมีีให้ ้เมื่่�ออยู่่บ
� นผิิวน้ำำ� �เท่่านั้้�น

เมนููหลััก
Main Screen
ผิิวน้ำำ� �
เท่่านั้้�น

ในส่่วนต่่อไปจะมีีคำำ�อธิิบายแต่่ละรายการ
อย่่างละเอีียด

Turn Off
Select Gas
Dive Setup

ผิิวน้ำำ� �
เท่่านั้้�น

Dive Log

เมนููย่่อย
Define Gas

Deco Planner

NDL Planner

Brightness

Display Log
Next Log

เมนููแบบปรัับได้ ้
แสดงเฉพาะเมนููที่่�จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับโหมดปัั จจุุบัน
ั เท่่านั้้�น
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้ ้การใช้ ้งานเรีียบง่่าย ป้้ องกัันความผิิดพลาด
และลดจำำ�นวนครั้้�งที่่�ต้ ้องกดปุ่่�ม

หน้ ้า 4

ผิิวน้ำำ� �
เท่่านั้้�น

Start Bluetooth

Vibration
Test Vibration

Restore Mode
Delete All Logs

ผิิวน้ำำ� �
เท่่านั้้�น

System Setup

Mode Setup

Alerts Setup

Deco Setup

Display Setup

AI Setup

Compass

Bottom Row

System Setup

Nitrox Gases

Advanced Config
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11.2. ปิิ ดเครื่่�อง

11.3. เลืือกก๊๊าซ (3 GasNx เท่่านั้้�น)

ิ
ไอเท็็ม “Turn Off (ปิิ ดเครื่่�อง)” จะทำำ�ให้ ้นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �เข้ ้าสู่่โ� หมด
สลีีป ขณะที่่�สลีป
ี หน้ ้าจอจะว่่างเปล่่า แต่่ข้ ้อมููลเนื้้�อเยื่่�อจะยัังคงไว้ ้
สำำ�หรัับการดำำ�ซ้ำำ�� ไอเท็็มเมนูู “Turn Off (ปิิ ดเครื่่�อง)” จะไม่่ปรากฏ
ระหว่่างการดำำ�น้ำำ� � อีีกทั้้�งจะไม่่ปรากฏหลัังการดำำ�น้ำำ� �จนกว่่าเวลา End
� สุุดการดำำ�น้ำำ�� ) ได้ ้หมดลง
Dive Delay (ความล่่าช้า้ ของการสิ้้น
สำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �ต่่อเนื่่�อง

0.0

m
SURFACE

:

0

22:h15m
Turn Off

เมนููนี้้�จะช่่วยให้ ้คุุณเลืือกก๊๊าซจากก๊๊าซต่่าง ๆ ที่่�คุณ
ุ สร้ ้าง

20

TIME

.9
m

DECO STOP

9m : 1

23
: : 45
%
%
99
50
Next

ตััวอย่่างการเลืือกก๊๊าซ:
min - 99% ปิิ ดอยู่่�
- 28% คืือก๊๊าซที่่�ใช้ ้อยู่่�
- 50% อยู่่ใ� นคิิวอััตโนมััติ ิ
เพื่่�อเลืือก

0
%
28
Select

ใช้ ้ปุ่่�มซ้ ้าย (MENU) เพื่่�อเพิ่่�มก๊๊าซที่่�ต้ ้องการ จากนั้้�นกดปุ่่�มขวา
(SELECT) เพื่่�อเลืือกก๊๊าซนั้้�น
ก๊๊าซที่่�ใช้ ้อยู่่จ
� ะไฮไลต์์เป็็ นสีีขาว และป้้ าย “Active” จะปรากฏเมื่่�อคุุณ
เลื่่�อนไปเหนืือก๊๊าซนั้้�น

� สุุดการดำำ�น้ำำ�� )
End Dive (สิ้้น
ไอเท็็มเมนููนี้้�จะแทนที่่� Turn Off (ปิิ ดเครื่่�อง) เมื่่�ออยู่่ที่่
� ผิ
� วิ น้ำำ� �และยััง
อยู่่ใ� นโหมดดำำ�น้ำำ� �
Perdix 2 จะออกจากโหมดดำำ�น้ำำ� �โดยอััตโนมััติเิ มื่่�ออยู่่ที่่
� ผิ
� วิ น้ำำ� �ครบ
1 นาทีี (การตั้้�งค่่าตั้้�งต้ ้นสำำ�หรัับความล่่าช้ ้าของการสิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ� �)
ใช้ ้คำำ�สั่่�งเมนููนี้้�เพื่่�อออกจากโหมดดำำ�น้ำำ� �เร็็วขึ้้�น

ี ดงม่่วง แต่่ยัังคง
ก๊๊าซที่่�ตั้้ง� โปรแกรมไว้ ้แต่่ปิิ ดอยู่่จ
� ะแสดงเป็็ นสีแ
สามารถเลืือกก๊๊าซที่่�ปิิดอยู่่ไ� ด้ ้ โดยก๊๊าซจะเปิิ ดอััตโนมััติเิ มื่่�อถููกเลืือก
ก๊๊าซที่่�ปิิดอยู่่จ
� ะไม่่ถููกใช้ ้ในการคำำ�นวณการลดความกดอากาศ
เมื่่�อมีีการแนะนำำ �ให้ ้เปลี่่�ยนก๊๊าซ ก๊๊าซที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ ที่่�แนะนำำ �จะอยู่่ใ� น
รายการบนสุุดที่่�ให้ ้เลืือกโดยอััตโนมััติเิ มื่่�อเข้ ้าสู่่เ� มนูู Select Gas
(เลืือกก๊๊าซ) เพื่่�อลดจำำ�นวนครั้้�งของการกดปุ่่�ม

ปรัับค่่าความล่่าช้ ้าของการสิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ� �ใน System Setup
(การตั้้�งค่่าระบบ) > Adv Config. (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง) สามารถดููข้ ้อมููล
เพิ่่�มเติิมได้ ้ที่่� หน้ ้า 6

0.0

m
SURFACE

22:h15m
End Dive

หน้ ้า 4

:

ก๊๊าซจะไม่่ปิิ ดเองโดยอััตโนมััติ ิ

0

การเลืือกก๊๊าซใหม่่จะเป็็ นการเปิิ ดใช้ ้งานก๊๊าซนั้้�นหากปิิ ดใช้ ้งานอยู่่� แต่่
ก๊๊าซจะไม่่ปิิ ดเองโดยอััตโนมััติ ิ
เป็็ นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ต้ ้องปิิ ดก๊๊าซทั้้�งหมดที่่�คุณ
ุ ไม่่ได้ ้วางแผนที่่�จะใช้ ้ใน
การดำำ�น้ำำ� �ครั้้�งนั้้�นในเมนูู Define Gas (ระบุุก๊า๊ ซ) เพื่่�อให้ ้มั่่�นใจได้ ้ว่่า
คุุณจะได้ ้รัับข้ ้อมููลการลดความกดอากาศที่่�แม่่นยำำ�
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11.4. Dive Setup (การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ�� )
เมนููย่่อยใน Dive Setup (การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ� �) มีีให้ ้ใช้ ้งานได้ ้ทั้้�งขณะ
ที่่�อยู่่บ
� นผิิวน้ำำ� �และขณะดำำ�น้ำำ� � (ไม่่เหมืือน System Setup (การตั้้�งค่่า
ระบบ) ซึ่่�งไม่่สามารถใช้ ้ได้ ้ขณะที่่�ดำำ�น้ำำ� �)

Define Gas (ระบุุก๊า
๊ ซ)
เมนูู Define Gas (ระบุุก๊า๊ ซ) จะปรากฏเหมืือนกัับเมนูู Select Gas
(เลืือกก๊๊าซ) แต่่จะทำำ�ให้ ้สามารถเปิิ ดหรืือปิิ ดก๊๊าซได้ ้ และสามารถปรัับ
แก้ ้เปอร์์เซ็็นต์์ออกซิิเจนได้ ้ (ระบบจะสัันนิิษฐานว่่าเปอร์์เซ็็นต์์ที่่เ� หลืือ
คืือไนโตรเจน)
ในโหมด 3 GasNx คุุณสามารถปรัับแก้ ้หรืือเปิิ ดปิิ ดก๊๊าซได้ ้ในระหว่่าง
ดำำ�น้ำำ� �
ในโหมด Nitrox จะเห็็น Define Gas (ระบุุก๊า๊ ซ) ที่่�เมนููด้ ้านบนสุุด
และสามารถแก้ ้ไขก๊๊าซปัั จจุุบัน
ั ได้ ้ขณะดำำ�น้ำำ� �

0.0

m
SURFACE

22:h15m
99% 50%
Next

On/Off

:

0
28%
Change

NDL Planner (เครื่่�องมืือวางแผน NDL)
NDL Planner (เครื่่�องมืือวางแผนขีีดจำำ�กััดที่่�ไม่่ต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลด
ความกดอากาศ) เป็็ นวิิธีที่่
ี ร� วดเร็็วในการดููว่่าเหลืือเวลาอยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� �เท่่าไร
จนกว่่าจะต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ

NDL Planner

NDL Planner

Next dive starts
now

Change

Plan

DEPTH
12m
15m
18m
18m
Next

NDL
85min
49min
30min
21min

Gas
Air
Air
Air
Air
Exit

สามารถกำำ�หนดระยะเวลาพัักที่่�ผิวิ น้ำำ� �ระหว่่างการดำำ�น้ำำ� �จากไม่่มีีจนถึึง
1 วัันสำำ�หรัับการคายก๊๊าซออกจากร่่างกายที่่�คาดการณ์์ไว้ ้
ผลลััพธ์คื
์ อ
ื รายการความลึึกต่่าง ๆ รวมถึึงเวลา NDL ที่่�ความลึึกนั้้�นและ
ก๊๊าซที่่�ควรใช้ ้มากที่่�สุด
ุ จากก๊๊าซที่่�โปรแกรมไว้ ้ทั้้�งหมดสำำ�หรัับความลึึก
ดัังกล่่าว โดยจะใช้ ้ก๊๊าซที่่�โปรแกรมไว้ ้เท่่านั้้�น
NDL Planner จะใช้ ้ได้ ้ในโหมดการดำำ�น้ำำ� �สัันทนาการเท่่านั้้�น

้ ยู่่� คุุณไม่่สามารถปิิ ด
หมายเหตุุ: ก๊๊าซที่่มี
� ไี ฮไลท์์คือ
ื ก๊๊าซที่่ใ� ช้อ
้ ยู่่ไ� ด้้ ทั้้�งนี้้�คุณ
ก๊๊าซที่่ใ� ช้อ
ุ สามารถแก้้ไขได้้ แต่่จะต้้องสลั ับก๊๊าซ
หากต้้องการปิิ ดใช้ง้ าน

้
ปิิ ดใช้งานก๊๊
าซที่่�คุณ
ุ ไม่่ได้ ้นำำ �ไปด้ ้วย
นอกจากนี้้� อััลกอริิทึม
ึ การลดความกดอากาศจะสัันนิิษฐานว่่า
นัักดำำ�น้ำำ� �นำำ �ก๊๊าซมาด้ ้วยแล้ ้วและมีีแผนจะใช้ ้ทุุกก๊๊าซที่่�เปิิ ดใช้ ้
งานอยู่่� การเปิิ ดใช้ ้งานก๊๊าซที่่�ไม่่ได้ ้ตั้้�งใจจะใช้ ้ทิ้้�งไว้ ้จะส่่งผล
� วิ น้ำำ� � ข้ ้อมููลการพัักเพื่่�อลด
ให้ ้ข้ ้อมููลเวลาในการขึ้้�นสู่่ผิ
ความกดอากาศ และเวลาในการลดความกดอากาศที่่�แสดงนั้้�น
คลาดเคลื่่�อน
หน้ ้า 4
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เครื่่�องมืือวางแผนการพั ักน้ำำ��
(โหมด 3 GasNx เท่่านั้้�น)
ข้้อมููลเบื้้�องต้้น
• คำำ�นวณโปรไฟล์์การลดความกดสำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �แบบง่่าย
• คำำ�นวณการใช้ ้ก๊๊าซตาม RMV

ข้ ้อจำำ�กััดของเครื่่�องมืือวางแผนการพัักน้ำำ� �

เครื่่�องมืือวางแผนการพัักน้ำำ� �ของ Perdix 2 เหมาะที่่�สุด
ุ สำำ�หรัับ
การดำำ�น้ำำ� �ที่่�มีก
ี ารลดความกดอากาศ สำำ�หรัับการดำำ�น้ำำ� �ที่่�ไม่่ต้ ้องลด
ความกดอากาศ สามารถใช้ ้ NDL Planner แบบเร็็วตามที่่�อธิิบายใน
หน้ ้าก่่อนหน้ ้า
การตั้้�งค่่า
เครื่่�องมืือวางแผนจะใช้ ้ก๊๊าซปัั จจุุบัน
ั ที่่�ได้ ้โปรแกรมไว้ ้ในโหมด
การดำำ�น้ำำ� �ปัั จจุุบัน
ั รวมถึึงการตั้้�งค่่า Conservatism ปัั จจุุบัน
ั
(GF Low/High)

ผู้้�ใช้ ้เป็็ นผู้้�รัับผิด
ิ ชอบต่่อการปฏิิบัติ
ั ตา
ิ มโปรไฟล์์ที่่ป
� ลอดภััย

หมายเหตุุ: ปริิมาณที่่�เหลืือสำำ�หรัับการโหลดก๊๊าซเข้ ้าสู่่เ� นื้้�อเยื่่�อ
(และ % ของ CNS) จาก การดำำ�น้ำำ� �ครั้้�งล่่าสุุดจะถููกใช้ ้ใน
การคำำ�นวณโปรไฟล์์

ข้ ้อสำำ�คััญ!

