
למטיילהדרכה
Inreach Mini



?אנחנומי
אנחנו גם הורים  -מצד שני. כולנו אוהבים לטייל ולחפש הרפתקאות ברחבי העולם

שהם יכולים  , ומכירים היטב את הצורך להבטיח שהם בסדר תמיד, לילדים מטיילים
ולאפשר -(לא משנה איפה הם נמצאים, או לפחות לשלוח הודעה)הביתה להתקשר 

.כי אתם יודעים שהם בטוחים, לכם לישון בשקט

ביותר  הוותיקה עולם קטן היא החברה 
אנחנו  -הלווייניםבשוק המכשירים 

למטיילים  תקשורת לוויינית מספקים
למכשירים  . 2008מכל הסוגים מאז 

וכולם  , שלנו יכולות מגוונות ומתקדמות
בלי יוצא מן הכלל כוללים לחצן מצוקה  

שמאפשר לשלוח מיקום והודעת  
.מכל מקום בעולם-חירום



?איך כל זה בעצם עובד
.שולח את ההודעה לחברים ומשפחה בביתהלווין.ללוויןמהמסנגראתם שולחים הודעה 

או מיילSMSאפשר לשלוח הודעות כ



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



 ✓
✓



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

!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  !שלכםביומן המסע אל תשכחו לעבור על ההגדרות 
הודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר 

.בבית איך שולחים אליכם הודעות

חשוביםדגשים



חשוביםדגשים

המכשירעםהמסופק micro-USBכבלי"ענטענתהינההמכשירסוללת•

.מלאהלטעינהשעתיים כ: הטענהזמן•

(.תלוי באופן השימוש)פעולה רציפהשעות30:הסוללהשלחייםאורך•

:במכשירלשימוששלנוהמלצה•

הודעותלבדוק/לשלוחכדירקלהדליקכבויהמכשיראתלהשאיר1.

בלילהולכבותהיוםבמהלךדלוקהמכשירעםלטייל2.

בגשםעמידהינוהמכשיר•



!חשוב



חשוביםדגשים
שברשותכם תלויה בחבילת התקשורת שרכשתם עם השכרת המכשירהבייטיםכמות 

(בייט בחודש2000חבילת תקשורת בסיסית הינה )

לכלח "ש50שלתשלוםבתוספתכרוכההחודשיתלחבילהמעברתקשורתניצול
.בפועלהשימושלפיההשכרהבתוםשנגביםבייט1000



במכשירחשובותפעולותביצוע
מצוקהאותשליחת1.

מראשמוגדרתהודעהשליחת2.

הודעההקלדת3.

(Tracking)מעקב הפעלת4.

extended)מעקב מורחב 5.
Tracking)

במיקוםשושימ6.

במצפןשימוש7.

בדיקת תחזית מזג אוויר8.

גארמיןלאפליקצייתחיבור9.

היכרות עם לחצני המכשיר❖

הפעלת המכשיר❖

היכרות עם התפריט❖



המכשירלחצניעםכרותי ה

מצוקהלחצן
( מגןהמכסהתחת )

אנטנה כיבוי\הדלקהלחצן

טעינהשקע
(Micro-USB)

דפדפנים OK

ביטול או
חזרה אחורה

אישור פעולה

:אופן ביצוע פעולות במכשיר

יש  , כדי לבחור בפעולה1.
לדפדף במכשיר עד  

שהפעולה הרצויה מופיעה  
.במרכז המסך בגופן מוגדל

כדי  " OK"לחוץ על לחצן ה2.
.לאשר את הפעולה



המכשירהפעלת
:המכשיראתלהדליקמנתעל

כיבוי/לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה•

:  על מנת לכבות את המכשיר

כיבוי/לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה•

עם החץ התחתון ולחצו "Turn Off"נווטו ל•
"OK"

תצוגת מסך כיבויבמסך זה מוצג אחוז הסוללה המדויק במכשיר❖



הכרת התפריט
במכשיר יש שני תפריטים שונים שמגיעים אליהם מהמסך  

:הראשי

בלחיצה על חץ למעלה או למטה 
:האופציות

• Messages

• Mail Check

• Tracking

• Location

• Compass

• Bluetooth

• Weather

:האופציות" OK"בלחיצה על 

• Send Preset

• Start/Stop Tracking

• New Message

• Mark Waypoint

• Navigate

• Utilities

• Setup



מצוקהאותשליחת.1
:הפעלת מצוקה

.SOSפתחו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו 1.

.לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי2.

