פתיחת תפרי

במכשיר יש שני תפריטים שונים:
בלחיצה על ""OK
יופיע:
SEND PRESET
START/STOP
TRACKING
NEW MESSAGE
MARK WAYPOINT
NAVIGATE
UTILITIES
SETUP









בלחיצה על חץ למעלה
או למטה יופיע:
 MESSAGES
 MAIL CHECK
 TRACKING
 LOCATION
 COMPASS
 BLUETOOTH
 WEATHER

הכרכאכככמכשכככהכ כרכ כ כאכ

ביצוע פעולות במכשיר:
 .1יש לדפדף במכשיר כדי שהפעולה
הרצויה תופיע במרכז המסך עם
אותיות מוגדלות.

 .2יש ללחוץ על לחצן ה“ “OKכדי לבחור
בפעולה.

שליחת הודעת מצוקה
לחיצה על לחצן מצוקה תשלח את הודעת המצוקה
במקביל לאנשי הקשר בחירום שהגדרתם ביומן
המסע ולמוקד החירום של עולם קטן.
מוקד החירום של עולם קטן יפעיל מידית את חברת
הביטוח שלכם ויחידת החילוץ והצלה שלה .במקביל
תתחיל תקשורת מולכם.
הפעלת מצוקה:
 .1פתחו את הכיסוי מצד ימין שכתוב עליו SOS
ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי .כדי לבטל
שליחת מצוקה ,לחצו על לחצן הביטול לפני סוף
הספירה לאחור
 .2ההודעה הראשונה שתקבלו היא ההודעה
האוטומטית של מוקד החירום ששואלת מה קרה.
משם והלאה התקשורת נמשכת על בסיס הודעות.
ביטול מצוקה:
 .1הרימו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו SOS
ולחצו על כפתור ה  SOSלחיצה ממושכת.
 .2המכשיר ישאל האם לבטל את המצוקה – בחרו ב
 YESולחצו .OK

כמות הביי ים שברשותכם תלויה בחבילת התקשורת
שרכשתם עם השכרת המכשיר
(חבילת תקשורת בסיסית הינה  2000ביי בחודש)
 .1שליחת הודעה מוגדרת מראש צורכת  11בייט
 .2שליחת מיקום ב  trackingצורך  10בייט לכל מיקום
 .0קבלת תחזית מזג אוויר צורכת  03בייט
 .4הודעה מוקלדת (שליחה וקבלה) צורכת 163-233
בייט כתלות באורך ההודעה
 .1המכשיר הלווייני מבצע פעולות אוטומטיות שצורכות
מעט בייטים בנוסף.

חייג למוקד חירום:
077-220-3310
ואח"כ לחיצה על מקש ""3
תמיכה כנית

ב לפון00-0708019 :
לתמיכה בווא סאפ והדרכות:
https://www.small-world.co.il/support

נתונים כלליים
 כדי להדליק את המכשיר תלחצו לחיצה
ארוכה על לחצן ההדלקה שנמצא בחלק
העליון של המכשיר.


המכשיר נטען עם כבל .micro-USB

 אורך חיים של הסוללה  03שעות.
 חיבור  Bluetoothלמכשיר סלולרי
ושימוש באפליקציית EARTHMATE
של גארמין מאפשר להשתמש במכשיר
ביתר נוחות וכולל ממשק מפות ,שליחה
וקבלת הודעות הפעלת מעקב (טרקינג)
ושליחת הודעת מצוקה.

הוראות שימוש
אינריץ מיני

הכ כ כיכשכככ כאכלכ כ כ כככ כ כ כלכ כ כ
מצב מעקב (טרקינג) – בהפעלת מצב מעקב
המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם
בתדירות המוגדרת (ברירת מחדל -כל שעתיים)
הפעלת מעקב:
לחצו על  OKכדי לפתוח את התפריט ותדפדפו ל
 START TRACKINGולחצו על .OK
המכשיר יראה לכם כמה מטרים וכמה זמן עבר
בין שליחת המיקומים.
הפסקת מעקב:
לחצו על  OKכדי לפתוח את התפריט ודפדפו ל
 STOP TRACKINGולחצו על .OK

כיכ כהכשכככהכיכטכ כשכככ כאכ כ כ כ
הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק
יומן המסע של עולם קטן .בעת שליחת הודעה
מוגדרת מראש הטקסט אותו הגדרתם יישלח במייל
ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם.
 .1תפתחו את התפריט עם לחצן  ,OKתבחרו
 SEND PRESETותלחצו על .OK
 .2תדפדפו בין ההודעות עד שתעמדו על ההודעה
הרצויה (מתוך  0אפשרויות) ותלחצו .OK


בברירת המחדל ההודעות הרשומות במכשיר
הן אותן ההודעות המוגדרות ביומן המסע אך
שימו לב במידה ושיניתם את הטקסט ביומן
המסע  -מה שישלח יהיה הטקסט שהגדרתם
ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.