เมื่่�อป้้ อนค่่าที่่�ถููกต้ ้องแล้ ้ว ให้ ้เลืือก “Run Plan” (ดำำ�เนิินตามแผน)

Time RMV
020 15

Enter Bottom Time
in minutes
Min: 5
Max:180
Change

Next

OC Depth
040

Time RMV
020 15

Ready to Plan Dive
GF:
30/70
Last Stop: 3m
Start CNS: 0%
Exit

และยืืนยัันการตั้้�งค่่าการลดความกดอากาศและการเริ่่�ม CNS

ไม่่ได้ ้รองรัับการดำำ�น้ำำ� �หลายระดัับ
Deco Planner จะไม่่ตรวจสอบโปรไฟล์์อย่่างละเอีียด
ตััวอย่่างเช่่น เครื่่�องมืือวางแผนไม่่ได้ ้ตรวจหาข้ ้อจำำ�กััดด้ ้าน
ภาวะเมาไนโตรเจน ข้ ้อจำำ�กััดการใช้ ้ก๊๊าซ หรืือการละเมิิด
ค่่าเปอร์์เซ็็นต์์ของ CNS

้ ผิ
เมื่่�อใช้ที่
่� วน้ำ
ิ ำ��
ป้้ อนรอบเวลาพัักบนผิิวน้ำำ� � ความลึึกที่่�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� � เวลาที่่�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� � และ
ปริิมาตรการหายใจต่่อนาทีี (RMV) ตามที่่�คาดไว้ ้

OC Depth
040

Deco Planner ของ Perdix 2 ออกแบบมาเพื่่�อการดำำ�น้ำำ� �
แบบง่่าย

Plan

Deco Planner ของ Perdix 2 มีีข้ ้อสัันนิิษฐานดัังต่่อไปนี้้�:
• อััตราการดำำ�ลงคืือ 18 ม./นาทีี (60 ฟุุต/นาทีี) และ
อััตราการดำำ�ขึ้้�นคืือ 10 ม./นาทีี (33 ฟุุต/นาทีี)
• ก๊๊าซที่่�ใช้ ้อยู่่คื
� อ
ื ก๊๊าซที่่�มี ี PPO2 สููงสุุดภายในขอบเขต
ของ PPO2 เสมอ
• เครื่่�องมืือวางแผนจะใช้ ้ความลึึกของการพัักครั้้�งล่่าสุุด
ที่่�ตั้้ง� ค่่าไว้ ้
• RMV ในช่่วงที่่�ดำำ�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� �จะเท่่ากัับช่่วงที่่�เดิินทางและ
ระหว่่างการพัักน้ำำ� �
อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ PPO2 Limits (ขีีดจำำ�กััด
PPO2) ที่่�หน้ ้า 6

้ ณะดำำ�น้ำำ��
เมื่่�อใช้ข
ระบบจะคำำ�นวณโปรไฟล์์การลดความกดอากาศ โดยสัันนิิษฐาน
ว่่าการดำำ�ขึ้้�นจะเริ่่�มทัันทีี โดยไม่่มีีการตั้้�งค่่าให้ ้ป้้ อน (RMV คืือค่่าที่่�ใช้ ้
ครั้้�งล่่าสุุด)
หน้ ้า 5
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Brightness (ความสว่าง)

หน้้าจอผลลั ัพธ์์

ิ
เปลีย
่ นความสว่างของหน ้าจอนาฬกา
ด�ำน�้ำำ

ผลลััพธ์จ
์ ะแสดงในตารางที่่�นำำ�เสนอ:
Stp:

ความลึึกของ
จุุดพััก

เป็็ นเมตรหรืือฟุุต

Tme

เวลาพััก

เป็็ นนาทีี

Run

เวลาดำำ�เนิินการ

เป็็ นนาทีี

Gas

ก๊๊าซที่่�ใช้ ้

%O2

Qty

ปริิมาณ
ที่่�ใช้ ้

เป็็ นลิิตรหรืือลููกบาศก์์ฟุต
ุ

ความสว่างของหน ้าจอสามารถปรับ
การตัง้ ค่าได ้สีร่ ะดับ และมีโหมด
Auto
ตัวเลือกทีม
่ ไี ด ้แก่:

แถวแรก ๆ จะแสดงเวลาที่่�อยู่่ใ� ต้ ้น้ำำ� � (bot) และเวลาดำำ�ขึ้้�น (asc)
เพื่่�อดำำ�ขึ้้�นถึึงจุุดพัักแรก การดำำ�ขึ้้�นช่่วงแรกอาจแสดงเป็็ นหลายช่่วง
หากจำำ�เป็็ นต้ ้องเปลี่่�ยนก๊๊าซ

Time RMV
OC Depth
040 020 15

Stp Tme Run
40 bot 20
21 asc 22
12 asc 23
12
1 24
A
9
1 25
Quit

OC

Gas Qty
28% 1419
28% 115
50%
36
50%
33
50%
29
Next

Time RMV
OC Depth
040 020 15

Stp Tme Run
6
3 28
3
6 34

Gas Qty
50%
73
50% 118

A
Quit

หากต้ ้องพัักมากกว่่า 2 ครั้้�ง ผลลััพธ์จ
์ ะถููกแบ่่งเป็็ นหลายหน้ ้าจอ
เลื่่�อนลงเพื่่�อไปยัังหน้ ้าจอต่่าง ๆ

0.0

m
SURFACE

:

22:h15m
0
Brightness Auto

Next

Edit

Cave (ถ้ำำ�� ): 		
แบตเตอรี่่�อยู่่ไ� ด้ ้นานที่่�สุด
ุ
Low (ต่ำำ�
� ): 		
แบตเตอรี่่�อยู่่ไ� ด้ ้นานที่่�สุด
ุ เป็็ นอัันดัับสอง
Med (ปานกลาง):
ลงตััวที่่�สุด
ุ สำำ�หรัับการประหยััด
				
แบตเตอรี่่�และความสามารถในการอ่่าน
High (สููง): 		อ่่านได้ ้ง่่ายที่่�สุด
ุ เมื่่�อมีีแสงแดดจ้ ้า
โหมด Auto จะใช้ ้เซนเซอร์์แสงเพื่่�อกำำ�หนดความสว่่างของหน้ ้าจอ
ยิ่่�งมีีแสงโดยรอบมากเท่่าไร หน้ ้าจอก็็จะยิ่่�งสว่่างมากขึ้้�นเท่่านั้้�น
ที่่�ระดัับน้ำำ��ลึึก หรืือน้ำำ� �ที่่�มืด
ื ไม่่ต้ ้องใช้ ้แสงสว่่างมากในการมองเห็็น
หน้ ้าจอ
การตั้้�งค่่าโหมด Auto ให้ ้ผลลััพธ์ที่่
์ ดี
� ใี นสถานการณ์์ส่่วนใหญ่่

Next

ความสว่่างของหน้ ้าจอเป็็ นปัั จจััยสำำ�คััญต่่อระยะการใช้ ้งานของ
แบตเตอรี่่� การใช้ ้พลัังงานถึึง 80% ใช้ ้ไปกัับการแสดงหน้ ้าจอ
เมื่่�อแบตเตอรี่่�เหลืือน้ ้อย ความสว่่างสููงสุุดของหน้ ้าจอจะถููกปรัับลง
โดยอััตโนมััติเิ พื่่�อยืืดเวลาใช้ ้งานที่่�เหลืืออยู่่�

หน้ ้าจอข้ ้อมููลสรุุปจะแสดงเวลาดำำ�น้ำำ� �ทั้้�งหมด เวลาที่่�ใช้ ้ในการพััก
เพื่่�อลดความกดอากาศ และ % ของ CNS สุุดท้ ้ายหลัังจากหน้ ้า
สุุดท้ ้ายของกำำ�หนดการลดความกดอากาศ

Time RMV
OC Depth
040 020 15

Gas Usage, in Liters
50%: 287
28%: 1534
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0.0

m
SURFACE

:

22:h15m
0
.0
Vibration
: On
Next0 m
Exit
SURFACE
Test Vibration (ทดสอบระบบสั่่น
22:� )h15m
0
Test
VibrationOK On
Next
� )
Vibration (ระบบสั่่น

สามารถเปิิ ดและปิิ ดระบบสั่่�นได้ ้
อย่่างรวดเร็็ว

ทดสอบระบบสั่่�นได้ ้อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อ
ให้ ้มั่่�นใจว่่าระบบทำำ�งานอย่่างถููกต้ ้อง

สามารถใช้ ้เมนูู Dive Log เมื่่�ออยู่่ที่่
� �
ผิิวน้ำำ� �เท่่านั้้�น

m
SURFACE

22:h15m
Dive Log

Dive Log
1
2

22m 43min 01-Jan
18m 50min 01-Jan

View

DIVE# 27

08-Aug-2015

28m
Max 28.2m
Avg 15.8m

57min
Start 5:43pm
6:40pm
End

Om

Back

More

เลืือกการดำำ�น้ำำ� �ที่่�จะดููได้ ้จากรายการบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �
โปรไฟล์์ของการดำำ�น้ำำ� �จะแสดงเป็็ นสีีฟ้้า ส่่วนการพัักน้ำำ� �เพื่่�อลด
ความกดอากาศจะแสดงเป็็ นสีีแดง ข้ ้อมููลดัังต่่อไปนี้้�จะแสดง
โดยการเลื่่�อนผ่่านหน้ ้าจอบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �ต่่าง ๆ:

11.5. Dive Log (บั ันทึึกการดำำ�น้ำำ�� )

0.0

ใช้ ้เมนููนี้้�เพื่่�อแสดงรายการการดำำ�น้ำำ� �ที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้และดููรายละเอีียด

Next

ทดสอบสััญญาณเตืือนแบบสั่่�นเป็็ นประจำำ�ด้ ้วยเครื่่�องมืือ
Test Vibration เพื่่�อให้ ้มั่่�นใจว่่าระบบทำำ�งาน
อย่่างถููกต้ ้องและคุุณได้ ้ยิิน/สััมผััสได้ ้ถึึงการสั่่�น
เหล่่านั้้�นผ่่านชุุดดำำ�น้ำำ� �ของคุุณ

ใช้ ้เมนูู Dive Log (บัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �)
เพื่่�อตรวจดููข้ ้อมููลบัันทึึกที่่�จััดเก็็บไว้ ้
บน Perdix 2 สามารถเก็็บบัันทึึกอย่่าง
ละเอีียดสููงสุุด 1000 ชั่่�วโมงที่่�อัต
ั รา
การสุ่่�มตััวอย่่างตั้้�งต้ ้น 10 วิินาทีี

Display Log (แสดงบั ันทึึก)

:

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความลึึกสููงสุุดและความลึึกโดยเฉลี่่�ย
หมายเลขการดำำ�น้ำำ� �
วัันที่่� (วว-ดดด-ปปปป)
เริ่่�ม - เวลาที่่�เริ่่�มต้ ้นการดำำ�น้ำำ� �
� สุุดการดำำ�น้ำำ� �
สิ้้�นสุุด - เวลาที่่�สิ้้น
ระยะเวลาการดำำ�น้ำำ� �เป็็ นนาทีี
อุุณหภููมิิต่ำำ�� สุุด อุุณหภููมิิสููงสุุด และอุุณหภููมิิเฉลี่่�ย
โหมดดำำ�น้ำำ� � (Air, Nitrox เป็็ นต้ ้น)
เวลาพัักที่่�ผิวิ น้ำำ� �ก่่อนการดำำ�น้ำำ� �
แรงดัันที่่�ผิวิ น้ำำ� �ที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้เมื่่�อเริ่่�มการดำำ�น้ำำ� �
การตั้้�งค่่า Gradient Factor ที่่�ใช้ ้
CNS เริ่่�มต้ ้นและสิ้้�นสุุด
แรงดัันที่่�เริ่่�มและสิ้้�นสุุดสำำ�หรัับเครื่่�องส่่งสััญญาณ AI สููงสุุด 4
เครื่่�อง
อััตราการใช้ ้อากาศที่่�ผิวิ น้ำำ� �เฉลี่่�ย

Edit Log (แก้้ไขบั ันทึึก)
การเลื่่�อนผ่่านหน้ ้าจอทั้้�งหมดของบัันทึึกเดี่่�ยวจะทำำ�ให้ ้หน้ ้า Edit Log
(แก้ ้ไขบัันทึึก) ปรากฏ ซึ่่�งสามารถเปลี่่�ยนหมายเลขการดำำ�น้ำำ� � วัันที่่�
และเวลาได้ ้ หรืือสามารถลบบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �ได้ ้
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0.0

m
SURFACE

Next Log (บั ันทึึกถั ัดไป)
หมายเลขบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �สามารถ
แก้ ้ไขได้ ้ ข้ ้อมููลนี้้�มีป
ี ระโยชน์์หาก
คุุณต้ ้องการให้ ้หมายเลขบัันทึึกของ
ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ตรงกัับจำำ�นวนครั้้�งที่่�
ดำำ�น้ำำ� �มาตลอดทั้้�งชีีวิตข
ิ องคุุณ

22:h15m
0
Next
Log = 0003
Next
Edit

0.0

m
SURFACE

หมายเลขนี้้�จะถููกนำำ �ไปปรัับใช้ ้กัับการดำำ�น้ำำ� �ครั้้�งถััดไป

Restore Mode (โหมดคืืนค่่า)
โหมดคืืนค่่าสามารถสลัับเปิิ ดและปิิ ด
ได้ ้ เมื่่�อสลัับเป็็ นเปิิ ด ระบบจะแสดง
บัันทึึกที่่�ลบไปแล้ ้ว โดยจะเป็็ นสีีเทา
ในเมนููย่่อย “Display Log” (แสดง
บัันทึึก) คุุณสามารถคืืนค่่าการดำำ�น้ำำ� �
เหล่่านี้้�กลัับสู่บั
่� น
ั ทึึกการดำำ�น้ำำ� �ได้ ้

:

:

22:h15m
0
Restore
Mode Edit
Off
Next

0

.0

เมื่่�อเปิิ ดใช้ ้งาน Restore Mode (โหมดคืืนค่่า) ตััวเลืือก Delete All
Logs (ลบบัันทึึกทั้้�งหมด) ก็็จะเปลี่่�ยนเป็็ น Restore All Logs (คืืนค่่า
m
บัันทึึกทั้้�งหมด)

SURFACE
Delete All Logs (ลบบั ันทึึกทั้้�งหมด)
h m
ตััวเลืือกนี้้�จะเป็็ นการลบบัันทึึก
ทั้้�งหมด

ส่่วน System Setup (การตั้้�งค่่า
ระบบ) ประกอบด้ ้วยการตั้้�งค่่า
การกำำ�หนดค่่าต่่าง ๆ ที่่�รวมเข้ ้าไว้ ้
ด้ ้วยกัันในรููปแบบที่่�สะดวกสำำ�หรัับ
การอััปเดตการกำำ�หนดค่่าก่่อน
การดำำ�น้ำำ� �
เมนููย่่อย หน้ ้า และตััวเลืือก
การปรัับแต่่งต่่าง ๆ จะแตกต่่างกััน
ค่่อนข้ ้างมากในโหมดดำำ�น้ำำ� �แต่่ละ
โหมด คู่่มื
� อ
ื นี้้�จะครอบคลุุมเฉพาะ
โหมดดำำ�น้ำำ� �สัันทนาการ โปรดดููคู่่มื
� อ
ื
เชิิงเทคนิิคของ Perdix 2 สำำ�หรัับคำำ�
อธิิบายอย่่างละเอีียดของเมนููต่่าง ๆ
ในโหมดเชิิงเทคนิิค

0.0

m
SURFACE

:

22:h15m
0
System Setup

คุุณจะไม่่สามารถเข้ ้าถึึงส่่วนของการตั้้�งค่่าระบบในขณะที่่�ดำำ�น้ำำ� �

22: 15
0
Delete All Logs
Next

สามารถคืืนค่่าบัันทึึกที่่�ถููกลบได้ ้
โดยการเปิิ ด Restore Mode (โหมดคืืนค่่า)

