הוראות הפעלה מקוצרות למסנג'ר לוויני SPOT 3
ראשית ,מספר דברים:


על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים פתוחים



הצבת הספוט כך שחזיתו (הצד עם הלוגו של  )SPOTפונה מעלה לשמיים ,תאיץ ותשפר את ביצועיו



המכשיר צורך  4סוללות ליתיום  AAAעבור  700הודעות ( 10-20ימים במצב מעקב ,תלוי בתדירות השידור).
מומלץ להשתמש רק בסוללות ליתיום ולא אלקליין .הקפידו להחזיק עמכם סוללות חלופיות לחירום.

הדלקה וכיבוי
הדלקה  -לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה ,עד שכל הנורות יהבהבו.
כיבוי  -לחיצה ארוכה באותו הלחצן עד שנורית חיווי
הדלקה מהבהבת במהירות.

משלוח הודעת טקסט
הספוט יכול לשלוח שתי הודעות טקסט שהוגדרו
מראש ,לרשימת אנשי קשר שהוגדרה מראש (עד 10
מספרים וכתובות).
הודעה אישית  1תופעל ע"י לחיצה על
הודעה אישית  2תופעל ע"י לחיצה על
נורית חיווי  GPSתידלק בזמן חיפוש מיקום מדויק .הודעת שגרה לא תצא ללא קליטת  GPSומיקום עצמי .לאחר מכן
נורית חיווי השליחה תהבהב בזמן ניסיון שליחת ההודעה .חשוב להשאיר את הספוט גלוי לשמיים כל משך שהוא
מנסה לשלוח את ההודעה .הנוריות ייכבו כששליחת ההודעה הסתיימה.

חיווי GPS
אם נורת החיווי של ה GPSמהבהבת א דום יש להשאיר את המכשיר חשוף לשמיים פתוחים עד להפיכתה לירוק.

מצב עיקוב ("טרקינג")
לחיצה ממושכת על לחצן

תכניס את המכשיר למצב עיקוב בו הוא שולח סיגנל מיקום כל  10דקות.

ניתן לשלוח הודעות במקביל להפעלת מצב עיקוב.

ניתן לכוון את תדירות שליחת ההודעות (כל  5/10/30/60דק') לפי דרישה ,רק לפני היציאה לפעילות .יש ליצור אתנו
קשר בנוגע לשינויים.
מצב עיקוב יפעל עד שנכבה אותו (לחיצה ארוכה על אותו לחצן עד הבהוב אדום) או עד שנכבה את המכשיר .
אחרת ,מצב העיקוב ייפסק אוטומאטית לאחר  24שעות.

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
וללחוץ על הלחצן האדום.

על מנת לשלוח הודעת מצוקה יש לפתוח הנצרה

המכשיר ישדר הודעת בקשת סיוע כל  5דקות ,עם מיקום עדכני ,לנמענים שהוגדרו מראש (וכן ל"עולם קטן" לצורך
בקרה) .אחרי שעה יש לחדש את הפעולה.
לביטול המצוקה – לחץ ארוכות על לחצן המצוקה עד שנורית החיווי תהבהב באדום .לאחר ביטול המצוקה האור
האדום יהפוך לירוק – זה אומר שהודעת המצוקה בוטלה.
שים לב! כדי למנוע ממנגנוני החילוץ לפעול ולשלוח חילוץ אליך ,חובה לבטל את הודעת ה !S.O.Sכיבוי המכשיר או
הוצאת הסוללות לא תבטל את הודעת המצוקה.

קריאת נוריות חיווי
נורית חיווי

הבהוב אדום

הבהוב ירוק

GPS

בתהליך איתור סיגנל GPS

איתור מיקום  GPSנכשל ,יש לשפר מיקומך

שליחת הודעה

בתהליך שליחה

ההודעה האחרונה לא נשלחה

הודעה אישית  1או 2

בתהליך שליחה

שליחה בוטלה

בקשת סיוע

שולח סיגנל סיוע

בקשת הסיוע בוטלה

S.O.S

שולח סיגנל s.o.s

סיגנל ה s.o.sמבוטל

מעקב – "טרקינג"

מצב מעקב מופעל

מצב מעקב בוטל

הדלקה/כיבוי

הספוט דלוק

סוללה חלשה
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