בסיום הספירה , במסך תופיע ספירה לאחור3.
חירום של ההודעת המצוקה תשלח למוקד 

.עולם קטן

:ביטול מצוקה
לחצו על לחצן -לפני תום הספירה לאחור1.

חזרה/הביטול

לחצו -נשלחהבמידה וכבר הודעות המצוקה 2.
כאשר תישאלו האם . שוב על לחצן המצוקה

"YES"תבחרו ב , לבטל את המצוקה



מצוקהאותשליחת 1.

:המצוקהלחצןעללחיצהבעת

קטןעולםשל חירוםהלמוקדנשלחתמצוקהההודעת1.

הלוויניהמכשירדרךבאמצעות הודעה המטיילעםקשריוצריםאנו2.

.המטייללמכשירוהביטוחהחילוץתוחבראתמחבריםואנבמקביל3.



(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

".OK"יש לפתוח את התפריט עם לחצן ה 1.

".OK"ותלחצו " Send Preset"בחרו 2.

3מתוך )דפדפו בין ההודעות עד שההודעה הרצויה 3.
.מופיעה במרכז( אפשרויות

.שההודעה הרצויה תישלחכדי " OK"לחצו על 4.

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

מה שיישלח יהיה הטקסט שהגדרתם  -הטקסט ביומן המסע
.שרשום במכשירולא הטקסט ביומן המסע 

2 3



(CUSTOM TEXT)הודעההקלדת 3.
"OK"תפתחו את התפריט עם לחצן ה 1.

 New"תדפדפו למטה עד שבמרכז המסך יופיע 2.
Message " ואז תלחצו“OK”

ואז " Select Contact"תבחרו ב , כדי לבחור נמען3.
תקבלו את רשימת אנשי הקשר ותוכלו גם להוסיף  

 Type"להקליד נמען בלחיצה על/איש קשר חדש
Contact"

תדפדפו . אפשר להקליד מספר טלפון או כתובת מייל4.
בעזרת החצים למעלה ולמטה בתפריט שבצד עד  

" OK"שהתו הרצוי מסומן בירוק ותלחצו על לחצן ה 
.כדי לבחור בו

:אופן הקלדת מספר טלפון❖

0-ואז את מספר הטלפון בלי ה+ 972צריך להקליד 

+(972541231234: דוגמה)

בתפריט ההקלדה)%( נמצא בתוך ה)+( תו ה 

בתפריט הקלדה( #)תווי מספרים נמצאים בתוך ה

1

43

2

סימנים
מספרים



(CUSTOM TEXT)הודעההקלדת 3.
אחרי שהקלדתם את הנמען לחצו על לחצן 5.

Write"חזרה ואז תבחרו ב /הביטול
Message " ותלחצו"OK."

יש אפשרות . הקלידו את ההודעה הרצויה6.
 Pick Quick“להמשיך לדפדף ולבחור ב

Text” כדי לראות אופציות להודעות מוזנות
.מראש

חזרו  , לאחר השלמת הנמען וכתיבת ההודעה7.
נווטו עם החץ העליון ל  , למסך הקודם

"Send " ולחצו על"OK."

ישמע צפצוף , לאחר שההודעה תשלח8.
נשלחהכך תדעו שההודעה . מהמכשיר

.בהצלחה

6 7



(TRACKING)במעקהפעלת 4.

:ת עיקובהפעל 
"OK"תפתחו את התפריט עם לחצן ה 1.

"OK"ולחצו על " Start Tracking"תדפדפו ל 2.

המכשיר יראה לכם כמה מטרים וכמה זמן עבר  3.
.בין כל שליחת מיקום

:הפסקת עיקוב
"OK"תפתחו את התפריט על לחצן ה 1.

"OK"ולחצו על " Stop Tracking"תדפדפו ל 2.

המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם  , בהפעלת מצב מעקב
(כל שעתיים-ברירת מחדל)בתדירות שמוגדרת מראש 



מעקב מורחב מיועד למצב בו הנכם רוצים להשתמש בעיקוב  
.אבל רוצים לחסוך בסוללה

מעקב מורחב מעביר את המכשיר למצב השהייה בין כל נקודת 
.המכשיר יבדוק הודעות נכנסות רק פעם בשעתיים. ציון

.מתבטלתההשהייה, מופעל במצב מעקב מורחבSOSאם ה

מעקב מורחב. 5
(EXTENDED TRACKING)



תפתחו את התפריט עם לחצן ה 1.
"OK"

"OK"ולחצו "SETUP"תדפדפו ל 2.

ולחצו  " TRACKING"תדפדפו ל 3.
"OK"

 EXTENDED“תדפדפו ל 4.
TRACKING” , לחצו"OK "  ותבחרו ב

"ON"
המכשיר יציג הסבר על מעקב  5.

