
חיוג למוקד חירום: 077-220-1130 )ואח״כ לחיצה על מקש 1(

אינריץ מיני 2
הוראות שימוש

EXPLORE אפליקציית
ביתר  גארמין מאפשר להשתמש במכשיר  EXPLORE של  ושימוש באפליקציית  סלולרי  למכשיר   Bluetooth חיבור   • 

נוחות וכולל ממשק מפות, שליחה וקבלת הודעות הפעלת מעקב )טרקינג( ושליחת הודעת מצוקה.  
.PAIR PHONE ובחרו באופציה PHONE-כנסו ל SETTINGS-ובתפריט דפדפו ל OK במכשיר - לחצו  •

באפליקציה - ייצרו לכם משתמש בגארמין וכנסו לאפליקציה. לחצו על אייקון המכשירים בתחתית. בחרו באופציה  • 
PAIR DEVICE ואז במכשיר אינריץ מיני.  

פתיחת תפריט
במכשיר שני תפריטים שונים: 

במסך ההתחלה מוצגת השעה. במידה והמכשיר מציג מסך אחר, לחצו אחורה עד לקבלת מסך ההתחלה.

SOS שליחת הודעת מצוקה
לחיצה על לחצן מצוקה תשלח הודעת מצוקה, במקביל, לאנשי הקשר בחירום )אותם הגדרתם ביומן המסע( וגם למוקד 
החירום של עולם קטן. מוקד החירום של עולם קטן יפעיל מיידית את חברת הביטוח שלכם ויחידת החילוץ והצלה שלה. 

במקביל תתחיל תקשורת מולכם.

הפעלת מצוקה:
ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי. כדי לבטל שליחת מצוקה,   SOS ימין שכתוב עליו פתחו את הכיסוי מצד   .1 

לחצו על לחצן הביטול לפני סוף הספירה לאחור.  
והלאה  משם  קרה?״.  ״מה  ששואלת  החירום  מוקד  של  האוטומטית  ההודעה  היא  שתקבלו  הראשונה  ההודעה   .2 

התקשורת נמשכת על בסיס הודעות.  

ביטול מצוקה:
הרימו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו SOS ולחצו על כפתור ה-SOS לחיצה ממושכת.  .1

.OK ולחצו YES-המכשיר ישאל האם לבטל את המצוקה - בחרו ב  .2

הפעלת טרקינג )מעקב(
המוגדרת  בתדירות  מיקומכם  את  שלכם  המסע  ליומן  ישלח  המכשיר  מעקב  מצב  בהפעלת   - )טרקינג(  מעקב  מצב 

)ברירת מחדל - כל שעתיים(.

הפעלת מעקב - לחצו על OK כדי לפתוח את התפריט ודפדפו ל-START TRACKING. לחצו על OK. המכשיר יראה לכם 
כמה מטרים וכמה זמן עבר בין שליחת המיקומים.

.OK לחצו על .STOP TRACKING-כדי לפתוח את התפריט ודפדפו ל OK הפסקת מעקב - לחצו על

שינוי הגדרות מעקב
מצב מעקב מאפשר שליחת מיקום אוטומטי אבל הגדרות לא נכונות יכולות לעלות בצריכת נתונים וסוללה מעבר לרצוי.

SETTINGS-בחרו ב OK בתפריט תחת  .1
TRACKING-בחרו ב  .2

SEND INTERVAL מגדיר את תדירות שליחת מיקום. כוונו את התדירות לתדירות הרצויה.  .3

שליחת הודעות פריסט
הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן המסע של עולם קטן. בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש, הטקסט 

אותו הגדרתם יישלח במייל ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם.

.OK ולחצו על PRESETS בחרו ,OK 1. פתחו את התפריט עם לחצן
.CONTINUE ובחרו באופציה OK 2. עם קבלת התראה שאין הודעות מוגדרות לחצו

.OK 3. בחרו את ההודעה הרצויה )מתוך 3 אפשרויות( ולחצו

שימו לב - ההודעות מיומן המסע לא מסתנכרנות למכשיר, כלומר, מה שישלח יהיה הטקסט שהגדרתם ביומן המסע 
ולא הטקסט שרשום במכשיר.

חשוב! כאשר מקבלים התראה על קליטת GPS חלשה , יש לבחור "Wait for GPS" כדי להימנע ממשלוח מיקום שגוי.

