
הדרכת משתמש



? MAGNUSמה זה

איתור  MAGNUSמוקד 
וחילוץ

מכשיר איתור ותקשורת  
דו כיווני

GPS+ אירידיום לוויינירשת 

http://www.satflare.com/track.asp?q=iridium#MAP


סדר ההדרכה

פונקציות המכשיר•

הפעלה–

בסדרהכלהודעת –

ומצב מצוקהSOSהודעת –

והודעות טקסטלסמארטפוןחיבור •

השימוש במכשיר בטיול•

סוללות•



הפעלה
!שימו לב לקוטביות–מכסה בתחתית –סוללות •

:הדלקה•

לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה–

עד קבלת תגובה בנורית–

שניות3הבהוב כל –במצב דולק –

:כיבוי•

לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה–

עד קבלת הבהוב מהיר בנורית–
כשנורת ההפעלה מהבהבת באדום זו האינדיקציה•

.לסוללה חלשה

LOW BATTERIES-מהאפליקציהלהתייחס להודעה לא •

אטימות למים= סגירת המכסה •



בסדרהכלהודעת 
:כדי לשלוח•

מכשיר דולק–

שמיים פתוחים–

לחיצה ארוכה על לחצן ההודעה–

עד קבלת תגובה בנורית–

שניות3הבהוב כל –בזמן שליחת הודעה –

הבהוב נורית ההודעות  -הודעה נשלחה•

!מפסיק

בנורת  כפולהבהוב -הודעה נכנסת•
כניסה לאפליקציה ופתיחת ההודעה, ההודעות

אפשר להתעלם ממנה-אדום/נורית סיגנל ירוק!



בסדרהכלהודעת 

ההודעה נשלחת לאנשי הקשר הקבועים•

•SMS + Email 

קישור למיקום על מפה•

(כ אין צורך"בד)ניתן לענות •

מרגיע את כולם–השימוש •

חובה לתאם ציפיות•

דקות60-נמשכת בין חצי דקה ל•



SOSהודעת מצוקה 

!חירום אמת בלבד: הגדרת מצב מצוקה•

כוח אדם  מיידיההודעה מפעילה באופן •
.וגופים רשמיים

!אין הודעות בדיקה•

?מתי לוחצים
לגוף אומיידיתבמצב של סכנה 

לנפש אשר אין דרך אחרת לתקשר



SOSהודעת מצוקה 

(ההוראות על גב המכשיר: )כדי לשלוח•

מכשיר דולק וקשר עין לשמיים–

פתיחת ניצרה בהחלקה שמאלה–

לחיצה ארוכה עד לקבלת תגובה–

שניות  3בזמן שליחה הבהוב כל –

(SOS, הודעות, הפעלה)נורות 3-ב

לאחר העברת ההודעה הבהוב כל                 –

.SOS-ההפעלה והבנורת שניות1.5



SOSהודעת מצוקה 

:בזמן שידור מצוקה•

לא ניתן לכבות את המכשיר–

5עדכון אוטומטי של המיקום נשלח כל –

'דק

מנגנון לחיסכון בסוללה–

שיחת מסרונים עם המוקד–

-דרך האפליקציה

נא למסור לדסק המבצעי את כל המידע שהם מבקשים



בזמן מצוקהבסמארטפוןבשימוש 

להדליק  )להכניס למצב טיסה •

Bluetooth)

