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 חייג למוקד חירום:

0 3310-220-77  
"3ואח"כ לחיצה על מקש "  

  כדי להדליק את המכשיר תלחצו לחיצה

ארוכה על לחצן ההדלקה שנמצא בחלק 

העליון של המכשיר ותעבירו את הסימן 

 .ולחצו  “ turn on“הירוק ל

   המכשיר נטען עם כבלmicro-USB. 

  שעות. 021אורך חיים של הסוללה 

  חיבור Bluetooth למכשיר סלולרי

 EARTHMATEושימוש באפליקציית 

של גארמין מאפשר להשתמש במכשיר 

ביתר נוחות וכולל ממשק מפות, שליחה 

וקבלת הודעות הפעלת מעקב )טרקינג( 

  .ושליחת הודעת מצוקה

 ש ל י ח ת   ה ו ד ע ת   מ צ ו ק ה 

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:

 SOSפתחו את הכיסוי מצד ימין שכתוב עליו  .0
ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי. כדי לבטל 

לפני סוף  שליחת מצוקה, לחצו על לחצן ה
 הספירה לאחור.

ההודעה הראשונה שתקבלו היא ההודעה  .2
האוטומטית של מוקד החירום ששואלת מה קרה. 
 משם והלאה התקשורת נמשכת על בסיס הודעות.

 ביטול מצוקה:

 SOSהרימו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו  .0
 לחיצה ממושכת. SOSולחצו על כפתור ה 

בחרו ב  –המכשיר ישאל האם לבטל את המצוקה  .2
YES  ולחצו. 

 ביצוע פעולות במכשיר:

יש לדפדף במכשיר כדי שהפעולה הרצויה  .0

 תסומן בירוק

 כדי לבחור בפעולה. יש ללחוץ על לחצן ה .2

 נ ת ו נ י ם   כ ל ל י י ם 

 תמיכה טכנית
 077-220-3310בטלפון: 

 לתמיכה בוואטסאפ והדרכות:
https://www.small-world.co.il/support 

כמות הבייטים שברשותכם תלויה בחבילת התקשורת 
 שרכשתם עם השכרת המכשיר

 בייט בחודש( 2000)חבילת תקשורת בסיסית הינה 
 בייט 01שליחת הודעה מוגדרת מראש צורכת  .0
 בייט לכל מיקום 01צורך  trackingשליחת מיקום ב  .2
 בייט 01קבלת תחזית מזג אוויר צורכת  .1
 061-211הודעה מוקלדת )שליחה וקבלה( צורכת  .4

 בייט כתלות באורך ההודעה והשפה.
המכשיר הלווייני מבצע פעולות אוטומטיות שצורכות  .1

 מעט בייטים בנוסף.

 חשוב!
כאשר מנסים לשלוח הודעה ומקבלים התראה 

 נמוכה, יש ללחוץ GPS של קליטת
 ”Wait for GPS“ 

 אחרת ההודעה תישלח עם מיקום לא אמיתי.



, לסמן      ”Messages“ -בתפריט הראשי, יש להיכנס ל .0
”New Message “ וללחוץ על לחצן ה 

בירוק וללחוץ על “ To“כדי לבחור נמען, יש לסמן את ה .2
 לחצן ה 

 +( או כתובת מייל. 072יש לכתוב מספר טלפון עם ) .1

כדי להקליד, יש להשתמש בחצים על מנת לסמן את התו  .4
 הרצוי וללחוץ על לחצן ה 

 ”Done“לאחר שסיימת להקליד נמען יש ללחוץ על  .1

וללחוץ על “ Message”יש לסמן  -כדי להקליד הודעה .6
 לחצן ה 

 יש להקליד הודעה באנגלית .7

 ”Done“לאחר השלמת כתיבת ההודעה יש ללחוץ על  .8

 ”Done“יש לעבור שוב על פרטי ההודעה וללחוץ  .0

לאחר שההודעה תשלח, ישמע צפצוף מהמכשיר, כך  .01
 תדעו שההודעה נשלחה בהצלחה.

בהפעלת מצב מעקב המכשיר  –מצב מעקב )טרקינג( 
ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם בתדירות 

 כל שעתיים( -המוגדרת )ברירת מחדל

 הפעלת מעקב:

 בתפריט הראשי.“ Trackingלחיצה על ה" .0

 .בירוק וללחוץ על ה “ Start”יש לסמן  .2

כאשר המעקב פועל, יופיע סימן בחלק העליון של  .1
 המסך. 

כדי לכבות את המעקב, יש לסמן הפסקת מעקב: 
”Stop“ בירוק וללחוץ על לחצן ה. 

בהגדרות (: extended trackingמעקב מורחב )
settings)( בתוך סעיף מעקב )tracking אפשר )

להפעיל מעקב מורחב במכשיר. במצב זה, כאשר 
המעקב מופעל במכשיר, הוא יכנס להשהייה בין כל 

נקודה כדי לחסוך בסוללה ובייטים. המכשיר יוכל לקבל 
 הודעות רק פעם בשעתיים.

 48יש אפשרות לקבל במכשיר תחזית מזג אוויר 
 שעות קדימה.

כדי לקבל תחזית מזג אוויר במיקומכם הנוכחי יש  .0
בתפריט הראשי ובחרו “ Weather”להיכנס ל 

”My Location.“ 

תוכלו להכניס “ New Location”אם תלחצו על  .2
ולקבל “ Waypoints”קואורדינטות או ללחוץ על 

 תחזית למקום שכבר נשמר על גבי המכשיר.

 השתמשו בתחזית הבסיסית כדי לחסוך בדאטה. .1

 תחזית מזג אוויר מוצגת לפי יום ושעה. .4

 

 COMPASS  )המצפן מראה  –)תפריט חצים

לכם את הכיוון אליו אתם מתקדמים 

HEADING).ומהירות התנועה ) 

  LOCATION  )מראה את  –)תפריט חצים

 קואורדינטות מיקומכם הנוכחי והגובה.

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.

 

וכיבוי בוזמנית  תחזיקו את לחצני ה .0
 עד שהמכשיר נכבה.

 תדליקו את המכשיר מחדש. .2

כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות  

לא ניתן להשתמש במכשיר בין או בתוך  – חשוף לשמים

מבנים. בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן 

 ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך יותר מהרגיל.

תקשורת לוויינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי 

שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה 

כתלות בתנאי שטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש 

 לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!

ככל תשתמשו במכשיר לעיתים יותר תכופות המכשיר 

יתחבר ללוויין יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה 

במכשיר לילה לפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת 

פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה 

 ל!“טכנית גם בחו

עדכנו אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם! 

את תפוצת ההודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום 

שלכם והראו למי שנשאר בבית איך שולחים אליכם 

 הודעות.

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.

 ”Preset“בתפריט הראשי, יש להיכנס ל  .0

אפשרויות(  1יש לנווט להודעה הרצויה )מתוך  .2
 עם החצים על המכשיר.

כדי לשלוח הודעה, יש לסמן את המילה  .1
”Send “ שמופיעה לידה בירוק, וללחוץ על מקש

 .ה 

כאשר ההודעה נשלחה, ישמע צפצוף ויופיע  .4
 עיגול מלא )במקום עיגול טוען(.

  בברירת המחדל ההודעות הרשומות במכשיר
הן אותן ההודעות המוגדרות ביומן המסע אך 

שימו לב במידה ושיניתם את הטקסט ביומן 
מה שישלח יהיה הטקסט שהגדרתם  -המסע 

  ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.
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