0.0

m
Start Bluetooth (เปิิ ดบลููทููธ) SURFACE
บลููทููธใช้ ้สำำ�หรัับทั้้ง� การอััปโหลด
เฟิิ ร์ม
์ แวร์์และการดาวน์์โหลดบัันทึึก
การดำำ�น้ำำ� �

:

12.ข้้อมููลอ้้างอิิงการตั้้�งค่่าระบบ

Delete

:

22:h15m
0
Start Bluetooth

ิ
ใช้ ้ตััวเลืือกนี้้�เพื่่�อเปิิ ดใช้ ้งานบลููทููธในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ของคุุณ
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12.1. Mode Setup (การตั้้�งค่่าโหมด)

Salinity (ระดั ับความเค็็ม)
ประเภทของน้ำำ� � (ระดัับความเค็็ม) ส่่งผลต่่อการแปลงผลแรงดัันที่่�วัด
ั
ได้ ้เป็็ นความลึึก

เมนููย่่อยแรกของการตั้้�งค่่าระบบคืือการตั้้�งค่่าโหมด
การแสดงผลของหน้ ้านี้้�จะเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้ ้อยตามโหมดที่่�เลืือก

การตั้้�งค่่ามีีดังั นี้้�
• Fresh (น้ำำ� �จืืด)
• EN13319 (ค่่าตั้้�งต้ ้น)
• Salt (น้ำำ� �เค็็ม)

โหมดดำำ�น้ำำ��
มีีโหมดการดำำ�น้ำำ� �ให้ ้ใช้ ้งาน 6 โหมด
•
•
•
•
•
•

Air
Nitrox
3 GasNx (ค่่าตั้้�งต้ ้น)
OC Tec
CC/BO
Gauge
(เช่่น โหมดจัับเวลาใต้ ้น้ำำ� �)

Mode Setup
Mode
Salinity
Gas O2%
MOD PPO2
MOD =

Nitrox
Salt
32%
1.40
57m

Next

Edit

คู่่มื
� อ
ื นี้้�ครอบคลุุมเฉพาะโหมด Air, Nitrox, 3 GasNx และ Gauge
สำำ�หรัับโหมดอื่่�น ๆ โปรดดููคู่่มื
� อ
ื การดำำ�น้ำำ� �เชิิงเทคนิิคของ Perdix 2
เมื่่�อเปลี่่�ยนเป็็ นหรืือเปลี่่�ยนจากโหมด Gauge ระบบจะล้ ้างข้ ้อมููลเกี่่�ยว
กัับเนื้้�อเยื่่�อสำำ�หรัับลดความกดอากาศ เนื่่�องจาก Perdix 2 ไม่่ทราบว่่า
คุุณกำำ�ลัังใช้ ้ก๊๊าซใดหายใจอยู่่ใ� นโหมดนี้้� จึึงไม่่สามารถติิดตามข้ ้อมููล
การโหลดก๊๊าซเฉื่่�อยได้ ้ วางแผนการดำำ�น้ำำ� �ซ้ำำ��ตามข้ ้อมููลที่่�ได้ ้รัับ
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมว่่าจะเลืือกใช้ ้โหมดใด โปรดดูู ความแตกต่่าง
ของโหมดดำำ�น้ำำ� �แต่่ละโหมด ที่่�หน้ ้า 1

ความหนาแน่่นของน้ำำ� �จืืดและน้ำำ� �เค็็มจะแตกต่่างกัันประมาณ 3%
เนื่่�องจากน้ำำ� �เค็็มมีีความหนาแน่่นสููงกว่่า น้ำำ� �เค็็มจึึงจะแสดงระดัับ
ความลึึกที่่�ตื้้น
� กว่่าเมื่่�อเทีียบกัับการตั้้�งค่่าของน้ำำ� �จืืดในแรงดัันที่่�เท่่ากััน
ค่่า EN13319 อยู่่ร� ะหว่่าง Fresh (น้ำำ� �จืืด) กัับ Salt (น้ำำ� �เค็็ม) ซึ่่�งเป็็ น
ิ
มาตรฐาน CE ของยุุโรปสำำ�หรัับนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �และเป็็ นค่่าตั้้�งต้ ้นของ
Perdix 2
ิ
โปรดทราบว่่าการตั้้�งค่่านี้้�จะส่่งผลต่่อความลึึกที่่�แสดงในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �
แต่่ไม่่ส่่งผลต่่อการคำำ�นวณการลดความกดอากาศ ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั
ความดัันสััมบููรณ์์

GAS O2%
ในโหมด Nitrox จะมีีการตั้้�งค่่า Gas O2% ที่่�ใช้ ้สำำ�หรัับการหายใจ
ในโหมด Air การตั้้�งค่่านี้้�จะคงไว้ ้ที่่� 21%
ในโหมด 3 GasNx จะมีีการตั้้�งค่่าก๊๊าซ ดูู Nitrox Gases
(ก๊๊าซไนตร็็อกซ์์) ที่่�หน้ ้า 58

MOD PPO2
ในโหมด Air และ Nitrox คุุณสามารถตั้้�งค่่า Maximum Operating
Depth PPO2 (PPO2 สำำ�หรัับความลึึกสููงสุุดในการใช้ ้งาน) ของก๊๊าซ
ที่่�ใช้ ้หายใจได้ ้
ค่่าตั้้�งต้ ้นคืือ 1.4 อย่่าเปลี่่�ยนค่่านี้้�ถ้ ้ายัังไม่่มั่่�นใจในสิ่่�งที่่�คุณ
ุ กำำ�ลัังจะทำำ�
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12.2. Deco Setup (การตั้้�งค่่าการพั ักน้ำำ�� )

Last Stop (จุุดพั ักสุุดท้า้ ย)
คุุณสามารถกำำ�หนดค่่าได้ ้ในโหมด 3 GasNx เท่่านั้้�น

Deco Model (โมเดลการพั ักน้ำำ�� )
ค่่าตั้้�งต้ ้นคืือข้ ้อมููลนี้้�จะแสดง
“Buhlmann GF ZHL-16C” เพื่่�อระบุุว่่า
มีีการใช้ ้โมเดล Bühlmann ZHL-16C
กัับ Gradient Factor
มีอล
ั กอริทม
ึ การลดความกดอากาศ
VPM-B และ DCIEM ที่สามารถเลือก
้ เพือ
ซือ
่ ปลดล็อกได ้ หากมีการใช ้งาน
รายการโมเดลการลดความกดอากาศ
จะท�ำให ้ผู ้ใช ้สามารถสลับระหว่าง
อััลกอริิทึม
ึ ที่่�มีไี ด้ ้

โดยคุุณสามารถเลืือกว่่าจะพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศครั้้�งสุุดท้ ้าย
ที่่�ระดัับความลึึกใด การตั้้�งค่่านี้้�ไม่่ส่่งผลต่่อการพัักเพื่่�อความปลอดภััย

Deco Setup

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

Next

Edit

Conservatism
มีีระดัับ Conservatism ที่่�ตั้้ง� ค่่าไว้ ้แล้ ้ว 3 ระดัับให้ ้เลืือกใช้ ้
โดย Conservatism เรีียงตามลำำ�ดัับจากน้ ้อยไปมาก ได้ ้แก่่
Low (45/95)
Med (40/85)
High (35/75)
Conservatism ระดัับปานกลางคืือการตั้้�งค่่าตั้้�งต้ ้น
นอกจากนี้้�ยังั มีีตัวั เลืือก GF ที่่�กำำ�หนดเองได้ ้ในโหมดดำำ�น้ำำ� �ทุุกโหมด
เมื่่�อมีีการเลืือก เขตข้ ้อมููล GF Low (GF ต่ำำ�� ) และ GF High (GF สููง)
จะแสดงใน Deco Menu (เมนููการพัักน้ำำ� �)

ตััวเลืือกคืือ 3 ม./10 ฟุุต หรืือ 6 ม./20 ฟุุต

Safety Stops (การพั ักเพื่่�อความปลอดภั ัย)
การตั้้�งค่่าการพัักเพื่่�อความปลอดภััยสามารถตั้้�งเป็็ นค่่าดัังต่่อไปนี้้�:
•
•
•
•
•
•

Off (ปิิ ด)
3 minutes (3 นาทีี)
4 minutes (3 นาทีี)
5 minutes (3 นาทีี)
Adapt (ปรัับตัวั )
CntUp (นัับขึ้้น
� )

เมื่่�อใช้ ้การตั้้�งค่่า Adapt (แบบปรัับ) ระบบจะใช้ ้การพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััยนาน 3 นาทีี นอกจากจะมีีการดำำ�น้ำำ� �เกิิน 30 ม.
(100 ฟุุต) หรืือ NDL ต่ำำ�� กว่่า 5 นาทีี ในกรณีีเหล่่านี้้� จะใช้ ้การพัักเพื่่�อ
ความปลอดภััยนาน 5 นาทีี
การตั้้�งค่่า Count Up (นัับขึ้้น
� ) จะเริ่่�มนัับจากศููนย์์ โดยเริ่่�มจากเวลาที่่�
คุุณเข้ ้าสู่่โ� ซนพัักเพื่่�อความปลอดภััย หรืือเมื่่�อทำำ�ตามข้ ้อกำำ�หนด
การลดความกดอากาศแล้ ้ว
อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ การพัักเพื่่�อความปลอดภััย ที่่�หน้ ้า 2

สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููการลดความกดอากาศและ Gradient
Factor ที่่�หน้ ้า 2

อย่่าใช้ ้ Custom GF (GF แบบกำำ�หนดเอง) หากคุุณไม่่
เข้ ้าใจระบบ

การใช้ ้ GF แบบกำำ�หนดเองโดยที่่�ไม่่เข้ ้าใจผลของการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�คุณ
ุ ทำำ�อย่่างถ่่องแท้ ้อาจก่่อให้ ้เกิิดอัันตราย
จากการเพิ่่�มหรืือลดข้ ้อกำำ�หนดในการลดความกดอากาศ

หน้ ้า 5
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12.3. AI Setup (การตั้้�งค่่า AI)
การตั้้�งค่่า AI ทั้้�งหมดต้ ้องได้ ้รัับ
การกำำ�หนดค่่าที่่�ผิวิ น้ำำ� �ก่่อนการดำำ�น้ำำ� �
เพราะจะไม่่สามารถเข้ ้าถึึงเมนูู
System Setup (การตั้้�งค่่าระบบ)
ขณะดำำ�น้ำำ� �

AI Mode (โหมด AI)
โหมด AI จะใช ้เพือ
่ ให ้เปิ ดใช ้งานและ
ปิ ดใช ้งาน AI ได ้ง่าย ๆ

ตั้้�งค่่าโหมด AI เป็็ น OFF (ปิิ ด) เมื่่�อไม่่ได้ ้ใช้ ้ AI

AI Setup

AI Mode
Units
Tx Setup
GTR Mode
SM Switch
Next

On
Bar
T1 T2
SM:T1+T2
21Bar
Edit

Off (ปิิ ด)

ระบบย่่อยของ AI จะปิิ ดการทำำ�งานโดยสมบููู�รณ์์
และจะไม่่ใช้ ้พลัังงาน

On (เปิิ ด)

AI เปิิ ดใช้ ้งานอยู่่� เมื่่�อเปิิ ดใช้ ้งาน AI จะเพิ่่�ม
อััตราการใช้ ้พลัังงานขึ้้�นประมาณ 10%

Units (หน่่วยอุุณหภููมิิ)
ตััวเลืือกจะเป็็ น bar หรืือ psi

เมนููการตั้้�งค่่าเครื่่�องส่่งสััญญาณ (TX
Setup) จะใช้ ้เพื่่�อตั้้�งค่่าเครื่่�องส่่ง
สััญญาณ เครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�ใช้ ้อยู่่�
จะแสดงข้ ้าง TX Setup (การตั้้�งค่่า
TX) ในเมนููระดัับบนสุุดของ AI
สามารถกำำ�หนดค่่าเครื่่�องส่่งสััญญาณ
ได้ ้สููงสุุด 4 เครื่่�องในเมนููนี้้� โดยให้ ้
เลืือกเครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�จะปรัับค่่า
คุุณสมบััติ ิ
Transmitter On/Off (เครื่่�องส่่ง
ั
สัญญาณ
เปิิ ด/ปิิ ด)
ปิิ ดเครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�ไม่่ได้ ้ใช้ ้งาน
เพื่่�อประหยััดพลัังงานแบตเตอรี่่�

Transmitters
#
T1
T2
T3
T4

Next

On
On
On
Off
Off
Setup

Serial
285817
005752
000000
000000
Edit

ไปที่่�เมนููการตั้้�งค่่าเครื่่�องส่่งสััญญาณ
และเลืือกหมายเลขประจำำ�เครื่่�องของ
เครื่่�องส่่งสััญญาณเพื่่�อเข้ ้าสู่่เ� มนูู
การตั้้�งค่่าถัังสำำ�หรัับเครื่่�องส่่ง
สััญญาณนั้้�น
การตั้้�งค่่าหมายเลขประจำำ�เครื่่�อง
เครื่่�องส่่งสััญญาณทุุกเครื่่�องมีี
หมายเลขประจำำ�เครื่่�อง 6 หลััก
หมายเลขนี้้�จะสลัักไว้ ้ที่่�ด้ ้านข้ ้างของ
ตััวเครื่่�องส่่งสััญญาณ

Tank Setup

T1 Serial#
Rated
Reserve
Rename
Unpair
Next

285817
207Bar
048Bar
T1
Edit

ป้้ อนหมายเลขประจำำ�เครื่่�องเพื่่�อจัับคู่่�
เครื่่�องส่่งสััญญาณกัับ T1 ผู้้�ใช้ ้จะต้ ้อง
ป้้ อนหมายเลขนี้้�เพีียงครั้้�งเดีียวเท่่านั้้�น
เช่่นเดีียวกัับการตั้้�งค่่าทั้้�งหมด จะมีี
การจััดเก็็บข้ ้อมููลนี้้�ในหน่่วยความจำำ�
ถาวร การตั้้�งค่่าของเครื่่�องส่่งสััญญาณ

Transmitters
#
T1
T2
T3
T4

Change
หน้ ้า 5

ิ
โปรดทราบว่่า AI จะไม่่ทำำ�งานเมื่่�อนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ปิิ ดอยู่่� จึึงไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้อง
ิ
ปิิ ด AI เมื่่�อนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ปิิ ดอยู่่�

การตั้้�งค่่าถั ัง

การตั้้�งค่่าโหมด AI คำำ�อธิิบาย

TX Setup (การตั้้�งค่่า TX)

