
מדריך למשתמש
לווינימכשיר איתור 

Inreach SE/Explorer +



?איך כל זה בעצם עובד
.למוקדשולח את ההודעה הלווין.ללוויןמהמסנגראתם שולחים הודעה 

או מיילSMSלשלוח הודעות כאפשר 



חשוביםדגשים
לא ניתן להשתמש  –חשוף לשמים כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות 

סוער או יערות צפופים זמן  א"מזבתנאי . במכשיר בין בניינים גבוהים או בתוך מבנים
.ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך יותר מהרגיל



 




שליחת הודעה יכולה לקחת .איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח לוויניתתקשורת 
יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש  . בין חצי דקה לחצי שעה כתלות בתנאי השטח

!לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה

חשוביםדגשים



אנו  .כאשר תשתמש במכשיר לעיתים יותר תכופות המכשיר יתחבר ללוויין יותר מהר
.  פריסטעל ידי שליחת הודעת , ממליצים לבצע בדיקה במכשיר לילה לפני יציאה לשטח

!ל"קשר לתמיכה טכנית גם מחואיתנואפשר ליצור , בעת הצורך

חשוביםדגשים



עדכנו את תפוצת  !אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם
הודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר  

.בבית איך שולחים אליכם הודעות

חשוביםדגשים



חשוביםדגשים

עםהמסופק micro-USBכבלי"ענטענתהינההמכשירסוללת•
המכשיר

שעות לטעינה מלאה4-כ: הטענהזמן•

תלוי באופן )פעולה רציפה שעות120הסוללהשלחייםאורך•
(.השימוש

בגשםעמידהינוהמכשיר•



!חשוב



במכשירחשובותפעולותביצוע
מצוקהאותשליחת1.

מראשמוגדרתהודעהשליחת2.

הודעההקלדת3.

(Tracking)מעקב הפעלת4.

במיקוםשושימ5.

במצפןשימוש6.

בדיקת תחזית מזג אוויר7.

שימוש בנתונים8.

(+explorerרק )שימוש במפה 9.

גארמיןלאפליקצייתחיבור10.

היכרות עם לחצני המכשיר

הפעלת המכשיר

היכרות עם התפריט



המכשירלחצניעםהכרות

מצוקהלחצן
(מגןהמכסהתחת)

אנטנה כיבוי\הדלקהלחצן

טעינהשקע
(Micro-USB)

פעולהאישור•

ה אחורהחזר אוביטול•

התצוגההקטנת/הגדלת•

הדרךקיצוריתפריטפתיחת•

הנוכחיבעמודתפריטפתיחת•
הביתדףאתתפתחכפולהלחיצה

המפהסמןהזזתאובתפריטדפדוף•

סטאטוסנורית



המכשירהפעלת

:המכשיראתלהדליקמנתעל
כפתורעלארוכהלחיצהלחצו•

כיבוי/הדלקהה

הבאהמסךלכםיופיע•

עם החץ השמאלי" Turn on"לנווטו•

עללחצו,ירוקבצבעזהכשכפתור•
המקש



:המסךבראשהסרגלאתהכר

הנוכחיתהשעה
מתעדכנתהשעה
קליטתידיעלאוטומטית

.הלוויין

GPSקליטתמצב
קליטהיש

קליטהאין.

הודעהשליחת
כאשריופיעזהסימן
בתהליךהודעהישנה

.שליחה

נקראושלאהודעות

Bluetooth  דולק
תוכלו–מופיעזהסימןכאשר

הלווייניהמכשירביןלקשר
בעזרתשלכםהסלולרילמכשיר

.'הבלוטות

סוללההאחוז



הראשיהתפריטאתהכר

קשראנשי

מראשמוגדרותהודעות

מצוקהלחצן

מפות

הודעההקלדת

מצפן

מיקוםשליחת

מיקום נוכחי



הראשיהתפריטאתהכר

אווירמזג
אווירמזגתחזיתלבקשתוכלוכאן

הואהשירות ,קדימהשעות 48של

.התקשורתמחבילתחלק בנתוניםשימוש
סך ההודעות אינו משקף לחלוטין  

את כל התקשורת שהמכשיר  

אך מהווה סדר גודל של , מבצע

80%.

הגדרות



מצוקהאותשליחת.1
:הפעלת מצוקה

.SOSמצד ימין שרשום עליו הכיסויאתפתחו 1.

.צו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימילח2.