כדי לאשר את  " OK"תלחצו , מורחב
.הפעולה

יופיע , הטרקינגכאשר תפעילו את 6.
בחלק העליון של XTסימן של 

.המסך

מעקב מורחב. 5
(EXTENDED TRACKING)

2

4

43

5 5

6



במיקוםשימוש.6

עמדו על המסך  , לראות פרטים על מיקומכם הנוכחיכדי1.
. הראשי של המכשיר ומשם הגיעו אל התפריט בניווט בחצים

".Location"ל דפדפו עם החצים עד שתגיעו

.2“Location”  מציג את כאורדינטות המדויקות של מיקומכם
.הנוכחי

.לא יעבוד ללא קליטה לווייניתמיקום הנוכחיה❖

.בייטיםהמיקום הנוכחי לא צורך ❖



במצפןשימוש.7

עמדו על המסך הראשי של המכשיר  , מצפןהגיע ל ל כדי1.
דפדפו עם . ומשם הגיעו אל התפריט בניווט עם החצים

.החצים עד שתגיעו למצפן

.המצפן מציג את הכיוון הנוכחי שאתם מסתכלים אליו2.

".Wait for GPS"יהיה רשום לוויניתאשר אין קליטה כ❖

.בייטיםשימוש במצפן לא צורך ❖



בדיקת תחזית מזג אוויר. 8
שעות 48יש אפשרות לקבל במכשיר תחזית מזג אוויר ל

.קדימה

עמדו על המסך הראשי ודפדפו עם החצים עד שתגיעו ל  1.
"Weather."

"  My Location"ובחרו  ”Change Location“דפדפו ל 2.
.כדי לקבל תחזית מזג אוויר למיקומכם הנוכחי

תוכלו להכניס  " NEW LOCATION"אם תלחצו על ❖
ולקבל  "  WAYPOINT"או ללחוץ על כואורדינטות

.  תחזית למקום שכבר נשמר על גבי המכשיר

ואז  " BasicWeather"תילחצו על , לאחר בחירת מיקום3.
"OK "לקבלת תחזית.

.תחזית מזג אוויר מוצגת לפי יום ושעה4.

.בייט90צורכת א"מזבקשת תחזית 5.



על מסך הביתא"מזתצוגת 

לפי יוםא"מזתצוגת 

לפי שעהא"מזתצוגת 



EARTHMATEלאפליקצייתחיבור. 9
שלהאפליקציהאתלהורידיש1.

”Earthmate“בשםגארמין

נאהאפליקציהאתפותחיםכאשר2.
משתמששםעםלהיכנסלא

".Pair"חצו על ל אאל וסיסמה

טופוגרפיותמפותלהורידאפשר3.
לטלפוןשונותמדינותשל

כדיר'המסנגבמיקוםולהשתמש
.לנווט

דרךהודעותולקבללשלוחאפשר4.
.האפליקציה



EARTHMATEלאפליקצייתחיבור. 9

ישהלוויניר'למסנגסלולריטלפוןעםלהתחברכדי1.
.ובמכשירבטלפוןהבלוטוסאתלהפעיל

נווטו עם , כשאתם נמצאים במסך הראשי של המכשיר2.
שם לחצו על , "Bluetooth"החצים עד שתגיעו ל 

"OK" , במסך שיופיע לכם  לחצו על"Pair."

"Pairing"כדי להפעיל מצב " OK"תלחצו 3.

.לטלפוןמחוברהואכאשרבמסךיציגהמכשיר4.



..אחרונהמילה

כבדו את כוחות הטבע ושמרו על , סעו לשלום וחיזרו בשלום
.עצמכם

תאמו ציפיות ותשתדלו -תזכרו שיש מי שמצפה לשמוע מכם בבית •
.לעדכן כמה שיותר

וקבלו סיפורים מעניינים ועדכונים במהלך  בפייסבוקLIKEעשו לנו •
.הטיול

במייל  , תמיכה טכנית ניתן לקבל במהלך הטיול בטלפון הראשי שלנו•
לינק מופיע באתר שלנו  –בוואטסאפובקבוצת התמיכה הטכנית שלנו 

אל תהססו לפנות אלינו בכל  –בדף ההדרכות ובדף שאלות תשובות
.שאלה שיש



058-4641414: וואטסאפמספר 
(8:00-17:00זמין )

: בוואטסאפתמיכה טכנית 
https://www.small-world.co.il/support

077-2201130: מספר מוקד

info@small-world.us: מייל


