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אם לא סוכם אחרת במהלך ההשכרה חבילת התקשורת שבידך כוללת 5000 בייט לחודש. אם תקופת ההשכרה קצרה 
מחודש החבילה כוללת את החלק היחסי )כ-170 בייט ליום(.

בדיקת  חופשי( המכשיר מבצע  או טקסט  מוגדרות מראש  )הודעות  ידכם  על  יזומות  להודעות  כי מעבר  לדעת  חשוב 
 דואר בתכיפות משתנה. בדיקה זו צורכת 10 בייט ומעלה. כלומר, בכל שעה שהמכשיר פועל הוא צורך, מלבד סוללה,

גם תקשורת.

לכן, אנא הקפידו לכבות את המכשיר כאשר אין בו צורך.

השימוש במכשיר באחריותכם. כדאי לדעת כי יש מדינות המגבילות ואף אוסרות שימוש בתקשורת לוויינית )בין היתר 
הודו וקובה(.  אם אתם לא בטוחים - שאלו אותנו.

יש לבצע בדיקה לפני כל יציאה לשטח או נסיעה ללא קליטה!

בטיול - אנו ממליצים לשלוח בתחילת היום הודעה מוגדרת מראש: “הכל טוב, יצאנו לדרך” וגם בכל ערב: “אנחנו ישנים 
הלילה כאן”. הודעה תישלח לרשימת הנמענים ותיצור נקודת מיקום על גבי מפת יומן המסע אותה יוכלו לראות בבית. 

 בין לבין, אם אתם מרגישים בטוח, ניתן לכבות את המכשיר. אם אתם מעוניינים לשמור תיעוד של מסלול ההליכה וזמינות -
ניתן להשאיר את המכשיר דולק כך שהוא יהיה זמין לאיתור מרחוק. יחד עם זאת, אם הסוללה מגיעה ל-40%, מומלץ 

לכבות את המכשיר כדי לוודא שאם תידרשו לכך עד להטענתו, המכשיר יהיה שימושי בזמן חירום.
הודעות טקסט חופשי כדאי לשלוח רק במקרים מיוחדים )יומולדת לאמא..( או כשיש צורך תפעולי.

בין אורכת  מלאה  טעינה  הרגיל.  הנייד  הטלפון  של  למטען  מתאם  כבל  עם  ומגיע   USB באמצעות  נטען   המכשיר 
שעתיים לשלוש.

הרשת הלווינית מחייבת קשר עין בין המכשיר לשמיים ושליחת מיקום מחייבת את איתור המכשיר על ידי GPS. לשם כך 
נדרשת שהיה בשטח פתוח לחלוטין וללא מבנים לכל כיוון )לפחות 50 מטר(. חפשו פארק, גג או אי תנועה בשטח רחב 
ידיים. שליחת הודעה ראשונה יכולה לקחת עד חצי שעה. אנא שלחו לניסיון הודעה מוגדרת מראש וודאו כי הנמענים קיבלו 

אותה. בנוסף שלחו הודעת ניסיון אחת של טקסט חופשי קצר.

הגדרתם נכון, שלחתם בתנאים מיטביים אך ההודעה אינה מגיעה? צרו איתנו קשר.

תודה שבחרתם
עולם קטן!

חבילת התקשורת וצריכת נתונים של המכשיר

מגבלות ואיסורים

שימוש מומלץ בזמן טיול

קצת על הרשת הלווינית ותפעול

המכשיר שברשותכם הוא הטוב והמתקדם מסוגו ומעניק לא רק קשר מכל מקום  אלא גם 
 ביטחון ושקט נפשי. כמו כל אמצעי טכנולוגי מתקדם, על מנת להפיק ממנו את המרב,

יש ללמוד כיצד להפעיל אותו, להגדיר מראש אנשי קשר לחירום ולוודא שהמכשיר תקין. 

 מומלץ להשלים זאת טרם היציאה לטיול ואף טרם היציאה מהארץ - מטבע הדברים,
אם המכשיר לא ייבדק טרם יציאתכם את הארץ ויימצא תקול, לא נוכל לסייע ולהחליפו.

בדף מידע זה ריכזנו לנוחותכם את הקישורים לכל השלבים בהפעלת המכשיר ובדיקת תקינותו 
)אל דאגה, הם אינם מסובכים( ומידע שימושי נוסף.

בכל שלב ניתן גם ליצור קשר עם נציגי עולם קטן בטלפון 077-2201130. 

בברכת צאתכם לשלום ושובכם בשלום,
צוות עולם קטן

 דרך דף ההדרכות שלנו ניתן לעיין בקובץ ההוראות למכשיר שברשותכם או לצפות בסרטון וידאו מתאים.

בהפעלה ראשונה - יש לצאת למקום פתוח לחלוטין ולא ליד מבנים ולהפעיל את המכשיר. אם נשאלים האם לאקטב יש 
לבחור Activate ולאשר. אין צורך לעשות שום פעולה נוספת בגארמין. אקטיבציה ראשונית יכולה לקחת זמן )עד חצי 

שעה( כתלות בזמינות לווינים.

לאחר אקטוב אנא ודאו שאתם יודעים כיצד לבצע את הפעולות הבאות:

איך להפעיל מצוקה )לא להפעיל, אלא רק לודא שמוצאים את הכפתור( א. 
ב.  לשלוח הודעה מוגדרת מראש לרשימת נמענים שהוגדרה ביומן המסע.

לשלוח הודעת טקסט חופשי דרך המכשיר ודרך האפליקציה, אותה מורידים לטלפון הנייד הרגיל ומקשרים למכשיר   ג. 
הלווייני באמצעות בלוטות’.  

ממשק מפה לעדכון פרטים וצפיה במיקומים  - לכם ולנשארים בבית

יומן המסע הינו ממשק המפה בו תנהלו הגדרות ותצפו במיקומים )אתם וכל מי שעוקב אחר המסלול שלכם בבית(.

בעת ההזמנה קיבלתם מייל ובו שם משתמש וסיסמה זמנית ליומן - כניסה מאתר עולם קטן למעלה, "כניסת לקוחות".

הגדרת פרטי קשר וביטוח לחירום - יש לרשום את אנשי הקשר לחירום, פרטי הביטוח של המטייל ומטיילים נוספים 
במקרה של קבוצה. במידה ויש מידע חשוב למקרה חילוץ )מחלות רקע וכד’( ציינו גם אותו.

הגדרת נמענים להודעות מוגדרות מראש – הגדירו את הנמענים ורשימות התפוצה של ההודעות המוגדרות מראש.

ודאו שמי שנשאר בבית יודע איך נכנסים ליומן המסע ואיך שולחים לכם הודעות!

הפעלה ראשונה ולימוד תפעול המכשיר

יומן המסע שלכם

Garmin Explore להורדת האפליקציה
GPSMAP למכשיר מיני-2 או

Garmin Earthmate להורדת האפליקציה
לכל יתר המכשירים

הדרכות
small-world.co.il/support

כניסה ליומן מסע
app.small-world.co.il
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