בסיום הספירה הודעת  , במסך תופיע ספירה לאחור3.
.  המצוקה תשלח למוקד החירום של עולם קטן

:ביטול מצוקה
לחצו על לחצן  -לפני תום הספירה לאחור•

.חזרה/הביטול

לחצו שוב  -במידה וכבר הודעת המצוקה נשלחה•
כאשר תישאלו האם לבטל את  . על לחצן המצוקה

".YES"תבחרו ב, המצוקה

1 2



מצוקהאותשליחת 1.
:המצוקהלחצןעללחיצהבעת

חירוםהלמוקדנשלחתמצוקהההודעת1.
בהינתן  )ולמוקד טבע קטןעולםשל 

טבע במערכתמוקדוהמכשיר חובר לטיול 
(.און ליין

באמצעות המטיילעםקשריוצריםאנו2.
הלוויניהמכשירדרךהודעה 

.מתאימים את סוג הסיוע למטייל3.



(PRESET)מראשמוגדרתהודעהשליחת. 2
הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן מסע  

בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש הטקסט  . של עולם קטן
אותו הגדרתם מראש יישלח במייל ובמסרון לרשימות 

.התפוצה שהגדרתם ביומן המסע שלכם

”Preset“ללהיכנסיש, הראשיבתפריט1.

החציםעם( אפשרויות3מתוך )הרצויהלהודעהלנווטיש2.
.המכשירעל

 "Send"המילהאתלסמןיש ,הודעהלשלוחכדי3.
המקשעלוללחוץ ,בירוקלידהשמופיעה

מלאעיגולויופיעצפצוףישמע, נשלחהההודעהכאשר4.
(.במקום עיגול טוען)

  בברירת מחדל ההודעות הרשומות במכשיר הן אותן
אך שימו לב במידה , הודעות המוגדרות ביומן המסע

מה שיישלח יהיה  -ושיניתם את הטקסט ביומן המסע
הטקסט שהגדרתם ביומן המסע ולא הטקסט שרשום 

.במכשיר



(Custom TEXT)הודעההקלדת 3.
-ללהיכנסיש ,הראשיבתפריט1. “Messages”

לחצןעלוללחוץ”New Message“לסמןיש2.
ה

בירוק ”To“האתלסמןיש-נמעןלבחורכדי3.
הלחצןעלוללחוץ

או כתובת  (972+)עםטלפוןמספרלכתוביש4.
.  מייל

על מנת בחציםלהשתמשיש-להקלידכדי5.
הלחצןעלוללחוץהרצויהתואתלסמן

עלללחוץישנמעןלהקלידשסיימתלאחר6.
“Done”



(CUSTOM TEXT)הודעההקלדת 3.
לסמןיש-הודעהלהקלידכדי7.

“Message”  הלחצןעלוללחוץ

באנגליתהודעהלהקלידיש8.

בחציםלהשתמשיש-להקלידכדי9.
ללחוץואזבירוקהרצויהתואתלסמן

הלחצןעל

ישהשלמת כתיבת ההודעה לאחר10.
”Done“עלללחוץ

ההודעהפרטיעלשובלעבוריש11.
”Done“וללחוץ

ישמע צפצוף , לאחר שההודעה תשלח12.
כך תדעו שההודעה נשלחה  , מהמכשיר

.בהצלחה



(TRACKING)מעקבהפעלת 4.
המכשיר ישלח ליומן  , בהפעלת מצב מעקב

המסע שלכם את מיקומכם בתדירות שמוגדרת  
(.כל שעתיים-ברירת מחדל)מראש 

:הפעלת עיקוב

.בתפריט הראשי" TRACKING"לחיצה על ה1.

העלוללחוץבירוק ”Start“לסמןיש2.

בחלקסימןיופיע ,פועלהמעקבכאשר3.
המסךשלהעליון

יש ,העיקובאתלכבותכדי: הפסקת עיקוב
הלחצןעלוללחוץבירוק ”Stop“לסמן



במיקוםשימוש.5

יש  , לראות פרטים על מיקומכם הנוכחיכדי1.
.בתפריט הראשי" Location"ללהכנס

.2“Location” המדויקות  הכאורדינטותמציג את
.של מיקומכם הנוכחי

המיקום הנוכחי לא יעבוד ללא קליטה לוויינית.

 בייטיםהמיקום הנוכחי לא צורך.



