
 

 

 

 הוראות הפעלה מקוצרות –  each SERInDelormeנית ימכשיר תקשורת לווי

 

 

 

  המכשיר חייב להיות חשוף על מנת שתתקיים תקשורת

. הרחק ככל הניתן מהפרעות כמו לשמיים פתוחים

 בניינים גבוהים או עצים גדולים, גג מכונית וכדומה.

 במכשיר הInReach עם  ניתן להשתמש לבדו או בסינכרון

מכשיר סמארטפון או טאבלט תואמים: לצפייה בהודעות 

                                                  , ולנוחות שימוש גדולה יותר. במפותנכנסות, 

את הסינכרון עם המכשיר החיצוני יש לבצע טרם היציאה 

 לשטח.

 

 

י   הדלקה וכיבו

          ע"י לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה/אישור הדלקה

 (.ולחיצה נוספת על  power on -ל cancel-)להעביר את הסמן מ power onכשנדלק המסך יש לבחור ב 
 

 : לחיצה ארוכה באותו הלחצן ובחירה בכיבוי. כיבוי

 

 משלוח הודעות

 

 Preset –דעות מוגדרות מראש הו

בדוא"ל או סמס לנמענים שהוגדרו מראש במערכת "יומן מסע" )ראה הודעות מוגדרות מראש, שיגיעו  3המכשיר יכול לשלוח 
 הוראות נפרדות(.

(. כעת יופיע מסך עם בחירה בין שלוש הודעות. נבחר בזו הרצויה )הבחירה ע"י  pre-setבעזרת מקשי הניווט יש לבחור ב 

 לנו, נאשר ונלחץ. יש להמתין עד שה"גלגל" מפסיק להסתובב.

 .WAIT-לבחור ב" יש Poor GPS reception send now or waitאם מופיעה ההודעה "

 הודעות טקסט חופשי

. כעת תינתן לנו האפשרות לבחור בין אנשי קשר שהגדרנו בעבר או לכתוב כתובת מייל. לאחר Messagesיש לבחור באופציית 

 מכן נקליד את ההודעה הרצויה, נשלח ונמתין לאישור קבלת ההודעה.

 .WAIT-לבחור ב" יש Poor GPS reception send now or waitההודעה " אם מופיעהגם כאן, 

 מסך הבית:



 

 

 

 

 )"טרקינג"(  עיקובהפעלת מצב 

 . כעת המכשיר שולח סיגנל מיקום כל כמה דקות, לפי הגדרות המכשיר. start trackingונבחר   trackניכנס לאופציית 

 .stop trackingונבחר   trackעל מנת להפסיק את העיקוב, שוב ניכנס לאופציית

 

 

 S.O.Sמשלוח הודעת מצוקה 

 .S.O.Sאין לבדוק או לבחון בסימולציה את לחצן ה – חשוב! השתמשו בהודעת מצוקה רק במקרי חירום אמיתיים

יש לפתוח את הנצרה ואז ללחוץ על לחצן המצוקה. המכשיר יבקש מכם לאשר את משלוח על מנת לשלוח הודעת מצוקה 
 הודעת החירום.

 הודעת המצוקה תישלח לאנשי קשר בחירום שהוגדרו במערכת "יומן מסע", וכן ל"עולם קטן" לצורך בקרה. 

 

 שניות. 5לחיצה ארוכה בת  SOSיש ללחוץ על לחצן ה על מנת לבטל הודעת מצוקה

 !S.O.Sאת הודעת ה לבטלשימו לב! כדי למנוע ממנגנוני החילוץ לפעול ולשלוח חילוץ, חובה 

 נשלחת או מבוטלת. S.O.Sלא ניתן לכבות את המכשיר בזמן שהודעת 

 

 

 Explorerאו  SEאיפוס מכשיר תקול ב

 ראשית כדאי לקרוא בשנית את כל ההוראות הנ"ל כדי להיטיב להבין מה קרה ומה לעשות הלאה. 

 במקרה של תקלה ללא הסבר, או בהנחיה מחברת "עולם קטן", יש לבצע איפוס למכשיר*:

 את המכשיר ונתקו אותו ממקור הטענה או סינכרון. וכב

 שניות. 60למשך  -בו זמנית  -ביחד  למטהומקש הניווט  xלחצו על מקשי ה 

 שניות עזבו את המקשים, והדליקו את המכשיר מחדש כרגיל. 60לאחר 
 

 * כל ההודעות וההגדרות שהוכנסו למכשיר תימחקנה באיפוס.

 

 

 

09-9708635מוקד עולם קטן   

+972507705456 גלעד   + ;972528670000 אלעזר   תמיכה טכנית:  