การเปิิ ดใช้ ้งาน AI ทิ้้�งไว้ ้เมื่่�อไม่่ได้ ้ใช้ ้จะส่่งผลเสีียต่่อระยะเวลา
ิ
การใช้ ้งานแบตเตอรี่่�เมื่่�อเปิิ ดนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � เมื่่�อเครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�จัับคู่่�
�
ไว้ ้ไม่่ส่่งสััญญาณ Perdix 2 จะเข้ ้าสู่่สภา
วะการสแกนโดยใช้ ้พลัังงาน
สููงขึ้้�น ซึ่่�งจะทำำ�ให้ ้มีีการใช้ ้พลัังงานสููงกว่่าตอนที่่�ปิิด AI ประมาณ 25%
เมื่่�อตั้้�งค่่าการสื่่�อสารแล้ ้ว พลัังงานจะตกเหลืือประมาณ 10% สููงกว่่า
ตอนที่่�ปิิด AI

On
On
On
Off
Off

Serial
285817
005752
000000
000000
Next
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จะบัันทึึกไว้ ้ในโหมดดำำ�น้ำำ� �ทุุกโหมด
แรงดั ันที่่วั� ัดได้้
ใส่่แรงดัันที่่�วัด
ั ได้ ้ของถัังที่่�ติด
ิ ตั้้�ง
เครื่่�องส่่งสััญญาณ

Zero
Pressure

Rated
Pressure

ค่่าที่่�ถููกต้ ้องจะเริ่่�มตั้้�งแต่่ 69 ถึึง 300 bar (1,000 ถึึง 4,350 psi)
ประโยชน์์เดีียวของการตั้้�งค่่านี้้�คือ
ื การเห็็นสััดส่่วนในระยะเต็็มของ
กราฟแถบแรงดัันก๊๊าซที่่�ปรากฏเหนืือหมายเลขแรงดัันถััง
ำ รอง)
Reserve Pressure (แรงดั ันสำ�
ป้้ อนค่่าแรงดัันสำำ�รอง
ค่่าที่่�ถููกต้ ้องจะเริ่่�มตั้้�งแต่่ 28 ถึึง 137 bar (400 ถึึง 2,000 psi)
การตั้้�งค่่าแรงดัันสำำ�รองจะใช้ ้สำำ�หรัับ:
1.	 คำำ�เตืือนแรงดัันต่ำำ��
2.	 การคำำ�นวณเวลาก๊๊าซที่่�เหลืืออยู่่� (GTR)
ระบบจะส่่งคำำ�เตืือน “Reserve Pressure” (แรงดัันสำำ�รอง)
เมื่่�อแรงดัันถัังเหลืือน้ ้อยกว่่าค่่าที่่�ตั้้ง� ไว้ ้นี้้�
ระบบจะส่่งคำำ�เตืือน “Critical Pressure” (แรงดัันวิิกฤต)
เมื่่�อแรงดัันถัังเหลืือน้ ้อยกว่่า 21 bar (300 psi) หรืือครึ่่�งหนึ่่�งของ
แรงดัันสำำ�รอง
ยกตััวอย่่างเช่่น หากตั้้�งค่่าแรงดัันสำำ�รองไว้ ้ที่่� 48 bar ระบบจะส่่ง
คำำ�เตืือนวิิกฤตที่่� 24 bar (48/2) หากตั้้�งค่่าแรงดัันสำำ�รองไว้ ้ที่่�
27 bar ระบบจะส่่งคำำ�เตืือนวิิกฤตที่่� 21 bar
� )
Rename (เปลี่่�ยนชื่่อ
คุุณสมบััตินี้้
ิ ช่่
� วยให้ ้สามารถเปลี่่�ยนชื่่�อเครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�จะปรากฏ
ิ
ในเมนููและหน้ ้าจอต่่าง ๆ ในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ได้ ้ โดยสามารถเลืือกใช้ ้
อัักขระสองตััวต่่อถััง ตััวเลืือกประกอบด้ ้วย:
อัักขระแรก: T, S, B, O หรืือ D
อัักขระที่่�สอง: 1, 2, 3 หรืือ 4

หน้ ้า 5

Unpair (ยกเลิิกการจั ับคู่่)�
ตััวเลืือกการยกเลิิกการจัับคู่เ่� ป็็ นเพีียงทางลััดในการรีีเซ็็ตหมายเลข
ประจำำ�เครื่่�องกลัับไปที่่� 000000
เมื่่�อไม่่ได้ ้ใช้ ้ T1 หรืือ T2 ให้ ้ยกเลิิกการรัับสััญญาณโดยสิ้้�นเชิิง
โดยการตั้้�งค่่า AI Mode (โหมด AI) เป็็ น Off (ปิิ ด) เพื่่�อลดการใช้ ้
พลัังงานให้ ้มากที่่�สุด
ุ

GTR Mode (โหมด GTR)

AI Setup

Gas Time Remaining (GTR หรืือ
เวลาก๊๊าซที่่�เหลืืออยู่่)� คืือระยะเวลา
AI Mode
เป็็ นนาทีีที่่คุ
� ณ
ุ สามารถอยู่่ที่่
� ค
� วามลึึก
Units
ปัั จจุุบัน
ั และอััตรา SAC ปัั จจุุบัน
ั จนกว่่า
Tx Setup
� วิ น้ำำ� �ที่่�อัต
การดำำ�ขึ้้�นตรงสู่่ผิ
ั ราความเร็็ว
GTR Mode
10 ม./นาทีี (33 ฟุุต/นาทีี) จะเป็็ น
SM Switch
การดำำ�ขึ้้�นด้ ้วยแรงดัันก๊๊าซสำำ�รอง
ที่่�เหลืืออยู่่� อััตรา SAC คืืออััตราเฉลี่่�ย Next
จากช่่วงสองนาทีีล่่าสุด
ุ ในการดำำ�น้ำำ� �
สำำ�หรัับการคำำ�นวณ GTR

On
Bar
T1 T2
SM:T1+T2
21Bar
Edit

GTR และ SAC จะอิิงเพีียงถัังเดีียว หรืือสองถัังในการกำำ�หนดค่่าแบบ
ติิดถัังด้ ้างข้ ้าง โปรดทราบว่่าสำำ�หรัับการติิดถัังด้ ้านข้ ้าง ถัังจะต้ ้องมีี
ขนาดเท่่ากััน SAC จึึงจะแสดงค่่าที่่�ถููกต้ ้อง
นอกจากนี้้� การตั้้�งค่่า GTR/SAC ยัังใช้ ้เพื่่�อระบุุโหมดการติิดถััง
ด้ ้านข้ ้าง การเลืือก SM (การติิดถัังด้ ้านข้ ้าง) ในส่่วนนี้้�จะเป็็ น
การเปิิ ดใช้ ้งานการแจ้ ้งเตืือนการเปลี่่�ยนถััง

การตั้้�งค่่าโหมด คำำ�อธิิบาย
GTR
Off (ปิิ ด)

GTR ปิิ ดใช้ ้งานอยู่่� และ SAC ก็็ปิิดใช้ ้งานอยู่่�
เช่่นกััน

T1, T2, T3
หรืือ T4

เครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�เลืือกจะใช้ ้ในการคำำ�นวณ
GTR และ SAC

SM:T1+T2
(หรืือใกล้ ้เคีียง)

SAC รวมสำำ�หรัับเครื่่�องส่่งสััญญาณที่่�เลืือกไว้ ้จะ
ได้ ้รัับการคำำ�นวณและใช้ ้สำำ�หรัับ GTR
การแจ้ ้งเตืือนการเปลี่่�ยนถัังติิดด้ ้านข้ ้าง
จะเปิิ ดใช้ ้งาน
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12.5. Nitrox Gases (ก๊๊าซไนตร็็อกซ์)์

12.4. Bottom Row (แถวล่่าง)
ตั้้�งค่่าและดููตััวอย่่างแถวล่่างในเมนููนี้้�
ตำำ�แหน่่งซ้ ้ายจะแสดงก๊๊าซปัั จจุุบัน
ั เสมอ
ผู้้�ใช้ ้สามารถกำำ�หนดค่่าตำำ�แหน่่งกลาง
และขวาได้ ้ สำำ�หรัับรายการตััวเลืือก
การโมเดลค่่าทั้้�งหมด โปรดดูู
แถวข้ ้อมููลที่่�กำำ�หนดค่่าได้ ้ ที่่�หน้ ้า 1

การตงค่าหน้
ั้
าจอเล็ก

Bottom Row
Center

Change

Center

Change

GF99
SurGF
GF99
SurGF

15%

62%

Save

Setup

Change

26C
4:34pm

Nitrox Gases

โปรดทราบว่่าคุุณสามารถแก้ ้ไขก๊๊าซ
(แม้ ้แต่่ในขณะดำำ�น้ำำ� �) ได้ ้ในเมนูู Dive
Setup (การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ� �) แต่่จะไม่่
สามารถแก้ ้ไขการตั้้�งค่่า PPO2 สำำ�หรัับ
ความลึึกสููงสุุดในการใช้ ้งานในส่่วน
Dive Setup (การตั้้�งค่่าการดำำ�น้ำำ� �)

Off
On
On

99%
50%
28%

6.3m
23m
57m

ก๊๊าซที่่�ใช้ ้อยู่่จ
� ะแสดงโดยมีีตัวั อัักษร “A” นำำ �หน้ ้า ก๊๊าซที่่�ปิิดอยู่่จ
� ะเป็็ น
สีีม่่วงแดง (ม่่วง)

Top
None
Center TEMP
Bottom CLOCK

26C
4:34pm

หน้ ้านี้้�ใช้ ้สำำ�หรัับการระบุุก๊า๊ ซไนตร็็อกซ์์
สููงสุุด 3 ก๊๊าซในโหมดดำำ�น้ำำ� � 3 GasNx

สามารถตั้้�งค่่าแต่่ละก๊๊าซได้ ้ตั้้�งแต่่ O2 21% จนถึึง O2 99% โดยระบบ
จะสัันนิิษฐานว่่าค่่าเปอร์์เซ็็นต์์ที่่เ� หลืือคืือไนโตรเจน

Mini 1 Setup

GF99
MINI 1
GF99

15%

Bottom Row

ค่่าความลึึกสููงสุุดในการใช้ ้งาน (MOD) ไม่่สามารถแก้ ้ไขได้ ้โดยตรง
และจะถููกควบคุุมโดยค่่า MOD PPO2 เท่่านั้้�น

Save

ั หน้ ้าจอขนาดเล็็กที่่�สามารถแสดงข้ ้อมููล 3 รายการ
Perdix 2 มีีฟัังก์์ชัน
ในช่่องที่่�กำำ�หนดเองแต่่ละช่่อง โดยแลกกัับขนาดแบบอัักษรที่่�เล็็กลง
การเลืือกหนึ่่�งในสองรายการจากหน้ ้าจอขนาดเล็็กในเมนููการตั้้�งค่่า
แถวล่่างจะพาคุุณไปยัังเมนููการตั้้�งค่่าหน้ ้าจอเล็็กสำำ�หรัับหน้ ้าจอเล็็ก
ดัังกล่่าว
โปรดทราบว่่าไม่่ใช่่หน้ ้าจอเล็็กทั้้�งหมดที่่�จะแสดงหน่่วยอัันเนื่่�องมาจาก
พื้้น
� ที่่�ที่่จำ
� ำ�กััด

สามารถตั้้�งค่่า MOD PPO2 ได้ ้ตั้้�งแต่่ 1.0 ถึึง 1.69 โดยเพิ่่�มขึ้้�นทีีละ
0.01

ั
12.6. Alerts Setup (การตั้้�งค่่าสัญญาณ
เตืือน)
หน้ ้านี้้�ใช้ ้สำำ�หรัับตั้้ง� ค่่าสััญญาณเตืือน
การดำำ�น้ำำ� �แบบปรัับแต่่งเองสำำ�หรัับ
Maximum Depth (ความลึึกสููงสุุด),
Time (เวลา) และ Low NDL (NDL
ต่ำำ�� ) โดยระบบจะกระตุ้้�นให้ ้มีี
การแจ้ ้งเตืือนเมื่่�อค่่าเหล่่านี้้�เกิิน
ขีีดจำำ�กััดที่่�กำำ�หนด
นอกจากนี้้� คุุณยัังสามารถสลัับเปิิ ดปิิ ด
การทำำ�งานของระบบสั่่�นได้ ้จากหน้ ้านี้้�

Alerts Setup
Depth
Time
Low NDL

On
On
On

Vibration

Next

m
min
min

On

Edit

ดูู สััญญาณเตืือนที่่�ปรัับแต่่งได้ ้ ที่่�หน้ ้า 2 สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับการแสดสััญญาณเตืือน
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12.7. Display Setup
(การตั้้�งค่่าการแสดงผล)
ความลึึกและอุุณหภููมิิ
ความลึึก: ฟุุตหรืือเมตร
อุุณหภููมิิ: °F หรืือ °C

Brightness (ความสว่่าง)
ดููตััวเลืือกความสว่่างที่่� หน้ ้า 5

12.8. Compass (เข็็มทิศ
ิ )

Display Setup

Depth Units
Temp Units
Brightness
Altitude
Flip Screen

Meters
°C
Auto
Auto

Next

ระดั ับความสููง
การตั้้�งค่่า Altitude (ระดัับความสููง) ใน Perdix 2 จะเป็็ นค่่าคงที่่�ที่่�
ิ
Auto (อััตโนมััติ)ิ ในโหมดสัันทนาการ หมายความว่่านาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �จะ
ชดเชยค่่าแรงดัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงให้ ้โดยอััตโนมััติเิ มื่่�อดำำ�น้ำำ� �ที่่�ระดัับ
ความสููง

Flip Screen (กลั ับหั ัวหน้้าจอ)
ั นี้้�จะแสดงเนื้้�อหาของหน้ ้าจอแบบกลัับหัวั
ฟัั งก์์ชัน

Edit

Compass View
(มุุมมองเข็็มทิศ
ิ )

การตั้้�งค่่า Compass View (มุุมมอง
เข็็มทิิศ) สามารถตั้้�งเป็็ นค่่าดัังต่่อไปนี้้�:
Off (ปิิ ด): เข็็มทิิศปิิ ดใช้ ้งานอยู่่�

Compass

Compass View
Calibrate
True North

188°

90
+0

60°, 90° หรืือ 120°: ตั้้�งค่่าระยะ
Next
Edit
ของหน้ ้าปัั ดเข็็มทิิศที่่�มองเห็็นได้ ้ใน
หน้ ้าจอหลััก หน้ ้าจอมีีพื้น
้� ที่่�สำำ�หรัับเส้ ้นโค้ ้งเพีียง 60° ดัังนั้้�นองศานี้้�
น่่าจะรู้้�สึึกเป็็ นธรรมชาติิมากที่่�สุด
ุ การตั้้�งค่่า 90° หรืือ 120° จะทำำ�ให้ ้
มองเห็็นระยะที่่�กว้ ้างขึ้้�นในเวลาเดีียวกััน ค่่าตั้้�งต้ ้นคืือ 90°