במצפןשימוש. 6

 ”Compass“ללהיכנסיש ,במצפןלהשתמשכדי1.
.הראשיבתפריט

המצפן מציג את הכיוון הנוכחי שאתם מסתכלים  2.
.אליו

 יהיה רשום             לוויניתכאשר אין קליטה
"Wait for GPS."

 בייטיםשימוש במצפן לא צורך.



בדיקת תחזית מזג אוויר. 7

.שעות קדימה48יש אפשרות לקבל במכשיר תחזית מזג אוויר 

כדי לקבל תחזית מזג אוויר במיקומכם הנוכחי יש להיכנס  1.
." My Location"בתפריט הראשי ובחרו " Weather"ל

תוכלו להכניס  " NEW LOCATION"אם תלחצו על 2.
ולקבל תחזית "  WAYPOINT"או ללחוץ עלכואורדינטות

.למקום שכבר נשמר על גבי המכשיר

.תחזית מזג אוויר מוצגת לפי יום ושעה3.

.בייט90צורכת א"מזבקשת תחזית 4.



EARTHMATEלאפליקצייתחיבור. 8

גארמיןשלהאפליקציהאתלהורידיש1.
”Earthmate“בשם

אין צורך האפליקציהאתפותחיםכאשר2.
אלא  וסיסמהמשתמששםלהכניס 

".Pair"ללחוץ על 

שלטופוגרפיותמפותלהורידאפשר3.
ולהשתמשלטלפוןשונותמדינות
.לנווטכדיר'המסנגבמיקום

דרךהודעותולקבללשלוחאפשר4.
.האפליקציה



earthmateלאפליקצייתחיבור. 8
ר'למסנגסלולריטלפוןעםלהתחברכדי1.

בטלפוןהבלוטוסאתלהפעילישהלוויני
.ובמכשיר

להיכנסישר'במסנגהבלוטוסאתלהפעילכדי2.
.הראשיבתפריט ”Settings“ל

”Bluetooth“ללהיכנס3.

”On“לולהעביר  ”Enable“ללחוץ4.

Pair“ללהכנסיש5. Device”   כדי להפעיל מצב
"Pairing."

מחוברהואכאשרבמסךיציגהמכשיר6.
.לטלפון



בנתוניםשימוש. 9

אפשר לבדוק כמה הודעות ומיקומים נשלחו  1.
Date Usage“"שברשותכם בהלוויניממכשיר 

.בתפריט הראשי

 את מדוייקתשימו לב נתונים אלו לא מראים בצורה
שנוצלו מכיוון שזה לא מחשב קבלת  הבייטיםכמות 

.הודעות ופעולות שונות של המכשיר



(בלבד+Explorerל )במפהשימוש.10

להיכנסיש ,טופוגרפיתמפהלראותכדי1.
.הראשיבתפריט ”Maps“ל

מפהעלמיקומךאתיציגהמכשיר2.
ששמרתנוספיםומיקומים,טופוגרפית
.הודעותשליחתאועיקובבאמצעות

ומינוספלוסבמקשילהשתמשאפשר3.
.המפהאתולהקטיןלהגדילכדי

כדיחציםבמקשילהשתמשאפשר4.
אחריםאזוריםולראותהמפהאתלהזיז

.בה



28

חיבור המכשיר לטיול קיים
ליין-במערכת מוקד טבע און

.ספרות15-המורכב מ( IMEI)לכל מכשיר מספר מזהה ייחודי 1.

להזנת המספר המזהה של המכשיר בשלב בחירת  קיימת אפשרות 2.
". מוקד טבע"אחראי הטיול בעת הזנת הטיול באתר 

  אפשרות נוספת היא הזנת מספר המכשיר בבוקר הטיול באתר מוקד
.ללא צורך בהזדהות בשם משתמש וסיסמא–טבע 

https://www.mokedteva.co.il/EducationTravelers/AssignTripGpsI
mei

https://www.mokedteva.co.il/EducationTravelers/AssignTripGpsImei
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חיבור המכשיר לטיול קיים
ליין-במערכת מוקד טבע און

הזנת מספר הטיול
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חיבור המכשיר לטיול קיים
ליין-במערכת מוקד טבע און
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חיבור המכשיר לטיול קיים
ליין-במערכת מוקד טבע און
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חיבור המכשיר לטיול קיים
ליין-במערכת מוקד טבע און
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,זמינים לכל שאלה
.צוות מוקד טבע

moked24@mokedteva.co.il
02-6233221

mailto:moked24@mokedteva.co.il