תחזית מזג אויר
.OK לחצו .WEATHER-לחצו על לחצן חץ למטה לפתיחת התפריט ודפדפו ל  .1

לחצו OK כאשר מופיע MY LOCATION כדי לעדכן תחזית מזג אויר למיקום האחרון.  .2
בנוסף, אפשר לבחור CHANGE LOCATION לבחירת אחת הנקודות השמורות במכשיר או לקבלת תחזית מזג אויר   .3 

למקום בו אתם נמצאים כרגע.  
לאחר בחירת המיקום, לחצו על BASIC ואז על OK לקבלת התחזית.  .4

הקלדת הודעת טקסט
.OK לחצו .SEND MESSAGE ובחרו OK פתחו את התפריט עם לחצן  .1

ניתן לבחור נמען מרשימת הנמענים או לבחור ב-TYPE CONTACT על מנת להקליד את הנמען )מייל או מספר טלפון(.  .2
אופן הקלדת מספר טלפון: 972541231234+ )תו ה-)+( נמצא באופציות ״מקלדת נוספות״ אליה מגיעים בלחיצה על     

החץ המעוקל, כלומר לחצן ימני תחתון(.  
לאחר בחירת הנמען עמדו על TYPE MESSAGE ולחצו OK. הקלידו את ההודעה. ניתן גם להמשיך לדפדף בחצים    .3 

ולבחור ב-PICK QUICK TEXT ואז לבחור אחת מתוך ההודעות המוזנות מראש למכשיר.  
 4.  לאחר השלמת הנמען וההודעה דפדפו עד ש-SEND יופיע במרכז המסך ולחצו על OK - ישמע צפצוף כאשר ההודעה 

תישלח.  

עזרי ניווט
NAVIGATION )תפריט חצים( - בעזרת חצים מעלה ומטה דפדפו בין מסכי ניווט שונים.

דואר נכנס
המכשיר בודק הודעות בעת שליחת מיקומים. ניתן גם לבדוק הודעות באופן יזום.

דגשים חשובים
כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות חשוף לשמים - לא ניתן להשתמש במכשיר בין או בתוך מבנים.   • 

בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך מהרגיל.  
תקשורת לוויינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה  •

כתלות בתנאי שטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!  
יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה  ללוויין  יתחבר המכשיר  יותר תכופות כך  ככל שתשתמשו במכשיר לעיתים   • 
במכשיר בלילה שלפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה    

טכנית גם בחו“ל!  
אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם! עדכנו את תפוצת ההודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום  •

שלכם והראו למי שנשאר בבית איך שולחים אליכם הודעות.  

שימוש בנתונים
השימוש בנתונים אינו "בלתי מוגבל" אלא עם מגבלה הגיונית של 5000 בייט לחודש )כ-300 הודעות( על מנת למנוע 
צריכה בלתי ריאלית. בשימוש נכון לא סביר שתעברו את החבילה החודשית )כלומר שימוש בפריסט והתעדכנות במזג 

אויר בעיקר ומדי פעם טקסט מוקלד כשצריך(. ניתן לבדוק צריכת דאטה ביומן המסע שלכם בזמן אמיתי.

בלחיצה על חץ למטה
תפריט מידע מפורט

Messages  •
Tracking   •

Navigation   •
Weather   •

Message check   •

"OK" בלחיצה על
תפריט פעולות מקוצרות

Send Message  •
Preset  •

Start/Stop tracking  •
Navigate  •

Mark Waypoint  •

Contacts  •
Service plan  •

Settings  •

הכירו את המכשיר

לחצן הדלקה/כיבוי

אישור או בחירת פעולה

ביטול או חזרה 
לעמוד הקודם

לחצן מצוקה
שקע טעינה

)Micro-USB(

דפדוף למעלה 
ולמטה

אנטנה

OK

ביצוע פעולות במכשיר:
יש לדפדף כדי שהפעולה  .1 

הרצויה תופיע במרכז המסך  
)באותיות מוגדלות(.  

 “OK“-יש ללחוץ על לחצן ה  .2 
כדי לבחור בפעולה.  

תמיכה טכנית
לתמיכה בוואטסאפ והדרכות
small-world.co.il/support