ทิิศเหนืือจริิง (ค่่าบ่่ายเบน)
ใส่่ค่่าบ่่ายเบนของตำำ�แหน่่งปัั จจุุบัน
ั เพื่่�อแก้ ้ไขเข็็มทิิศให้ ้ชี้้�ไปยััง
ทิิศเหนืือจริิง
สามารถตั้้�งค่่านี้้�ได้ ้ตั้้�งแต่่ -99° ถึึง +99°
หากต้ ้องการจัับคู่เ่� ข็็มทิิศที่่�ไม่่ได้ ้ชดเชยมุุมบ่่ายเบนหรืือการนำำ �ทาง
ของคุุณอิิงเฉพาะทิิศที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องเท่่านั้้�น สามารถปล่่อยการตั้้�งค่่านี้้�ไว้ ้
ที่่� 0°

การระบุุความดัันที่่�ผิวิ น้ำำ� �
ในการวััดความลึึกและการคำำ�นวณการลด
ความกดอากาศที่่�ถููกต้ ้องจะต้ ้องรู้้�ความดััน
บรรยากาศโดยรอบที่่�ผิวิ น้ำำ� � ไม่่ว่่าจะเปิิ ดด้ ้วยวิิธีใี ด
ความดัันที่่�ผิวิ น้ำำ� �จะกำำ�หนดด้ ้วยวิิธีเี ดีียวกััน
ขณะอยู่่ใ� นสถานะปิิ ด ระบบจะวััดและบัันทึึก
ความดัันที่่�ผิวิ น้ำำ� �ทุุก 15 วิินาทีี จะมีีการเก็็บประวััติ ิ
ตััวอย่่างค่่าความดัันของ 10 นาทีีที่่ผ่่า
� นมา
ทัันทีีหลัังเปิิ ด จะมีีการพิิจารณาประวััตินี้้
ิ แ
� ละ
ความดัันขั้้�นต่ำำ�� จะถููกใช้ ้เป็็ นความดัันผิิวน้ำำ� �
ความดัันที่่�ผิวิ น้ำำ� �จะได้ ้รัับการจดจำำ� และจะไม่่
อััปเดตอีีกจนกว่่าจะเปิิ ดอีีกครั้้�ง
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Calibrate (ปรั ับเทีียบ)
คุุณอาจต้ ้องปรัับเทีียบเข็็มทิิศหากความแม่่นยำำ�เคลื่่�อนเมื่่�อเวลาผ่่าน
ไป หรืือหากมีีแม่่เหล็็กถาวรหรืือวััตถุโุ ลหะที่่�ไวต่่อแรงดููดจากกระแส
แม่่เหล็็ก (เช่่น เหล็็ก นิิเกิิล) ติิดอยู่่ใ� กล้ ้กัับ Perdix 2 มาก ๆ เพื่่�อไม่่
ให้ ้ส่่งผลต่่่�อการปรัับเทีียบ วััตถุดั
ุ งั กล่่าวจะต้ ้องยึึดติิดกัับ Perdix 2
ในลัักษณะที่่�เคลื่่�อนที่่�ไปพร้ ้อมกัับ Perdix 2 ได้ ้

ปรัับเทีียบเข็็มทิิศทุุกครั้้�งที่่�เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�
แบตเตอรี่่�แต่่ละอัันมีีลายเซ็็นแม่่เหล็็กเฉพาะตััว ส่่วนใหญ่่เป็็ น
ผลเนื่่�องมาจากเคสเหล็็กที่่�ห่่อหุ้้�ม ดั้้�งนั้้�นจึึงแนะนำำ �ให้ ้ปรัับเทีียบ
เข็็มทิิศเมื่่�อเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�
เปรีียบเทีียบ Perdix 2 กัับเข็็มทิิศที่่�ทราบว่่าใช้ ้งานได้ ้ดีีหรืือค่่าอ้ ้างอิิง
ที่่�คงที่่�เพื่่�อตรวจสอบว่่าต้ ้องปรัับเทีียบหรืือไม่่ หากเปรีียบเทีียบกัับ
ค่่าอ้ ้างอิิงที่่�คงที่่� อย่่าลืืมคำำ�นึึงถึึงค่่าเบี่่�ยงเบนระหว่่างทิิศเหนืือบน
เข็็มทิิศและทิิศเหนืือตามจริิง (มุุมบ่่ายเบน) โดยทั่่�วไป ไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้อง
ปรัับเทีียบเมื่่�อเดิินทางไปยัังสถานที่่�ต่่าง ๆ ในกรณีีนี้้� การปรัับที่่จำ
� ำ�เป็็ น
คืือการปรัับทิศ
ิ เหนืือตามจริิง (มุุมบ่่ายเบน)
เมื่่�อปรัับเทีียบ ให้ ้หมุุน Perdix 2 ไปมาอย่่างราบรื่่�นทั้้�ง 3 มิิติโิ ดยรอบ
ให้ ้มากที่่�สุด
ุ ในเวลา 15 วิินาทีี

คำ�แนะนำ�การปรับเทียบเข็มทิศ

12.9. System Setup (การตั้้�งค่่าระบบ)
Date (วั ันที่่)�
ผู้้�ใช้ ้สามารถตั้้�งวัันที่่�ปััจจุุบัน
ั
ิ
นาฬิกา
ผู้้�ใช้ ้สามารถตั้้�งเวลาปัั จจุุบัน
ั
สามารถตั้้�งรููปแบบการแสดงเวลา
เป็็ น AM, PM หรืือแบบ 24 ชั่่�วโมง

System Setup

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

ปลดล็็อก
Next
ใช้ ้ตามคำำ�แนะนำำ �ของฝ่่ายสนัับสนุุน
ทางเทคนิิคของ Shearwater เท่่านั้้�น

Edit

Log Rate (อั ัตราการบั ันทึึก)
ตั้้�งค่่าความถี่่�ในการเพิ่่�มข้ ้อมููลตััวอย่่างการดำำ�น้ำำ� �ลงในบัันทึึกของ
ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � การมีีข้ ้อมููลตััวอย่่างมากขึ้้�นจะให้ ้บัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �ที่่�
ละเอีียดมากขึ้้�น ซึ่่�งจะใช้ ้หน่่วยความจำำ�สำำ�หรัับบัันทึึกมากขึ้้�นเช่่นกััน
ค่่าตั้้�งต้ ้นคืือ 10 วิินาทีี ความละเอีียดสููงสุุดคืือ 2 วิินาทีี
รีีเซ็็ตกลั ับไปเป็็นค่่าตั้้�งต้้น
ตััวเลืือกสุุดท้ ้ายของ “System Setup” (การตั้้�งค่่าระบบ) คืือ “Reset
to Defaults” (รีีเซ็็ตกลัับไปเป็็ นค่่าตั้้�งต้ ้น) ตััวเลืือกนี้้�จะรีีเซ็็ตตัวั เลืือก
ที่่�ผู้้�ใช้ ้เปลี่่�ยนทั้้�งหมดกลัับสู่ก
่� ารตั้้�งค่่าจากโรงงาน และ/หรืือ ล้ ้าง
ิ
ข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับเนื้้�อเยื่่�อในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � การดำำ�เนิินการ “Reset to
Defaults” (รีีเซ็็ตกลัับไปเป็็ นค่่าตั้้�งต้ ้น) นี้้�ไม่่สามารถย้ ้อนกลัับได้ ้
หมายเหตุุ: ตััวเลืือกนี้้�จะไม่่ลบบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �หรืือรีีเซ็็ตหมายเลข
บัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �

คำ�แนะนำ�ต่อไปนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปรับเทียบที่ดี:

หน้ ้า 6

•

อยู่ห่างจากวัตถุโลหะ (โดยเฉพาะเหล็กกล้าหรือเหล็ก)
ตัวอย่างเช่น นาฬิกาข้อมือ โต๊ะทำ�งานเหล็ก ดาดฟ้าเรือ
คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ฯลฯ ทั้งหมดนี้อาจรบกวน
สนามแม่เหล็กโลก

•

หมุนให้รอบตำ�แหน่งทั้ง 3 มิติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
พลิกกลับบนล่าง หมุนด้านข้าง ที่ขอบ ฯลฯ

•

เทียบกับเข็มทิศอะนาล็อกเพื่อตรวจการปรับเทียบ
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12.10. Advanced Config
(การกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููง)
การกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููงประกอบด้ ้วย
รายการที่่�ไม่่ได้ ้ใช้ ้บ่่อยและผู้้�ใช้ ้
ส่่วนใหญ่่อาจไม่่ต้ ้องสนใจได้ ้
ในส่่วนนี้้�จะเป็็ นการกำำ�หนดค่่าที่่�
ละเอีียดมากขึ้้�น
� วน
ในหน้ ้าจอแรก คุุณสามารถเข้ ้าสู่่ส่่
ของการกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููง หรืือตั้้�งค่่า
ส่่วนการกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููงให้ ้เป็็ น
ค่่าตั้้�งต้ ้น

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

Done

ตััวเลืือกนี้้�จะรีีเซ็็ตค่่าการกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููงทั้้�งหมดกลัับไปสู่่�
การตั้้�งค่่าตั้้�งต้ ้น
ิ
หมายเหตุุ: การรีีเซ็็ตนี้้จ
� ะไม่่ส่่งผลต่่อการตั้้�งค่่าอื่่�น ๆ ในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �
ไม่่ลบบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� � และไม่่รีีเซ็็ตหมายเลขบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �

System Info (ข้้อมููลระบบ)
ส่่วนของ System Info (ข้ ้อมููลระบบ) จะแสดงหมายเลขประจำำ�เครื่่�อง
รวมถึึงข้ ้อมููลเชิิงเทคนิิคอื่่น
� ๆ ที่่�ฝ่่ายสนัับสนุุนด้ ้านเทคนิิคอาจขอจาก
คุุณเพื่่�อวััตถุป
ุ ระสงค์์ในการแก้ ้ไขปัั ญหา

ข้้อมููลแบตเตอรี่่�
เนื้้�อหาส่่วนนี้้�จะให้ ้ข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับประเภทแบตเตอรี่่�ที่่ใ� ช้ ้และ
ประสิิทธิิภาพของแบตเตอรี่่�

ิ
ในเนื้้�อหาส่่วนนี้้� ผู้้�ใช้ ้สามารถดููหมายเลขรุ่่�นของนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ของตน
รวมถึึงข้ ้อมููลระเบีียบข้ ้อบัังคัับเพิ่่�มเติิม
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ี ลั ัก)
Main Colour (สีห

Advanced Config

Reset Adv. Config (รีีเซ็็ตการกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููง)

ข้้อมููลระเบีียบข้้อบั ังคั ับ

Advanced Config 1 (การกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููง 1)

ผู้้�ใช้ ้สามารถเปลี่่�ยนสีีหลัักเพื่่�อเพิ่่�ม
ความต่่างของสีี
สีีตั้้ง� ต้ ้นคืือสีีขาว แต่่สามารถเปลี่่�ยน
เป็็ นสีีเขีียวหรืือสีีแดง
ี ัวข้้อ)
Title Colour (สีหั

Edit

Adv. Config 1

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

ผู้้�ใช้ ้สามารถเปลี่่�ยนสีีหัวั ข้ ้อเพื่่�อเพิ่่�ม
Next
ความต่่างของสีีหรืือเพิ่่�มความดึึงดููด
ตา สีีตั้้ง� ต้ ้นคืือ Cyan (ฟ้้ าอ่่อน) โดยสามารถเปลี่่�ยนเป็็ นสีีเทา ขาว
เขีียว แดง ชมพูู และน้ำำ� �เงิิน

Edit

� สุุดการดำำ�น้ำำ�� )
End Dive Delay (ความล่่าช้า้ ของการสิ้้น
� วิ น้ำำ� �เพื่่�อรอก่่อนจะสิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ� �
ตั้้�งค่่าเวลาเป็็ นวิินาทีีหลัังจากขึ้้�นสู่่ผิ
ปัั จจุุบัน
ั
สามารถตั้้�งค่่านี้้�ตั้้ง� แต่่ 20 วิินาทีีถึงึ 600 วิินาทีี
(10 นาทีี) ค่่าตั้้�งต้ ้นคืือ 60 วิินาทีี
สามารถตั้้�งค่่านี้้�เป็็ นระยะเวลาที่่�นานขึ้้�นได้ ้หากคุุณต้ ้องการรวม
รอบเวลาการพัักบนผิิวน้ำำ� �สั้้�น ๆ หลายครั้้�งเข้ ้าไว้ ้ด้ ้วยกัันในการดำำ�น้ำำ� �
หนึ่่�งครั้้�ง ผู้้�สอนบางคนใช้ ้ความล่่าช้ ้าของการสิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ� �ที่่�นานขึ้้�น
� ลงเพื่่�อออกจาก
เมื่่�อสอนคอร์์สดำำ�น้ำำ� � หรืืออาจเลืือกใช้ ้ระยะเวลาที่่�สั้้น
� วิ น้ำำ� �
โหมดดำำ�น้ำำ� �เร็็วขึ้้�นเมื่่�อขึ้้�นสู่่ผิ
ไอคอนแบตเตอรี่่�
คุุณสามารถเปลี่่�ยนลัักษณะการทำำ�งานของไอคอนแบตเตอรี่่�ได้ ้ที่่�นี่่�
ตััวเลืือกคืือ:
• Surf+Warn (ที่่ผิ
� วน้ำ
ิ ำ�� และคำำ�เตืือน): ไอคอนแบตเตอรี่่�จะแสดง
เสมอเมื่่�ออยู่่ที่่
� ผิ
� วิ น้ำำ� � ในขณะดำำ�น้ำำ� � ไอคอนนี้้�จะแสดงต่่อเมื่่�อมีี
คำำ�เตืือนว่่าแบตเตอรี่่�เหลืือน้ ้อย
• Always (เสมอ): ไอคอนแบตเตอรี่่�จะแสดงเสมอ
• Warn Only (คำำ�เตืือนเท่่านั้้�น): ไอคอนแบตเตอรี่่�จะแสดง
ก็็ต่่อเมื่่�อมีีคำำ�เตืือนว่่าแบตเตอรี่่�เหลืือน้ ้อย
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Advanced Config 2 (การกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููง 1)
PPO2 Limits (ขีีดจำ�กั
ำ ัด PPO2)
ในส่่วนนี้้� คุุณสามารถเปลี่่�ยนขีีดจำำ�กััด PPO2 ได้ ้

คำำ�เตืือน
อย่่าเปลี่่�ยนค่่าเหล่่านี้้�นอกเสีียจากว่่าคุุณเข้ ้าใจ
ผลที่่�จะตามมาอย่่างแจ่่มแจ้ ้ง
ทุุกค่่าเป็็ นหน่่วยความดัันบรรยากาศสััมบููรณ์์ (absolute
atmospheres [ATA]) (1 ATA = 1.013 bar)

