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 Sendלחיצה על 
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  ביצוע שיחה בהקלדת מספר טלפון:
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 קידומת מדינה ש להקליד את מספר הטלפון עםי

 "0ואז המספר ללא " +972 לישראל חייגו

 +972584641414דוגמה: 

 

 לחיצה על הכפתור הירוק )ביצוע שיחה( .2

 

  הטלפון:אופן יצירת קשר עם 

 :ת טלפוןביצוע שיח

 ומספר טלפון של המכשיר. + לחייג .1

 +881641400566לדוגמה: 

ואת מספר  014תחייגו במקרה ש + לא עובד,  .2

 המכשיר ללא ה +.

 014881641400566לדוגמה: 

 

 

  :לטלפון הליחת הודעש

 https://messaging.iridium.comכניסה ל:  .1

 הלווייני תכניסו את מספר הטלפון .2

 האדם השולח.תכניסו את כתובת המייל של  .3

 באנגליתהקלדת הודעה  .4

 Sendלחיצה על 
  יש אפשרות נוספת לשלוח הודעות למכשיר דרך

  ממשק יומן מסע

 

 

 ראות שימושהו
9555 Iridium 

 

  ביצוע שיחה בהקלדת מספר טלפון:

 הקלדת מספר טלפון .1

 

 קידומת מדינה ש להקליד את מספר הטלפון עםי

 "0ואז המספר ללא " +972 לישראל חייגו

 +972584641414דוגמה: 

 

 לחיצה על הכפתור הירוק )ביצוע שיחה( .2

 

  אופן יצירת קשר עם הטלפון:

 :ת טלפוןביצוע שיח

 ומספר טלפון של המכשיר. + לחייג .1

 +881641400566לדוגמה: 

ואת מספר  014תחייגו במקרה ש + לא עובד,  .2

 המכשיר ללא ה +.

 014881641400566לדוגמה: 

 

https://messaging.iridium.com/
https://messaging.iridium.com/


 :מהטלפון שליחת הודעות
 ות מייל או סמס.עאמצבאפשר לשלוח הודעות מהמכשיר 

 "Menuכניסה ל " .1
 "Messagesבחירה ב " .2
 "Create Messageבחירה ב " .3
 הקלידו את ההודעה .4
 "Optionsבחירה ב " .5
 "Sendבחירה ב " .6
" כדי לבחור Select Contactאפשר לבחור ב " .7

" כדי Type Recipientבאיש קשר קיים או ב "
 להקליד מספר או מייל 

 "Sendללחוץ " .8
 
 

 שמירת אנשי קשר
 "Menuכניסה ל " .1
 "My Phonebookבחירת " .2
 "Optionsלחיצה על " .3
 "New Entryבחירת " .4
 הקלדת שם של איש הקשר ליד התמונה של האיש .5
 טלפון ליד התמונה של הטלפוןהקלדת מספר  .6
 הקלדת מייל ליד התמונה של ה"@" .7
 "Saveבחירת " .8

 

 לאיש קשר: ביצוע שיחה

 "Menuכניסה ל " .1
 "My Phonebookבחירה ב " .2
 בחירת איש קשר מהרשימה .3
 לחיצה על הכפתור הירוק )ביצוע שיחה( .4

 

 בדיקת הודעות נכנסות:
 "Menuכניסה ל " .1
 "Messagesבחירה ב " .2
 "nboxIבחירה ב " .3

 

 בדיקת הודעות שיצאו
 "Menuכניסה ל " .1
  "Messagesבחירה ב " .2
 "Outboxבחירה ב " .3

 שליחת הודעות:
 ות מייל או סמס.עאמצבאפשר לשלוח הודעות מהמכשיר 

 "Menuכניסה ל " .9
 "Messagesבחירה ב " .10
 "Create Messageבחירה ב " .11
 הקלידו את ההודעה .12
 "Optionsבחירה ב " .13
 "Sendבחירה ב " .14
" כדי לבחור Select Contactלבחור ב "אפשר  .15

" כדי Type Recipientבאיש קשר קיים או ב "
 להקליד מספר או מייל 

 "Sendללחוץ " .16
 
 

 שמירת אנשי קשר
 "Menuכניסה ל " .9

 "My Phonebookבחירת " .10
 "Optionsלחיצה על " .11
 "New Entryבחירת " .12
 הקלדת שם של איש הקשר ליד התמונה של האיש .13
 טלפון ליד התמונה של הטלפוןהקלדת מספר  .14
 הקלדת מייל ליד התמונה של ה"@" .15
 "Saveבחירת " .16

 

 לאיש קשר: ביצוע שיחה

 "Menuכניסה ל " .5
 "My Phonebookבחירה ב " .6
 בחירת איש קשר מהרשימה .7
 לחיצה על הכפתור הירוק )ביצוע שיחה( .8

 

 בדיקת הודעות נכנסות:
 "Menuכניסה ל " .4
 "Messagesבחירה ב " .5
 "nboxIבחירה ב " .6

 

 בדיקת הודעות שיצאו
 "Menuכניסה ל " .4
  "Messagesבחירה ב " .5
 "Outboxבחירה ב " .6

 

 חייג למוקד חירום:

1130-220-077  
"1ואח"כ לחיצה על מקש "  


