הוראות הפעלה מכשיר תקשורת לווינית Delorme InReach


ראשית נציין כי עיקרי הפעלת המכשיר מופיעים על גבו.



על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים
פתוחים.



המכשיר צורך זוג סוללות ליתיום  AAעבור  100-125שעות עבודה
במצב מעקב ("טרקינג").
מומלץ להשתמש רק בסוללות ליתיום ולא אלקליין או אחרות.
הקפידו להחזיק עמכם סוללות חלופיות לחירום.



במכשיר ה InReachניתן להשתמש לבדו או בסינכרון עם מכשיר
סמארטפון או טאבלט תואמים :לצפייה בהודעות נכנסות ,במפות,
ולנוחות שימוש גדולה יותר.
את הסינכרון עם המכשיר החיצוני יש לבצע טרם היציאה לשטח.

הדלקה וכיבוי
הדלקה :לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה

עד הופעת הבהוב ירוק בנורת החיווי שמעליו.

כיבוי :לחיצה ארוכה באותו הלחצן עד הבהוב מהיר.
 כשהמכשיר דולק נורת החיווי של ההדלקה תהבהב ירוק כל  3שניות. כשהסוללה חלשה ,נורת החיווי של ההדלקה תהבהב אדום כל  3שניות .כשהסוללה חלשה מאוד וכבר אין ביכולתה לשלוחשום הודעת טקסט או מיקום ,נורת החיווי של ההדלקה תהבהב אדום כל  1.5שניות.

משלוח הודעות
המכשיר יודע לשלוח  3הודעות מוגדרות מראש ,שיגיעו לנמענים שהוגדרו מראש במייל או סמס.
על מנת לשלוח את הודעה מס'  1יש ללחוץ על לחצן ההודעות
נראה

עד שמבחינים בהבהוב ירוק אחד ואז להרפות .כעת

הבהובים ירוקים בודדים עד לסיום משלוח ההודעה.
על מנת לשלוח את הודעה מס'  2נחזיק את לחצן ההודעות עד להבהוב כפול ורק אז נשחרר את הלחצן .החיווי יהיה הבהוב
כפול עד למשלוח ההודעה.
באופן דומה כדי לשלוח את הודעה מס'  3נלחץ עד להבהוב משולש .כמובן שהחיווי עד משלוח ההודעה יהיה הבהוב משולש.
 בזמן שידור ההודעה נורית החיווי לשידור ( )signalתהבהב בירוק .במידה והשידור הצליח (כלומר קיים קשר בין המכשירללווין) החיווי יסתיים בשתי הנורות (נורית ה signalוהנורית שמעל לחצן ההודעות).
 במידה ואין תנאי שידור מספקים נורית החיווי לשידור ( )signalתהבהב באדום והמכשיר ימשיך לנסות לשלוח את ההודעה. קבלת הודעות :נורית החיווי שמעל לחצן ההודעות תהבהב הבהוב ירוק כפול כל  1.5שניות כשקיבלת הודעה .ניתן לצפותבהודעות נכנסות רק באמצעות מכשיר סמארטפון או טאבלט שמסונכרנים עם מכשיר ה InReachשברשותך.

הפעלת מצב עיקוב ("טרקינג")
במצב מעקב המכשיר שולח סיגנל מיקום כל  10דקות.
הפעלה :לחיצה ממושכת על לחצן

עד הופעת הבהוב ירוק בנורת החיווי שמעליו.

יציאה ממצב מעקב :לחיצה ממושכת על אותו לחצן עד הבהוב מהיר בנורת החיווי שמעליו.
ניתן לשלוח הודעות במקביל להפעלת מצב מעקב.

משלוח הודעת מצוקה S.O.S
חשוב! השתמש בהודעת מצוקה רק במקרי חירום אמיתיים – אל תבדוק או תבחן בסימולציה את לחצן ה.S.O.S
על מנת לשלוח הודעת מצוקה יש לפתוח את הנצרה כך שיתגלה סימון אדום ואז ללחוץ על לחצן המצוקה .עם הלחיצה יתחיל
חיווי של הבהוב ירוק כל  3שניות .בהתקבל ההודעה ההבהוב יגביר עצמו לכדי  1.5שניות לחץ על לחצן ה SOSשנית לאישור!
הודעת המצוקה תישלח לאנשי קשר בחירום שהוגדרו במערכת "יומן מסע" ,וכן ל"עולם קטן" לצורך בקרה.
ביטול הודעת מצוקה S . O . S
על מנת לבטל הודעת מצוקה יש ללחוץ על לחצן ה SOSלחיצה ארוכה בת  5שניות ,עד שנורת החיווי שמעליו מהבהבת מהר.
החזר את הנצרה ימינה.
שים לב! כדי למנוע ממנגנוני החילוץ לפעול ולשלוח חילוץ אליך ,חובה לבטל את הודעת ה!S.O.S
לא ניתן לכבות את המכשיר בזמן שהודעת  S.O.Sנשלחת או מבוטלת ,והוצאת הסוללות לא תבטל את הודעת המצוקה.

איפוס מכשיר תקול
ראשית יש לקרוא בשנית את כל ההוראות הנ"ל כדי להיטיב להבין מה קרה ומה לעשות הלאה .במקרה של תקלה ללא הסבר:
בשלב ראשון ,יש להוציא את הסוללות ולהחזירן .לבדוק אם עובד.
אם המכשיר עדיין תקול -יש לאפסו ( )Resetע"י לחיצה ממושכת על כל  3הלחצנים

עד שהנוריות מהבהבות.

 ,ואז
לאחר איפוס המכשיר יש לתכנת את סוג הסוללות שנמצאות בשימוש :לחיצה ממושכת על שני הלחצנים
הנורות יחלו להבהב .עזיבת הלחצנים לאחר הבהוב בודד תגדיר סוללות ליתיום ,לאחר שני הבהובים – אלקליין ,ולאחר שלושה
הבהובים – סוללות .NiMH

מוקד עולם קטן 09-9708635
תמיכה טכנית :אלעזר  ; +972528670000גלעד +972507705456