Adv. Config 2

OC Min.
OC Mod.
OC Deco

Done

PPO2
PPO2
PPO2

0.18
1.40
1.61

Edit

OC Low PPO2
PPO2 ของก๊๊าซทั้้�งหมดที่่�แสดงจะกะพริิบเป็็ นสีีแดงเมื่่�อน้ ้อยกว่่าค่่านี้้�
(ค่่าตั้้�งต้ ้น 0.18)
OC MOD PPO2
นี่่�คือ
ื PPO2 สููงสุุดที่่�อนุุญาตเมื่่�ออยู่่ใ� นช่่วงใต้ ้น้ำำ� �ของการดำำ�น้ำำ� � Maximum Operating Depth (ความลึึกสููงสุุดในการใช้ ้งาน)
(ค่่าตั้้�งต้ ้น 1.4)
การตั้้�งค่่า MOD นี้้�เป็็ นการตั้้�งค่่าเดีียวกัันที่่�สามารถแก้ ้ไขได้ ้ในส่่วน
Mode Setup (การตั้้�งค่่าโหมด) สำำ�หรัับโหมด Air และ Nitrox และ
ในส่่วน Nitrox Gases (ก๊๊าซไนตร็็อกซ์์) สำำ�หรัับโหมด 3 GasNx

หน้ ้า 6

OC Deco PPO2
การคาดคะเนการลดความกดอากาศทั้้�งหมด (ตารางการพัักน้ำำ� �และ
TTS) อยู่่บ
� นข้ ้อสัันนิิษฐานว่่าก๊๊าซที่่�ใช้ ้สำำ�หรัับการลดความกดอากาศ
ในความลึึกที่่�ระบุุจะเป็็ นก๊๊าซที่่�มี ี PPO2 สููงสุุดที่่�น้ ้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ
ค่่านี้้� (ค่่าตั้้�งต้ ้น 1.61)
การแนะนำำ �ให้ ้สลัับก๊า๊ ซ (เมื่่�อก๊๊าซปัั จจุุบัน
ั แสดงเป็็ นสีีเหลืือง) จะ
กำำ�หนดจากค่่านี้้� หากคุุณเปลี่่�ยนค่่านี้้� โปรดมั่่�นใจว่่าคุุณเข้ ้าใจผลของ
การเปลี่่�ยนนี้้�
ยกตััวอย่่างเช่่น หากลดเหลืือ 1.50 จะไม่่มีีการสัันนิิษฐานว่่าต้ ้อง
สลัับเป็็ นออกซิิเจน (99/00) ที่่�ความลึึก 6 ม./20 ฟุุต

Bottom Gases (ก๊๊าซที่่ใ� ช้ใ้ ต้้น้ำำ�� ) เทีียบกั ับ Deco
้
Gases (ก๊๊าซที่่ใ� ช้ลดคว
ามกดอากาศ)
ในโหมด Air Only และ Nitrox ก๊๊าซทั้้�งหมดถืือว่่าเป็็ นก๊๊าซที่่�ใช้ ้ใต้ ้น้ำำ� �
และจะใช้ ้ขีีดจำำ�กััด OC MOD PPO2 แม้ ้แต่่ในช่่วงลดความกดอากาศ
ในโหมด 3 GasNx ก๊๊าซผสมออกซิิเจนน้ ้อยที่่�สุด
ุ จะถืือว่่าเป็็ นก๊๊าซ
ที่่�ใช้ ้ใต้ ้น้ำำ� �และจะใช้ ้ขีีดจำำ�กััด OC MOD PPO2 ก๊๊าซอื่่�น ๆ จะถืือว่่า
เป็็ นก๊๊าซสำำ�หรัับลดความกดอากาศและจะเป็็ นไปตามขีีดจำำ�กััด Deco
PPO2

Advanced Config 3 (การกำำ�หนดค่่าขั้้�นสููง 1)
Button Sensitivity
(ความไวของปุ่่�ม)
เมนููนี้้�เปิิ ดโอกาสให้ ้ปรัับความไวของ
ปุ่่�ม การปรัับลงอาจมีีประโยชน์์หาก
คุุณพบว่่ามีีการกดปุ่่�มโดยไม่่ได้ ้ตั้้�งใจ
บ่่อยครั้้�ง

Adv. Config 3

Button Sensitivity
Left
Med
Right
Med

Next

Edit
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13.การอั ัปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์
และการดาวน์์โหลดบั ันทึึก
ิ
เป็็ นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�เฟิิ ร์ม
์ แวร์์ในนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ของคุุณได้ ้รัับการอััปเดต
อยู่่เ� สมอ นอกเหนืือจากคุุณลัักษณะใหม่่ ๆ และการปรัับปรุงุ ต่่าง ๆ
การอััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์อาจแก้ ้ไขข้ ้อผิิดพลาดที่่�สำำ�คััญ
การอััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์ของ Perdix 2 สามารถทำำ�ได้ ้สองวิิธี:ี
1) ด้ ้วย Shearwater Cloud Desktop
2) ด้ ้วย Shearwater Cloud Mobile

13.1. Shearwater Cloud Desktop
ำ หรั ับเดสก์์ท็็อป)
(Shearwater Cloud สำ�
ั
ดููให้ ้แน่่ใจว่่าคุุณมีี Shearwater Cloud Desktop เวอร์์ชัน
ั ล่่าสุุดได้ ้ที่่�นี่่�
ล่่าสุุด คุุณสามารถรัับเวอร์์ชัน
� มต่่อกั ับ Shearwater Cloud Desktop
เชื่่อ
ใน Perdix 2 ของคุุณ เริ่่�มใช้ ้บลููทููธโดยการเลืือกรายการเมนูู
Bluetooth จากเมนููหลััก

0.0

:

m
SURFACE
การอััปเกรดเฟิิ ร์ม
์ แวร์์จะรีีเซ็็ตข้ ้อมููลการโหลด
เนื้้�อเยื่่�อสำำ�หรัับลดความกดอากาศ วางแผน
การดำำ�น้ำำ� �ซ้ำำ��ตามข้ ้อมููลที่่�ได้ ้รัับ

ในกระบวนการอััปเดต หน้ ้าจออาจกะพริิบหรืือ
ว่่างเปล่่าเป็็ นเวลาสองสามวิินาทีี

22:h15m
0
Start Bluetooth

ใน Shearwater Cloud Desktop:
1.	 คลิิกไอคอนการเชื่่�อมต่่อเพื่่�อเปิิ ดแท็็บการเชื่่�อมต่่อ
ิ
2.	 สแกนหานาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �
ิ
3.	 เมื่่�อคุุณได้ ้เชื่่�อมต่่อกัับนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �มาแล้ ้วครั้้�งหนึ่่�ง ให้ ้ใช้ ้แท็็บ
Perdix 2 เพื่่�อเชื่่�อมต่่อเร็็วขึ้้�นในครั้้�งถััดไป

1
2

3
แท็็บเชื่่�อมต่่อของ Shearwater Cloud Desktop
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Update Firmware (อั ัปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์)

เมื่่�อเชื่่�อมต่่อ Perdix 2 แล้ ้ว แท็็บเชื่่�อมต่่อจะ
ิ
แสดงภาพของนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �

เลืือก “Update Firmware” (อััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์) จากแท็็บเชื่่�อมต่่อ
Shearwater Cloud Desktop จะเลืือกเฟิิ ร์ม
์ แวร์์ล่่าสุด
ุ ที่่�มี ี
โดยอััตโนมััติ ิ

Download Dives
(ดาวน์์โหลดการดำำ�น้ำำ�� )

เมื่่�อระบบถาม โปรดเลืือกภาษาของคุุณและยืืนยัันการอััปเดต

เลืือก “Download Dives” (ดาวน์์โหลด
การดำำ�น้ำำ� �) จากแท็็บเชื่่�อมต่่อ

หน้ ้าจอ Perdix 2 จะแสดงเปอร์์เซ็็นต์์การอััปเดตหลัังรัับเฟิิ ร์ม
์ แวร์์
จากนั้้�น Shearwater Cloud จะระบุุว่่า “Firmware successfully
ิ
sent to the computer” (เฟิิ ร์ม
์ แวร์์ถููกส่่งไปยัังนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �สำำ�เร็็จ
แล้ ้ว) เมื่่�อการอััปเดตเสร็็จสิ้้�น

รายการดำำ�น้ำำ� �จะแสดง คุุณสามารถยกเลิิก
การเลืือกบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �ใด ๆ ที่่�คุณ
ุ
ไม่่ต้ ้องการดาวน์์โหลด จากนั้้�นกด OK
Shearwater Cloud Desktop จะถ่่ายโอน
ิ
� าฬิกาดำำ
ข้ ้อมููลการดำำ�น้ำำ� �ของคุุณเข้ ้าสู่่น
�น้ำำ� �
ของคุุณ
จากแท็็บเชื่่�อมต่่อ คุุณสามารถตั้้�งชื่่�อให้ ้
ิ
Perdix 2 ของคุุณ หากคุุณมีีนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �
ของ Shearwater หลายเครื่่�อง คุุณจะ
สามารถแยกออกอย่่างชััดเจนว่่าการดำำ�น้ำำ� �
ครั้้�งใดได้ ้รัับการดาวน์์โหลดจาก
ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �เครื่่�องใด

การอััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์อาจใช้ ้เวลาถึึง 15 นาทีี
แท็็บเชื่่�อมต่่อของ Shearwater
Cloud Desktop

Update Start-up Text (อั ัปเดตข้้อความเริ่่�มต้น
้ )
Start-Up Text (ข้ ้อความเริ่่�มต้ ้น)
จะปรากฏขึ้้�นที่่�ด้ ้านบนของ Splash
Screen (หน้ ้าจอเริ่่�มต้ ้น) เมื่่�อเปิิ ด
Perdix 2 คุุณสามารถใส่่ชื่่�อและเบอร์์
โทรศััพท์เ์ พื่่�อให้ ้ผู้้�ที่่�พบเครื่่�องสามารถ
นำำ �มาคืืนคุุณได้ ้ง่่ายขึ้้�นหากคุุณทำำ�หาย

Update Start-up Image
(อั ัปเดตภาพเริ่่�มต้น
้ )
นอกจากนี้้� คุุณสามารถเปลี่่�ยน
ภาพเริ่่�มต้ ้นที่่�ปรากฏเมื่่�อ Perdix 2
เปิิ ดเครื่่�องเพื่่�อแยกแยะว่่าเครื่่�องไหน
เป็็ นเครื่่�องของคุุณ

เลืือกการดำำ�น้ำำ� �ที่่�คุณ
ุ ต้ ้องการดาวน์์โหลด แล้ ้วกด OK
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13.2. Shearwater Cloud Mobile
ำ หรั ับมืือถืือ)
(Shearwater Cloud สำ�
ั
ดููให้ ้แน่่ใจว่่าคุุณมีี Shearwater Cloud Mobile เวอร์์ชัน
ล่่าสุุด
ดาวน์์โหลดจาก Google Play หรืือ Apple App Store
� มต่่อกั ับ Shearwater Cloud Mobile
เชื่่อ
ใน Perdix 2 ของคุุณ เริ่่�มใช้ ้บลููทููธโดยการเลืือกรายการเมนูู
Bluetooth จากเมนููหลััก

0.0

m
SURFACE

:

22:h15m
0
Start Bluetooth

ใน Shearwater Cloud Mobile:
1.	 กดไอคอนเชื่่�อมต่่อที่่�ด้ ้านล่่างของหน้ ้าจอ
2.	 เลืือก Perdix 2 จากรายการอุุปกรณ์์บลููทููธทั้้ง� หมด

Download Dives (ดาวน์์โหลด
การดำำ�น้ำำ�� )
เลืือก “Download Dives” (ดาวน์์โหลด
การดำำ�น้ำำ� �)
รายการดำำ�น้ำำ� �จะแสดง คุุณสามารถยกเลิิก
การเลืือกบัันทึึกการดำำ�น้ำำ� �ใด ๆ ที่่�คุณ
ุ ไม่่
ต้ ้องการดาวน์์โหลด จากนั้้�นกด OK
Shearwater Cloud จะถ่่ายโอนข้ ้อมููล
การดำำ�น้ำำ� �ไปยัังสมาร์์ทโฟนของคุุณ

Update Firmware (อั ัปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์)
เมื่่�อ Perdix 2 เชื่่�อมต่่อกัับ Shearwater Cloud Mobile แล้ ้ว ให้ ้
เลืือก “Update Firmware” (อััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์) จากแท็็บเชื่่�อมต่่อ
Shearwater Cloud Mobile จะเลืือกเฟิิ ร์ม
์ แวร์์ล่่าสุด
ุ โดยอััตโนมััติ ิ
เมื่่�อระบบถาม โปรดเลืือกภาษาของคุุณและยืืนยัันการอััปเดต
หน้ ้าจอ Perdix 2 จะแสดงเปอร์์เซ็็นต์์การอััปเดตหลัังจากรัับเฟิิ ร์ม
์ แวร์์
จากนั้้�นแอปมืือถืือจะระบุุว่่า “Firmware successfully sent to the
ิ
computer” (เฟิิ ร์ม
์ แวร์์ถููกส่่งไปยัังนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �สำำ�เร็็จแล้ ้ว)
เมื่่�อการอััปเดตเสร็็จสิ้้�น

การอััปเดตเฟิิ ร์ม
์ แวร์์อาจใช้ ้เวลาถึึง 15 นาทีี
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14.การเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�
การเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ต้ ้องใช้ ้เหรีียญขนาดใหญ่่หรืือวงแหวน

ถอดปลอกแบตเตอรี่่�
เสีียบเหรีียญหรืือวงแหวนในช่่องฝาแบตเตอรี่่� ไขออกโดยการหมุุน
ิ
ทวนเข็็มนาฬิกาจนกว่่าฝาแบตเตอรี่่�
จะเปิิ ดออก โปรดเก็็บฝา
แบตเตอรี่่�ในพื้้น
� ที่่�ที่่แ
� ห้ ้งและสะอาด

สลั ับแบตเตอรี่่�
ถอดแบตเตอรี่่�ที่่มี
� อ
ี ยู่่โ� ดยการเอีียง Perdix 2 ให้ ้แบตเตอรี่่�เก่่าเลื่่�อน
ออกมา ใส่่แบตเตอรี่่�ใหม่่ โดยให้ ้ขั้้�วบวกเข้ ้าก่่อน แผนภููมิิขนาดเล็็ก
ด้ ้านล่่างของ Perdix 2 จะแสดงทิิศทางที่่�ถููกต้ ้อง

