מכשיר תקשורת לוויינית  – Iridium Extremeהוראות הפעלה מקוצרות
ראשית נבהיר כי לא מדובר בטלפון סלולארי .על מנת להשתמש במכשיר יש להכיר את הוראות ההפעלה וכן מספר עקרונות
כלליים:


על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים פתוחים ,הרחק ככל הניתן מהפרעות (כגון בניינים
גבוהים ,עצים גדולים ,גג מכונית).



יש לקחת בחשבון שבתקשורת לוויינית זמני התגובה איטיים יותר ממה שמוכר לנו מתקשורת סלולארית.



מחקו הודעות נכנסות והודעות שמורות .נפח האחסון בטלפון מוגבל.



המכשיר מופעל ע"י סוללה פנימית .יש להטעינה עם המטען שמסופק עם המכשיר.



אין לשנות את הגדרות המכשיר – שינויים כאלו עלולים להשפיע על ביצועי הטלפון ואף לחסום שירותים מסוימים.



להסברים על תכונות מתקדמות כמו מעקב ( )trackingפנו אלינו.



בעת שימוש במכשיר ,יש לפתוח את האנטנה כפי שמוסבר בהמשך .כאשר המכשיר אינו בשימוש יש להחזירה לתוך
המכשיר על מנת שלא תינזק.

רמקול
מקש
הדלקה/כיבוי
לחצן מצוקה SOS
נורית חיווי SOS

מקש נוחות

נורית חיווי סטאטוס
מקשי ווליום

מסך תצוגה
מקש בחירה ימני
מקש ניווט למעלה/למטה
המקש האדום
מקלדת

מיקרופון

מקש בחירה שמאלי
המקש הירוק

הדלקה וכיבוי

 .1לחיצה ארוכה –  5שניות  -על לחצן ההדלקה/כיבוי בצידו העליון של המכשיר.
תופיע הודעת " "Searching for networkולאחר מכן "."Registered
 .2פתח את האנטנה וסובב את חלקה העליון כלפי מעלה (כך שכאשר תטה את המכשיר לצד
ראשך על מנת לדבר ,חלקה העליון יהיה אנכי)
 אם נראה שאין קליטה ,כבה והדלק מחדש .קרא הנחיות תחת הכותרת "תפעול תקלות" בסוףההוראות.
כיבוי :כמו הדלקה :לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה/כיבוי.

מסך הבית  -אייקונים וסמלים:

מעיד כי המקלדת נעולה

מעיד כי התקבלה הודעה קולית

מעיד כי התקבלה הודעת
 smsאו מייל

מעיד כי הופעל מצב חירום

גרף קליטה

מצב הסוללה

רשת

תאריך

שעה מקומית

פונקציות מקשי הבחירה
הימני והשמאלי

תקשורת יוצאת

חיוג מהטלפון
נורית חיווי סטאטוס

ראשית ,ודא כי פתחת את האנטנה כפי שמוסבר לעיל.
המכשיר חייב להיות במצב .REGISTERED
חייג את המספר המלא בפורמט  +972xxxxxxxxולחץ על הלחצן הירוק
בסיום השיחה נתק ע"י לחיצה על המקש האדום

.

.

חיווי

משמעות

מהבהב ירוק

מחובר לרשת

מהבהב אדום

אין חיבור לרשת

אדום וירוק לסירוגין

מחייג  /בשיחה

שליחת הודעת  SMSאו דוא"ל מהטלפון
לשליחת הודעות  smsאו אימייל:

Main Menu  Messages  Create Message

 אם ברצונך לשלוח מייל לכתובת אימייל שאינה מאוכסנת בזיכרון המכשיר ,ראשית הקלד אתכתובת האימייל ,הוסף רווח ,ואז הקלד את הטקסט.
 לחיצה על מקש ( #aAבחוגה) תחליף בין סימני ההקלדה :מילים ( / )wwאותיות ( / )lwסימנים(@? / )#ספרות ()123
משסיימת להקליד את טקסט ההודעה ,לחץOptions  Send  Add :
ואז באפשרותך לבחור איש קשר מזיכרון המכשיר או להכניס מספר חדש.
אם הקלדת בהודעתך כתובת אימייל שלא אוכסנה בזיכרון המכשיר ,עליך להקליד  +*2ולשלוח.
 -לא ניתן לשלוח מסרון  smsלטלפון נייד בארץ אשר חסום לקבלת פרסומות.