לעמעם תצוגה•

GPSלכבות •

להתקין את האפליקציה על •

סמארטפוניםעוד 

לסמארטפוןמטען נייד •



SOSהודעת מצוקה 

:מצוקהביטולהודעת כדי לשלוח •

*  כפול*מהיר לחיצה ארוכה עד להבהוב –

והבהוב רגיל בנורות ההפעלה  SOS-בנורת ה

.וההודעות

המכשיר יחזור למצב  , התבטלsosכאשר ה–

הבהוב רק בנורת ההפעלה-רגיל

יש להוסיף הודעת הכל בסדר לאימות-חשוב–

הפסקת השידור או הוצאת סוללות לא  –

מבטלים את מצב המצוקה

כל עוד לא בוצע ביטול מלא של –

!תפעול האירוע ימשיךSOS-ה



- MAGNUSהשימוש ב

:חלוקה לאזורים•

רווי תקשורת–

תקשורת חלקית–

מנותק–

!אין להעבירו למטיילים אחרים, המכשיר מיועד לשימושו האישי של הלקוח



סוללות

!להצטייד מראש–חייבות להיות איכותיות •

!צריכת הסוללת משתנה לפי איכות הקליטה•

:במצב דולק כל היום•

ימים3-7אלקליין–

שבועות2–1ליתיום –

!פתיחה רק במצב חירום-סוללות לחירום•

ח"ש30עלות פתיחה 

יש לבדוק עם חברת התעופה באיזה-בטיסה–

.ק אין'לפני הצ, תיק יש לשים את הסוללות



Tracking

-מעקב אחרי המכשיר

המכשיר יעלה את , מרגע הפעלת הפונקציה•

. ויחבר קו בין הנקודות, המיקום כל זמן שתגדירו

.גרמיןשל באתר את המסלול ניתן לראות 

-ניתן להפעיל את האופציה הזו דרך המכשיר•

לחיצה ארוכה על הלחצן המסומן בתמונה על לקבלת 

הנורה תהבהב  ,מופעלtrackingכאשר ה. הבנורתגובה 

.לחיצה נוספת-כיבוי. שניות3כל 

ודרך ההגדרות באפליקציה ניתן , או באפליקציה•

.'דק10-ברירת המחדל. לשנות את הזמנים

.אנחנו ממליצים בשגרה כל שעתיים•

.סוללההרבהלשים לב שאופציה זו מבזבזת •



לסמארטפוןחיבור 

EarthMateיש להוריד את אפליקציית •

אייפוןאנדרואיד



לסמארטפוןחיבור 
:MAGNUS-בBluetooth-הפעלת ה

כיבוי המכשיר•

כפולעל כפתור ההפעלה עד שמופיע הבהוב לחיצה ארוכה •

בסמארטפוןBluetooth-מפעילים את ה•

-מחפשים התקן שנקרא •

INREACH הסידוריעם המספר

המכשירגבשעל

ממומשקיםוהסמארטפוןMAGNUS-לאחריו ה, החיבור הזה הוא חד פעמי

אייפוןאנדרואיד



הורדת מפות

• Accept terms & Download maps
אייפוןאנדרואיד



הורדת מפות
-(ללחוץ על החיצים מימין למפות)יש להוריד את המפות 

BASE DATAו-DIGITAL ATLAS OF EARTH



שליחת הודעה דרך האפליקציה

Messagesבוחרים את תגית  , לתפריט הראשי, הולכים לדף הבית•

אייפוןאנדרואיד



שליחת הודעה דרך האפליקציה

כל ההודעות היוצאות והנכנסות יופיעו במסך זה•

בפינה הימית העליונה-שליחת הודעה•
אייפוןאנדרואיד



שליחת הודעה דרך האפליקציה

.יש להקליד קידומת של המדינה אליה אתכם שולחים הודעה•

+  972-במידה ואתם שולחים הודעה לארץ•

לשלוח גם מייליםניתן•

אם אתם רוצים לשלוח את  •

ההודעה עם המיקום שלכם
יש לסמן את הפין של  

המיקום 

אייפוןאנדרואיד

כדי שההודעה תישלח  
צריך  הסמארטפון

להיות מחובר
MAGNUS-ל



Poor GPS
במקרה ומופיעה ההודעה  

שבתמונה

יש לבחור באפשרות  תמיד

WAIT FOR GPSשל 



מהאפליקציהSOSשליחת 

דרך התפריט הראשי, היא מהאפליקציהSOS-דרך נוספת להפעיל את ה•

.בצד ימין למעלה של המסךCANCEL SOS-דרך האפליקציהSOSביטול •

.דרך המכשיר" בסדרהכל"יש לשלוח הודעת , מהאפליקציהSOSאחרי ביטול •

אייפוןאנדרואיד



תקנת תקשורת

טלפון  על הכנסת בורמה וקובה יש, בהודו•

.לוויני

אך לווינייםהמכשירים האלו אינם טלפונים •

ליתר בטחון ישנן הוראות נוספות אל 

.המדינות הללו בשקופית הבאה



-בורמה וקובה, המלצות לשימוש בהודו
(אלא אם יש לכם כזה)לווייני טלפוןבשום אופן אין להצהיר שיש ברשותכם •

לחרוםהוא אינו טלפון לווייני אלא מכשיר הודעות הלווייני המגנוס

את המכשיר יש לשאת בתוך התיק שבו ציוד הטיול שלכם כחלק מציוד  , גבול ובידוק ביטחוניבמעברי •

ילה'במוצעדיפות . הטיול

(  גם את סוללות החרום)סוללות מהמכשיר להפריד •

,  "text messenger for emergency"המונח המקצועי הוא , במידה ונשאלתם מה זה המכשיר הזה•

בטיוליםמכשיר לעזרה במצבי חרום –או במילים פשוטות 

חוק וסדר הם מונחים שונים ממה שנהוג במדינות מתוקנות  , ל הינן מדינות עולם שלישי"המדינות הנ•

,ולכן ועל מנת להימנע מאי הבנות יש להצניע את השימוש ככל הניתן

ל"הנאנחנו ממליצים להשתמש במכשיר בחרום בלבד במדינות 

,  בשום אופן לא להתווכח עם שוטרים או בודקי מעבר גבול: חשובטיפ •

במידה ומתפתח וויכוח שכזה יש לענות ברוגע ובנימוס ובמידה וההסברים לא מתקבלים נא לפנות  

(בוואטסאפזמין גם )0508899698אלינו מידית במספר חרום 



למטיילMAGNUSאפליקציית 

-בחנויות וסרקו את הקוד MAGNUS Travelerחפשו את

:שירותים בתשלום
סלולארי המחובר למרכז  PANICלחצן 

השליטה  
למעקב אחר  WALK WITH MEלחצן 

מיקומכם

:שירותים חינמיים
MAGNUSחדשות והתראות של 

ביטחון , נקודות עניין בנושאי חירום
ורפואה



טיפים לקראת הטיול
(אנשים4מומלץ לפחות )לבד לא לטייל •

.לקחת מדריך מקומי •

.ציוד מתאים בהתאם לשטח הטיול ולמזג האוויר•

.לא לטייל מחוץ לעונה•

.לא ללכת על קו ראיה מחוץ לשביל מסומן•

.יומיים קדימה ממה שתוכנן–לבדוק מזג אוויר לפחות יום •

.זרה ראשונהלהתאבזר•

קצת  , מים, אוכל, בטריות-תמיד לקחת קצת אקסטרה ציוד•
.בגדים

בארנק לשמור רק שטרות . לפצל כסף+ להצניע ציוד יקר ערך•
.קטנים

חשוב להתייעץ   . שלחנו דף הנחיות במייל-מחלת גבהים•
.התסמיניםבכל שלב של איתנו



Magnus_Adventures

בפייסבוקעקבו אחרינו 