ใส่่ฝาแบตเตอรี่่�กลั ับคืืนที่่เ� ดิิม
สำำ�คััญมากที่่�ยางกัันรั่่�วของฝาแบตเตอรี่่�ไม่่มีีฝุ่่�นผงติิดอยู่่� ตรวจดูู
ยางกัันรั่่�วให้ ้แน่่ใจว่่าไม่่มีีฝุ่่�นผง และทำำ�ความสะอาดอย่่างระมััดระวััง
แนะนำำ �ให้ ้หล่่อลื่่�นยางกัันรั่่�วของฝาแบตเตอรี่่�เป็็ นประจำำ�ด้ ้วยน้ำำ� �ยา
หล่่อลื่่�นสำำ�หรัับยางกัันรั่่�วที่่�ใช้ ้ได้ ้กัับยางกัันรั่่�ว Buna-N (Nitrile)
การหล่่อลื่่�นจะช่่วยให้ ้ยางกัันรั่่�วอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสมและไม่่บิิด
หรืือย่่น
ใส่่ฝาแบตเตอรี่่�ใน Perdix 2 และกดสปริิงของแบตเตอรี่่� ขณะที่่�กด
ิ
สปริิง หมุุนฝาแบตเตอรี่่�ตามเข็็มนาฬิกาเพื่่�
อให้ ้เส้ ้นแบตเตอรี่่�แตะกััน
ระมััดระวัังไม่่ให้ ้เส้ ้นของฝาแบตเตอรี่่�ไขว้ ้กััน ไขฝาแบตเตอรี่่�ให้ ้แน่่น
และ Perdix 2 จะเปิิ ดขึ้้�น อย่่าไขฝาแบตเตอรี่่�แน่่นเกิิน
หมายเหตุุ: ยางกัันรั่่�วของแบตเตอรี่่�คือ
ื Type 112 Buna-N 70
durometer

การเลืือกประเภทแบตเตอรี่่�
หลัังจากการเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� เลืือก
ประเภทแบตเตอรี่่�ที่่ใ� ช้ ้

Check Battery Type
Voltage: 1.53V
Battery Type:
1.5V Lithium

Perdix 2 จะพยายามเดาว่่ามีีการใช้ ้
แบตเตอรี่่�ประเภทใดอยู่่� หากประเภท
แบตเตอรี่่�ไม่่ถููกต้ ้อง ควรแก้ ้ไขด้ ้วย
ตนเอง

Perdix 2 สามารถใช้ ้แบตเตอรี่่�ขนาด AA ส่่วนใหญ่่ (ขนาด 14500) ที่่�
มีีแรงดัันไฟฟ้้ าระหว่่าง 0.9V และ 4.3V แต่่แบตเตอรี่่�บางประเภทจะดีี
กว่่าแบตเตอรี่่�อื่่น
� ๆ
•
•
•

แบตเตอรี่่�บางประเภทอาจไม่่รองรัับระบบสั่่�นสะเทืือน
แบตเตอรี่่�ที่่ร� องรัับฟีีเจอร์์มาตรวััดน้ำำ� �มัันเชื้้�อเพลิิงจะแจ้ ้งเตืือน
ิ
ล่่วงหน้ ้ามากกว่่าก่่อนที่่�นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �จะดัับ
แบตเตอรี่่�บางประเภททำำ�งานได้ ้ดีีกว่่าในน้ำำ� �เย็็น

้ บตเตอรี่่� Energizer Ultimate
Shearwater แนะนำำ�ให้้ใช้แ
ิ ธิิภาพสููงสุุด
Lithium เพื่่�อประสิท
ประเภทแบตเตอรี่่�ที่่ร� องรัับ:
ประเภท
แบตเตอรี่่�

ระยะเวลาการใช้้งาน การรองรั ับ
ของแบตเตอรี่่�
Vibration
โดยประมาณ

ลิิเธีียม 1.5V
แนะนำำ�

60 ชั่่�วโมง

รองรัับ

Gauge
� เพลิิง
เชื้้อ
รองรัับ

ประสิิทธิิภาพ
ในน้ำำ�� เย็็น
ดีีมาก

อััลคาไลน์์ 1.5V

45 ชั่่�วโมง

ไม่่รองรัับ

รองรัับ

พอใช้ ้

NiMh 1.2V
ชนิิดชาร์์จซ้ำำ��ได้ ้

30 ชั่่�วโมง

ไม่่รองรัับ

ไม่่
รองรัับ

แย่่

Saft LS14500 3.6V

130 ชั่่�วโมง

ไม่่รองรัับ

ไม่่
รองรัับ

แย่่

ลิิเธีียมไอออน 3.7V
ชนิิดชาร์์จซ้ำำ��ได้ ้

35 ชั่่�วโมง

รองรัับ

รองรัับ

ดีี

ระยะเวลาการใช้ ้งานแบตเตอรี่่�ในกรณีีความสว่่างปานกลาง

แบตเตอรี่่�อัล
ั คาไลน์์มีค
ี วามเสี่่�ยงสููงเป็็ นพิิเศษที่่�จะรั่่�ว นี่่�คือ
ื สาเหตุุ
ิ
ส่่วนใหญ่่ที่่�ทำำ�ให้ ้นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ทำำ�งานล้ ้มเหลว ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้ ้
แบตเตอรี่่�อั ัลคาไลน์์
หน้ ้า 6
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14.1. พฤติิกรรมเมื่่�อเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�
การตั้้�งค่่า
การตั้้�งค่่าทั้้�งหมดจะคงไว้ ้ถาวร จะไม่่มีีการสููญเสีียการตั้้�งค่่า
เมื่่�อเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�

ิ
นาฬิกา

ิ (เวลาและวัันที่่�) จะได้ ้รัับการบัันทึึกสู่่ห
� น่่วยความจำำ�ถาวร
นาฬิกา
ิ
ทุุก 16 วิินาทีีเมื่่�อนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �เปิิ ดอยู่่� และทุุก 5 นาทีีเมื่่�อปิิ ดอยู่่� เมื่่�อ
ิ
ิ
ถอดแบตเตอรี่่� นาฬิกาจะหยุุ
ดเดิิน เมื่่�อเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�แล้ ้ว นาฬิกา
บอกเวลาจะคืืนค่่าเป็็ นค่่าที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้ล่่าสุุด (ดัังนั้้�นจะดีีที่่สุ
� ด
ุ หากถอด
ิ
แบตเตอรี่่�ขณะที่่�นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �เปิิ ดอยู่่� เพื่่�อให้ ้มีีการผิิดพลาดน้ ้อย
ที่่�สุด
ุ )
การเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�อย่่างรวดเร็็วจะไม่่ต้ ้องมีีการปรัับ แต่่ควรแก้ ้ไข
เวลาหากแบตเตอรี่่�ถููกถอดนานกว่่าสองสามนาทีี
ิ
ความคลาดเคลื่่�อนที่่�คาดการณ์์ของนาฬิกาคืื
อประมาณ 4 นาทีี
ต่่อเตืือน หากมีีการคลาดเคลื่่�อน
สููงกว่่า เป็็ นไปได้ ้ว่่ามีีผลเนื่่�องมาจาก
ิ
การที่่�นาฬิกาหยุุ
ดเดิินระหว่่าง
ที่่�เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� และสามารถ
แก้ ้ไขได้ ้ง่่ายเมื่่�อเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�
ิ
นอกจากนี้้� นาฬิกายัั
งได้ ้รัับ
การอััปเดตทุุกครั้้�งที่่�
ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �เชื่่�อมต่่อกัับ
Shearwater Desktop หรืือ
Shearwater Mobile

ำ หรั ับลดความกดอากาศ
ข้้อมููลการโหลดของเนื้้�อเยื่่�อสำ�
สามารถเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ได้ ้อย่่างปลอดภััยระหว่่างการดำำ�น้ำำ� �ซ้ำำ��
ิ
เช่่นเดีียวกัับนาฬิกาบอกเวลา
ข้ ้อมููลการโหลดของเนื้้�อเยื่่�อสำำ�หรัับลด
ความกดอากาศจะได้ ้รัับการบัันทึึกไปยัังหน่่วยความจำำ�ถาวรทุุก 16
วิินาทีีเมื่่�อเปิิ ดอยู่่� และทุุก 5 นาทีีเมื่่�อปิิ ดอยู่่�
เมื่่�อถอดแบตเตอรี่่� ข้ ้อมููลเนื้้�อเยื่่�อยัังคงเก็็บไว้ ้ที่่�หน่่วยความจำำ�
ถาวรและจะคืืนค่่าเมื่่�อเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�แล้ ้ว ทำำ�ให้ ้สามารถเปลี่่�ยน
ิ
แบตเตอรี่่�ได้ ้ระหว่่างการดำำ�น้ำำ� �ซ้ำำ�� แต่่นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �จะไม่่รู้้�ว่่าแบตเตอรี่่�
ถููกถอดออกนานเท่่าไร ดั้้�งนั้้�นจะไม่่มีีการปรัับเวลาพัักที่่�ผิวิ น้ำำ� �ในช่่วงที่่�
แบตเตอรี่่�ถููกถอดออก
สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�อย่่างรวดเร็็ว ระยะเวลาในช่่วงที่่�ไม่่มีี
แบตเตอรี่่�นั้้น
� ไม่่สำำ�คััญ แต่่หากแบตเตอรี่่�ถููกถอดออกหลัังการดำำ�น้ำำ� �
ไม่่นานและไม่่มีีการใส่่แบตเตอรี่่�ใหม่่เป็็ นเวลานาน ข้ ้อมููลปริิมาณที่่�
เหลืือสำำ�หรัับการโหลดก๊๊าซเข้ ้าสู่่เ� นื้้�อเยื่่�อจะยัังคงอยู่่เ� มื่่�อใส่่แบตเตอรี่่�
ใหม่่เข้ ้าไป
ในขณะที่่�เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� หากข้ ้อมููลเนื้้�อเยื่่�อใดๆ มีีค่่าต่ำำ�� กว่่า
ความอิ่่�มตััวของอากาศที่่�แรงดัันในขณะนั้้�นๆ ข้ ้อมููลเนื้้�อเยื่่�อดัังกล่่าว
จะถููกทำำ�ให้ ้มีีค่่าเท่่ากัับความอิ่่�มตััวของอากาศ เหตุุการณ์์นี้้อ
� าจเกิิดขึ้้�น
หลัังการดำำ�น้ำำ� �แบบลดความกดอากาศที่่�ใช้ ้ O2 100% โดยเนื้้�อเยื่่�อ
ที่่�เร็็วกว่่ามัักไม่่เหลืือก๊๊าซเฉื่่�อย การทำำ�ให้ ้ข้ ้อมููลเนื้้�อเยื่่�อมีีค่่าเท่่ากัับ
ความอิ่่�มตััวของอากาศหลัังจากเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�เป็็ นวิิธีที่่
ี ต้
� ้อง
ระมััดระวัังมากที่่�สุด
ุ
เมื่่�อมีีการรีีเซ็็ตข้ ้อมููลเนื้้�อเยื่่�อจากการลดความกดอากาศ:

หลัังจากเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� หน้ ้าจอจะ
ปรากฏเพื่่�อให้ ้ปรัับเวลาได้ ้เร็็ว

•
•
•
•
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การโหลดก๊๊าซเฉื่่�อยของเนื้้�อเยื่่�อจะตั้้�งค่่าที่่�อิ่่ม
� ตััวด้ ้วยอากาศที่่�
ความดัันบรรยากาศปัั จจุุบัน
ั
CNS Oxygen Toxicity (ความเป็็ นพิิษของออกซิิเจนต่่อ
ระบบประสาทส่่วนกลาง) จะอยู่่ที่่
� � 0%
Surface Interval Time (เวลาพัักที่่�ผิวิ น้ำำ� �) จะอยู่่ที่่
� �0
�
ค่่า VPM-B ทั้้�งหมดจะคืืนสู่่ค่่าตั้้
ง� ต้ ้น
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15.การจั ัดเก็็บและการดููแลรั ักษา
ิ
ควรจััดเก็็บนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � Perdix 2 ในสถานที่่�ที่่แ
� ห้ ้งและสะอาด
ิ
ิ
อย่่าให้้มีต
ี ะกอนเกลืือสะสมบนตััวนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � ล้ ้างนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �
ด้ ้วยน้ำำ� �จืืดเพื่่�อขจััดเกลืือและสิ่่�งแปลกปลอมอื่่�น ๆ
อย่่าล้้างด้้วยน้ำำ�� ที่่มี
� แ
ี รงดั ันสููง เพราะอาจก่่อให้ ้เกิิดความเสีียหาย
ต่่อเซนเซอร์์วัด
ั ความลึึก
้ ำ�� ยาล้้างหรืือสารเคมีีใด ๆ เพราะอาจก่่อให้ ้เกิิด
ห้้ามใช้น้ำ
ิ
ความเสีียหายต่่อนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ได้ ้ ตากอากาศให้ ้แห้ ้งก่่อนจััดเก็็บ
ิ
จััดเก็็บนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ในสถานที่่ที่
� ไ่� ม่่โดนแดดโดยตรง
โดยเป็็ นสถานที่่�ที่่เ� ย็็น แห้ ้ง และไม่่มีีฝุ่่�น หลีีกเลี่่�ยงการโดน
รัังสีีอัล
ั ตร้ ้าไวโอเล็็ตและรัังสีีความร้ ้อน

16.Servicing (บริิการบำำ�รุง
ุ รั ักษา)
� ส่่วนใดๆ ภายใน Perdix 2 ที่่�ผู้้�ใช้ ้สามารถบำำ�รุุงรัักษาเองได้ ้
ไม่่มีีชิ้้น
อย่่าไขสลัักเกลีียวจนแน่่นหรืือถอดสลัักเกลีียวใด ๆ ออก
ทำำ�ความสะอาดด้ ้วยน้ำำ� �เท่่านั้้�น สารละลายต่่าง ๆ อาจก่่อให้ ้เกิิด
ิ
ความเสีียหายต่่อนาฬิกาดำำ
�น้ำำ� � Perdix 2 ได้ ้

ั
17.อภิิธานศัพท์์
CC - Closed circuit (วงจรปิิ ด) การดำำ�น้ำำ� �ลึึกโดยใช้ ้ถัังวน
อากาศ โดยก๊๊าซที่่�หายใจออกจะวนกลัับมาใช้ ้ใหม่่เมื่่�อกำำ�จััดก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์แล้ ้ว
GTR - Gas Time Remaining (เวลาก๊๊าซที่่�เหลืืออยู่่)� ระยะเวลา
เป็็ นนาทีีที่่คุ
� ณ
ุ สามารถอยู่่ที่่
� ค
� วามลึึกปัั จจุุบัน
ั และอััตรา SAC ปัั จจุุบัน
ั
� วิ น้ำำ� �จะเป็็ นการดำำ�ขึ้้�นด้ ้วยแรงดัันก๊๊าซสำำ�รอง
จนกว่่าการดำำ�ขึ้้�นตรงสู่่ผิ
NDL - No Decompression Limit (ขีีดจำำ�กััดที่่�ไม่่ต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลด
ความกดอากาศ) ระยะเวลา ซึ่่�งมีีหน่่วยเป็็ นนาทีี ที่่�สามารถอยู่่ที่่
� �
ความลึึกหนึ่่�งจนกว่่าจะต้ ้องพัักน้ำำ� �เพื่่�อลดความกดอากาศ
O2 - ก๊๊าซออกซิิเจน
OC - Open circuit (วงจรเปิิ ด) การดำำ�น้ำำ� �ลึึกโดยที่่�หายใจเอาก๊๊าซ
� ำ� � (การดำำ�น้ำำ� �ลึึกส่่วนใหญ่่)
ออกสู่่น้ำ
PPO2 - Partial Pressure of Oxygen (ความดัันย่่อยของออกซิิเจน)
บางครั้้�งใช้ ้ว่่า PPO2
RMV - Respiratory Minute Volume (ปริิมาตรการหายใจต่่อนาทีี)
อััตราการใช้ ้ก๊๊าซจะวััดเป็็ นปริิมาณก๊๊าซที่่�ใช้ ้ไป โดยปรัับเป็็ น
ค่่ามาตรฐานเสมืือนว่่าแรงดัันเท่่ากัับ 1 ATA หน่่วยเป็็ น Cuft/นาทีี
หรืือ L/นาทีี
SAC - Surface Air Consumption (การใช้ ้อากาศที่่�ผิวิ น้ำำ� �) อััตรา
การใช้ ้ก๊๊าซจะวััดเป็็ นอััตราการเปลี่่�ยนแรงดัันก๊๊าซ โดยปรัับเป็็ น
ค่่ามาตรฐานเสมืือนว่่าแรงดัันเท่่ากัับ 1 ATA (นั่่�นคืือ แรงดััน
ที่่�ผิวิ น้ำำ� �) หน่่วยเป็็ น psi/นาทีี หรืือ bar/นาทีี