הכלכיכטכשכככהכיכטכ כשכככ כלכ כ כ
 .1תפתחו את התפריט עם לחצן  OKותדפדפו למטה עד
שבמרכז המסך יופיע  NEW MESSAGEואז תלחצו
OK
 .2תבחרו ב  SELECT CONTACTואז עם החצים ניתן
לבחור מתוך רשימת הנמענים שלכם או לבחור ב TYPE
 CONTACTעל מנת להקליד את הנמען (מייל או מספר
טלפון)
 אופן הקלדת מספר טלפון+072141201204 :
תו ה( )+נמצא בתוך ה( )%בתפריט שבצד
תווי מספרים נמצאים בתוך ה( )#בתפריט שבצד

 .0לאחר בחירת הנמען תרדו עם החצים מטה ל WRITE
 MESSAGEותלחצו  .OKתקלידו את ההודעה.
 ניתן גם להמשיך לדפדף בחצים ולבחור ב PICK QUICK
 TEXTולבחור אחת מתוך ההודעות המוזנות מראש
למכשיר.

 .4לאחר השלמת הנמען וההודעה תדפדפו עד ש SEND
יופיע במרכז המסך ותלחצו על  – OKישמע צפצוף כאשר
ההודעה תישלח.

שכהכתכ כשכככ כתכ “מכככיכ כתכאכ כככ כ כיכיכ כ
 .1לחצו על לחצן  OKלפתיחת התפריט ודפדפו
ל WEATHERולחצו .OK
 .2דפדפו ל  CHANGE LOCATIONובחרו MY
 LOCATIONלקבלת תחזית למיקומכם.
 .0בנוסף אפשר לבחור NEW LOCATIONS
להזנת כאורדינטות ידנית או בחירה מהנקודות
השמורות במכשיר ( )WAYPOINTSלקבלת
מזג אויר למקום בו אינכם נמצאים כרגע.
 .4לאחר בחירת המיקום ,תילחצו על BASIC
 WEATHERואז על  OKלקבלת התחזית.
( COMPASS תפריט חצים) – המצפן מראה
לכם את הכיוון אליו אתם מתקדמים
) )HEADINGומהירות התנועה.
( LOCATION תפריט חצים) – מראה את
קואורדינטות מיקומכם הנוכחי והגובה.

טכ כ כ כוכככהכ כיכ כ כוכ
כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו
להיות חשוף לשמים – לא ניתן להשתמש במכשיר
בין בניינים גבוהים או בתוך מבנים .בתנאי מז"א
סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים
יכול להיות ארוך יותר מהרגיל.

תקשורת לוויינית צורכת רמת דיוק גבוהה .לכן
תקשורת לוויינית לוקחת עד  23דק לפי תנאי
השטח .יש לוודא שהודעה נשלחה (ישמע צפצוף)
לפני כיבוי המכשיר או כניסה לבניין.

מכ כ כיכ כככ כרכ כ כאכ
אם המכשיר אינו עובד כמצופה ניתן
לאפס את המכשיר .כדאי לעשות את
פעולה זו רק לאחר שווידאתם שאתם
מתפעלים את המכשיר כראוי ,נמצאים
תחת שמיים פתוחים ונותנים למכשיר
מספיק זמן להגיב.


איפוס אינו מוחק את המידע
ששמרתם כמו נקודות ציון והגדרות.

כאשר תשתמשו במכשיר לעיתים יותר תכופות
המכשיר יתחבר ללוויין יותר מהר.

 .1תחזיקו את לחצני הביטול/חזרה
וכיבוי בוזמנית עד שהמכשיר נכבה

אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע
שלכם! עדכנו את תפוצת ההודעות המוגדרות
מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר
בבית איך שולחים אליכם הודעות.

 .2תדליקו את המכשיר מחדש