מצב חירום :שליחת קריאת מצוקה
חשוב! השתמש בהודעת מצוקה רק במקרי חירום אמיתיים – אל תבדוק או תבחן בסימולציה את לחצן ה.SOS
על מנת לשלוח הודעת מצוקה יש לפתוח את הנצרה וללחוץ על לחצן המצוקה.
מרגע הלחיצה ,ישדר המכשיר הודעות מצוקה לכל הנמענים שהוגדרו מראש
(וכן ל"עולם קטן" לצורך בקרה).
כל  5דקות תישלח הודעת מצוקה עם מיקום עדכני.
נורית חיווי ה SOSתהבהב ותעיד על סטאטוס שליחת ההודעה (ראה טבלה
משמאל) .אייקון ה SOSיופיע במסך הבית.
ביטול מצב חירום :גש למסך הבית ,בחר ב" ( "Cancelמקש בחירה ימני)
ואז "( "Yesמקש בחירה שמאלי) .אם יבוטל מצב החירום ,תישלח הודעת ביטול
לכל הנמענים.
שים לב! לא ניתן לבטל את מצב החירום ע"י כיבוי המכשיר או הוצאת הסוללה.

נורית חיווי SOS
משמעות
חיווי
כבוי

לא הופעל מצב חירום

אדום

הופעל מצב חירום ,אך טרם
נשלח אות מצוקה

ירוק

הופעל מצב חירום ,אות מצוקה
נשלח בהצלחה

כתום

הופעל מצב חירום ,אות מצוקה
נשלח לפני יותר מחמש דקות

תקשורת נכנסת
חיוג מטלפון רגיל אל ה Iridium Extreme
מטלפון נייח -מחייגים את מספר הטלפון בפורמט 008816XXXXXXX
מטלפון נייד -מחייגים את מספר הטלפון בפורמט +8816XXXXXXX
במידה וחברת הטלפון הבינלאומית שאתה עובד אתה לא מתקשרת לטלפונים לוויינים חייג " "014במקום " "00ובמקום "."+
יש לוודא שהשרות פתוח בחברת הטלפונים דרכה מחייגים.
בקבלת ש יחות נכנסות  -חובה לפתוח את האנטנה.

שליחת מסרון אל ה Iridium Extreme
שליחת מסרון אל הטלפון נעשית כמו לכל טלפון אחר .כלומר יש לשלוח הודעת  smsרגילה (למספר בפורמט
.)+8816XXXXXXX
 כתבו באותיות אנגליות בלבד .מקסימום תווים להודעה ,כולל רווחים ,הוא  160סימנים.מחקו הודעות נכנסות מייד אחרי הקריאה .מקום אחסון הודעות בטלפון מוגבל.
אם אייקון ההודעה במסך הבית מהבהב – סימן שלא נותר זיכרון לקבל הודעות חדשות ,ויש למחוק הודעות ישנות.

תפעול תקלות
פיתרונות אפשריים

בעיה
המכשיר לא נדלק

 האם לחצת על מקש ההדלקה למשך לפחות  3שניות? -בדוק את הסוללה :האם היא טעונה? נמצאת במקומה בצורה נכונה?

לא ניתן לחייג

 האם האנטנה פרוסה כפי שצריך? בדוק את גרף הקליטה -אם יש קליטה מוגבלת ,בדוק האם אתה עומד במקום חשוףלשמיים פתוחים וללא הפרעות?
 -האם הקלדת את המספר בפורמט הבינלאומי הנכון? לדוגמה+972528670000 :

המכשיר "נתקע"

 נסה לכבות ולהדליקו מחדש -אם גם מקש ההדלקה/כיבוי אינו מגיב ,הוצא את הסוללה ממקומה וחבר אותה מחדש

סמל ההודעה במסך הבית
מהבהב

 -חסר זיכרון זמין לאיחסון הודעות נכנסות חדשות .יש למחוק הודעות ישנות יותר.

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