การบำำ�รุุงรัักษา Shearwater Perdix 2 สามารถทำำ�ได้ ้ที่่� Shearwater
Research เท่่านั้้�น หรืือที่่�ศููนย์์บริก
ิ ารที่่�ได้ ้รัับการรัับรองของเรา
ติิดต่่อขอรัับบริก
ิ ารได้ ้ที่่� Info@shearwater.com
ิ
Shearwater แนะนำำ �ให้ ้นำำ �นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ทั้้�งหมดเข้ ้ารัับบริก
ิ าร
บำำ�รุุงรัักษาทุุก 2 ปีี จากศููนย์์บริก
ิ ารที่่�ได้ ้รัับการรัับรอง
ร่่องรอยของการแกะเองจะทำำ�ให้้ประกั ันของคุุณเป็็นโมฆะ
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18.ข้้อมููลจำำ�เพาะของ Perdix 2
ข้้อมููลจำำ�เพาะ
โหมดการทำำ�งาน

รุ่่�น Perdix 2
Air
Nitrox
3 GasNx (Nitrox 3 ก๊๊าซ)
OC Tec
CC/BO
Gauge

การแสดงผล

QVGA LCD เต็็มช่่วงสีี ขนาด 2.2”
พร้ ้อมแบล็็คไลท์์ LED แบบติิดตลอด

เซนเซอร์์ความดั ัน (ความลึึก)

Piezo-resistive

ความแม่่นยำำ�

+/-20 mbar (ที่่�ผิวิ น้ำำ� �)
+/-100 mbar (ที่่� 14 bar)

ระยะเซนเซอร์์ความลึึกที่่ไ� ด้้รั ับการปรั ับเทีียบ
(ระดั ับความลึึกสููงสุุดในการใช้้งาน)

0 bar ถึึง 14 bar
(130 msw, 426 fsw)

ขีีดจำ�กั
ำ ัดความลึึกสููงสุุดที่่จ
� ะไม่่ทำำ�ให้้เครื่่�อง
เสีียหาย

27 bar (~260msw)
หมายเหตุุ: ค่่านี้้�เกิินระยะเซนเซอร์์ความลึึกที่่�
ได้ ้รัับการปรัับเทีียบ

ระยะความดั ันผิิวน้ำำ��

500 mBar ถึึง 1,040 mBar

ความลึึกเมื่่�อเริ่่�มดำำ�น้ำำ��

น้ำำ� �ทะเล 1.6 ม.

ความลึึกเมื่่�อสิ้้�นสุุดการดำำ�น้ำำ��

น้ำำ� �ทะเล 0.9 ม.

ช่่วงอุุณหภููมิิในการใช้้งาน

+4ºC ถึึง +32ºC

ช่่วงอุุณหภููมิิระยะสั้้�น (ชั่่�วโมง)

-10ºC ถึึง +50ºC

ช่่วงอุุณหภููมิิระยะยาว (ชั่่�วโมง)

+5ºC ถึึง +20ºC

แบตเตอรี่่�

ผู้้�ใช้ ้เปลี่่�ยนเองได้ ้ ขนาด AA, 0.9V ถึึง 4.3V

อายุุการใช้้งานแบตเตอรี่่�
(ความสว่่างหน้้าจอปานกลาง)

45 ชั่่�วโมง (อััลคาไลน์์ AA 1.5V)
60 ชั่่�วโมง (ลิิเธีียม 1.5V)
130 ชั่่�วโมง (SAFT LS14500)

การสื่่�อสาร

บลููทููธพลัังงานต่ำำ�� (4.0)

ความละเอีียดของเข็็มทิศ
ิ

1°

ความแม่่นยำำ�ของเข็็มทิศ
ิ

±5°

การชดเชยการเอีียงของเข็็มทิศ
ิ

มีี เกิิน ±45˚ ในแนวตั้้�งและด้ ้านข้ ้าง

ความจุุของบั ันทึึกการดำำ�น้ำำ��

ประมาณ 1,000 ชั่่�วโมง

ยางกั ันรั่่�วฝาแบตเตอรี่่�

ยางกัันรั่่�วคู่่� ขนาด: AS568-112
วััสดุ:ุ Nitrile Durometer: 70A

การติิดยึึดกั ับข้้อมืือ

สายรััดพร้ ้อมหััวสายรััดขนาด 2 x 3/4 นิ้้�ว หรืือ
สายบัันจี้้� 2 อััน (สายที่่�มีเี ส้ ้นผ่่านศููนย์์กลาง
ขนาด 3/16 นิ้้�ว)

น้ำำ�� หนั ัก

190 กรััม

ขนาด (กว้้าง x ยาว x สููง)

81 มม. x 71 มม. x 38 มม.
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19.ข้้อมููลระเบีียบข้้อบั ังคั ับ

ก.) คณะกรรมการกลางกำำ�กั ับดููแลกิิจการสื่่�อสารแห่่งสหรั ัฐอเมริิกา (USAFederal Communications Commission หรืือ FCC)
อุุปกรณ์์นี้้เ� ป็็ นไปตามข้ ้อกำำ�หนดในส่่วนที่่� 15 ของกฎเกณฑ์์ FCC การใช้ ้งานต้ ้อง
เป็็ นไปตามสองเงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�:

(1) อุุปกรณ์์นี้้ต้
� ้องไม่่ก่่อให้ ้เกิิดสััญญาณสอดแทรกที่่�เป็็ นอัันตราย และ
(2) อุุปกรณ์์นี้้ต้
� ้องยอมรัับสััญญาณสอดแทรกใด ๆ ที่่�ได้ ้รัับ รวมถึึง
สััญญาณสอดแทรกที่่�อาจก่่อให้ ้เกิิดการทำำ�งานในลัักษณะที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
ไม่่อนุุญาตให้ ้มีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือการดััดแปลงอุุปกรณ์์นี้้� การกระทำำ�ดัังกล่่าวจะ
เป็็ นการยกเลิิกสิิทธิ์์�ของผู้้�ใช้ ้ในการใช้ ้งานอุุปกรณ์์นี้้�
หมายเหตุุ: อุุปกรณ์์นี้้ไ
� ด้ ้รัับการทดสอบและพบว่่าตรงตามข้ ้อจำำ�กััดของอุุปกรณ์์
ดิิจิทั
ิ ล
ั Class B ตามส่่วนที่่� 15 ของกฎเกณฑ์์ FCC ข้ ้อจำำ�กััดเหล่่านี้้�ได้ ้รัับ
การออกแบบมาเพื่่�อป้้ องกัันสััญญาณสอดแทรกที่่�เป็็ นอัันตรายอย่่างสมเหตุุสมผล
เมื่่�อจััดเก็็บในที่่�พัักอาศััย อุุปกรณ์์นี้้สร้
� ้าง ใช้ ้งาน และสามารถส่่งพลัังงาน
ความถี่่�วิท
ิ ยุุและหากไม่่ได้ ้ติิดตั้้�งและใช้ ้ตามคำำ�แนะนำำ � อาจก่่อให้ ้เกิิด
สััญญาณสอดแทรกที่่�เป็็ นอัันตรายต่่อการสื่่�อสารทางวิิทยุุแต่่ไม่่มีีการรัับประกัันใด ๆ
ว่่าสััญญาณสอดแทรกจะไม่่เกิิดขึ้้�นในการติิดตั้้�งครั้้�งหนึ่่�ง หากอุุปกรณ์์นี้้ก่่
� อให้ ้เกิิด
สััญญาณสอดแทรกที่่�เป็็ นอัันตรายต่่อการรัับสััญญาณวิิทยุุหรืือโทรทััศน์์ ซึ่่�งสามารถรู้้�
ได้ ้โดยการเปิิ ดปิิ ดอุุปกรณ์์ผู้้�ใช้ ้สามารถพยายามแก้ ้ไขสััญญาณสอดแทรกด้ ้วย
อย่่างน้ ้อยหนึ่่�งวิิธีต่่
ี อไปนี้้�:
- ปรัับหรืือย้ ้ายเสารัับสััญญาณ
- เพิ่่�มระยะห่่างระหว่่างอุุปกรณ์์กับตั
ั วั รัับสััญญาณ
- เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์กับปลั๊๊
ั
� กในวงจรที่่�ไม่่ใช่่ปลั๊๊� กที่่�ตัวั รัับสััญญาณเชื่่�อมต่่ออยู่่�
- ปรึึกษาผู้้�จััดจำำ�หน่่ายหรืือช่่างวิิทยุุ/ทีีวีผู้้�มี
ี ป
ี ระสบการณ์์สำำ�หรัับความช่่วยเหลืือ
ข้้อควรระวั ัง: การสััมผััสรัังสีีความถี่่�วิท
ิ ยุุ
อุุปกรณ์์นี้้ต้
� ้องไม่่อยู่่ร่่� วมหรืือใช้ ้งานร่่วมกัับเสาอากาศหรืือเครื่่�องส่่งสััญญาณอื่่�น ๆ
ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ� �ของ Perdix 2 มีี TX FCC ID: 2AA9B04
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ข.) แคนาดา - Industry Canada (IC)
อุุปกรณ์์นี้้เ� ป็็ นไปตามข้ ้อกำำ�หนด RSS 210 ของ Industry Canada
การใช้ ้งานต้ ้องเป็็ นไปตามสองเงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�:
(1) อุุปกรณ์์นี้้ต้
� ้องไม่่เกิิดสััญญาณสอดแทรก และ
(2) อุุปกรณ์์นี้้จ
� ะต้ ้องรัับสััญญาณสอดแทรกใด ๆ รวมถึึงสััญญาณสอดแทรกที่่�อาจส่่ง
ผลเสีียต่่อการใช้ ้งานของอุุปกรณ์์นี้้�
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.
ั ัสรั ังสีีความถี่่�วิทยุ
ข้้อควรระวั ัง: การสัมผั
ิ ุ
ผู้้�ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์วิท
ิ ยุุนี้้จ
� ะต้ ้องดููให้ ้แน่่ใจว่่าเสารัับสััญญาณอยู่่ใ� นจุุดหรืือชี้้�ไปในทิิศทาง
ที่่�ไม่่ส่่งรัังสีีความถี่่�เกิินขีีดจำำ�กััดของ Health Canada สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป โปรดดูู
Safety Code 6 ได้ ้จากเว็็บไซต์์ของ Health Canada
ิ
นาฬิกาดำำ
�น้ำำ�� Perdix 2 มีี TX IC: I2208A-04

� จงการปฏิิบั ัติิตามข้้อกำำ�หนดของ EU และ UK
C) คำำ�ชี้้แ
• การตรวจสอบประเภท EC ดำำ�เนิินการโดย: SGS Fimko Oy Ltd, Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No. 0598.
• การตรวจสอบประเภท UK EC ดำำ�เนิินการโดย: SGS United Kingdom Ltd,
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN,
United Kingdom. Approved Body No. 0120.
• ส่่วนประกอบการตรวจจัับก๊า๊ ซแรงดัันสููงเป็็ นไปตามข้ ้อกำำ�หนดของ EN250:2014 –
respiratory equipment – open circuit self-contained compressed air diving
apparatus – requirements, testing and marking – clause 6.11.1 Pressure
Indicator
• EN 250:2014 คืือมาตรฐานที่่�อธิิบายข้ ้อกำำ�หนดด้ ้านการทำำ�งานขั้้�นต่ำำ�� บางประการ
ของ SCUBA Regulator ที่่�ใช้ ้กัับถังั อากาศเท่่านั้้�นที่่�ขายในสหภาพยุุโรป การทดสอบ
EN 250:2014 จะทำำ�ที่่�ความลึึกสููงสุุด 50 ม. (165 FSW) องค์์ประกอบของอุุปกรณ์์
หายใจในตััวตามความหมายของ EN250:2014 คืือ: ตััวระบุุแรงดััน ใช้ ้กัับอากาศ
เท่่านั้้�น ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี
� เี ครื่่�องหมาย EN250 นั้้�นต้ ้องใช้ ้กัับอากาศเท่่านั้้�น ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี
� ี
เครื่่�องหมาย EN 13949 มีีจุด
ุ ประสงค์์เพื่่�อใช้ ้กัับก๊า๊ ซที่่�มีอ
ี อกซิิเจนเกิิน 22% และจะ
ต้ ้องไม่่ใช้ ้สำำ�หรัับอากาศ
• ระบบวััดความลึึกและเวลาเป็็ นไปตามข้ ้อกำำ�หนดของ EN13319:2000 - Diving
Accessories - depth gauges and combined depth and time monitoring
devices
• อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์เป็็ นไปตามข้ ้อกำำ�หนดของ ETSI EN 301 489-1
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part 1: Common technical requirements, EN 55035: 2017
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Immunity
requirements, CISRP32/EN 55032, 2015. A11:2020 Electromagnetic
compatibility of multimedia equipment.
• สามารถดูู Declarations of Conformity ได้ ้ที่่�: https://www.shearwater.com/
iso-9001-2015-certified/

ั
คำำ�เตืือน: เครื่่�องส่่งสัญญาณที่่
มี
� เี ครื่่�องหมาย EN 250 ได้้รั ับการรั ับรองให้้ใช้ ้
ั
กั ับอากาศเท่่านั้้�น เครื่่�องส่่งสัญญาณที่่
มี
� เี ครื่่�องหมาย EN 13949 ได้้รั ับ
้ ับ Nitrox เท่่านั้้�น
การรั ับรองให้้ใช้กั
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20.ติิดต่่อ
www.shearwater.com/contact
ำ ักงานใหญ่่
สำ�นั
100-10200 Shellbridge Way,
Richmond, BC
V6X 2W7
โทร: +1.604.669.9958
info@shearwater.com
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