
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 –

פונקציות נוספות–

והודעות טקסטלסמארטפוןחיבור •

השימוש במכשיר בטיול•

צריכת חשמל•



המקלדת

מקש•

בחירה/אישור–

מקש•

חזרה/ביטול–

מקש   •

תפריט מקוצר–

בסדרהכלהודעת –

מקש           תנועה בין אפשרויות•



הפעלה

:הדלקה•

לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה–

עד קבלת תגובה במסך

חץ שמאלה ואז אישור–

(:Screen Lock)שחרור נעילת מסך •

לחיצה רגעית על אישור     –

חץ שמאלה ואז אישור–

:כיבוי•

במצב מסך פעיל–

לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה–

חץ למעלה, בהופעת תפריט אנכי–

ואישור



בסדרהכלהודעת 
:כדי לשלוח•

מכשיר דולק וקשר עין לשמים–

מסך פתוח–

(תפריט מקוצר)על סימן הברק לחיצה קצרה–

עד קבלת תגובה במסך

Everything is OKלחיצה על הודעת –

:להודעותלהכנס-כדי לראות את מצב ההודעה•

:תהליך השליחה•

באנר הודעה עם סימן מסתובב–

:הודעה נשלחה•

התראה קולית+ סימן קבוע –

•Poor GPS



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•

בין דקה לשעה: שליחת ההודעה•



SOSהודעת מצוקה 

!חירום אמת בלבד: הגדרת מצב מצוקה•

כוח אדם  מיידיההודעה מפעילה באופן •
.וגופים רשמיים

!אין הודעות בדיקה•

לגוף או  מיידיתמצב של סכנה 
לנפש אשר אין דרך אחרת לתקשר



SOSהודעת מצוקה 

(ההוראות על גב המכשיר: )כדי לשלוח•

מכשיר דולק וקשר עין לשמיים–

פתיחת כיסוי הנצרה–

לחיצה ארוכה עד לקבלת תגובה–



SOSהודעת מצוקה 

:בזמן שידור מצוקה•

לא ניתן לכבות את המכשיר–

עדכון אוטומטי של המיקום–

מנגנון לחיסכון בסוללה–

שיחת מסרונים עם המוקד–



בזמן מצוקהבסמארטפוןשימוש 

להדליק  )להכניס למצב טיסה •

Bluetooth)

לעמעם תצוגה•

GPSלכבות •

להתקין את האפליקציה על •

סמארטפוניםעוד 

לסמארטפוןמטען נייד •



SOSהודעת מצוקה 

:מצוקהביטולהודעת כדי לשלוח •

לחיצה ארוכה עד לקבלת תגובה–

"  ביטול קריאת מצוקה"יש ללחוץ על –

לאימותיש להוסיף הודעת הכל בסדר 

הפסקת השידור לא מבטלת –

את מצב המצוקה

תופעל הגשת סיוע לנקודה כל עוד               –

לא אומת ביטול מצב המצוקה                  

באופן פוזיטיבי



- MAGNUSהשימוש ב

:חלוקה לאזורים•

רווי תקשורת–

תקשורת חלקית–

מנותק–

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



חיי סוללה

המכשיר מיועד לעבודה עם מקור טעינה  •

!זמין

צריכת הסוללה משתנה לפי איכות  •

הקליטה

-במצב דולק כל היום הסוללה תחזיק כ•

ימים7-5

בתנאים בהם אין מקור טעינה יש  •

ולהפעיל  להחזיק את המכשיר כבוי

בחירום בלבד



MAGNUS PLUS

2000Bytesלרשותכם חבילת תקשורת לוויינית בכל חודש הכוללת •

:לשימוש בפונקציות מתקדמות

Weather Check

Mail Check

Tracking

Trip Info

Text Messages

Route למידע נוסף לחץ כאן

WayPoints למידע נוסף לחץ כאן



Tracking

דקות10עידכון המיקום כל •

לא תראו עדכון בהודעות•

13= כל דקירת מיקום •

בייטים



לסמארטפוןחיבור 

ולהתחברEarthMateיש להוריד את אפליקציית •
-במשרדWI-FIל 

:שם משתמש

Magnus-Guest

:סיסמא

magnus6808

אייפוןאנדרואיד



לסמארטפוןחיבור 

(:pairing)התאמה •

,  Bluetoothואז Settings-להיכנס ל

.ולאשרPair Deviceלבחור 

.בסמארטפוןBluetoothלהפעיל 

.לסרוק התקנים במצב גלוי

על  עם המספר שמופיעinReachלבחור 

.גב המכשיר

.מתקבל חיווי אישור

.להפעיל את האפליקציה



לסמארטפוןחיבור 
Bluetooth-מפעילים את ה•

-מחפשים התקן שנקרא •

InReach  עם המספר הסידורי

.בגב המכשיר

ממומשקיםוהסמארטפוןMAGNUS-לאחריו ה, החיבור הזה הוא חד פעמי

אייפוןאנדרואיד



הורדת מפות

• Accept terms & Download maps
אייפוןאנדרואיד



הורדת מפות



הורדת מפות

אייפוןאנדרואיד



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

במידה ואתם שולחים הודעה לארץ+ 972יש להקליד קידומת של •

אייפוןאנדרואידבחודשבייטים2000•

כדי שההודעה תישלח  
צריך  הסמארטפון

להיות מחובר
MAGNUS-ל



מהאפליקציהSOSשליחת 

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

אייפוןאנדרואיד



תקנת תקשורת

בורמה וקובה, הודו•

לכבות את המכשיר•

ללא שימוש ,בלבדלשימוש מצב מצוקה •

"בסדרהכל"בהודעות 



Magnus_Adventures

בפייסבוקעקבו אחרינו 


