
DT-8 הוראות הפעלה סדרה

באריזה:
1. משדר אלחוטי 3ג'י

2. מטען שולחני
3. שרוך תלייה

4. תפסן חגורה
USB 5. כבל

6. מתאם לחשמל
7. מברג

 (DAKTEL על שם) לפני הפעלה, יש להוריד את האפליקציה
GOOGLE PLAY בגרסת טלפונים תומכי אנדרואיד  מחנות 
תומכי  טלפונים  בגרסת    APP STORE אפל  מחנות  או 

IPHONE

לאחר קבלת המשדר האלחוטי, נא לבצע את הפעולות 
הבאות:

1. פתח את המכסה האחורי של המשדר (4 ברגים באמצעות 
כרטיס  את  הכנס  הסים,  סוגר  את  הרם  המצורף),  המברג 

הסים, נעל את בית הסים וסגור חזרה את המכסה

לספר  אותו  והכנס  הסים  של  הטלפון  מספר  את  זכור   .2
הטלפונים (אנשי קשר)  של מכשירך הסלולארי 

יש לבצע  וחיבורו למכשירך הסלולארי  לרישום  המשדר   .3
את הפעולות הבאות:

החירום  מקש  על  רצופה  לחיצה  ע"י   המכשיר  פתיחת   .
המקש  על  גם  לחץ  לחיצה  כדי  ותוך  הלחיצה)  (השארת 
על  ויודיע  יידלק  המשדר  והרפה.  שניות   3 כ  למשך  הצדדי 
יתחבר  המשדר  מכן  לאחר  המשדר,  של  התכנה  מספר 
לרשת הסלולארית ויודיע DEVICE IS CONNECTED (כלומר 
המשדר מחובר לרשת הסלולארית) וכל הנורות של המשדר 
יהבהבו (המשדר ממתין לרישום). במידה ואין סים במכשיר 
או שהסים אינו תקין, המשדר יודע: NO SIM CARD (כלומר 
אין סים). כמו כן חשוב שהמשדר מכובה בזמן שמכניסים את 
הסים, במידה והסים הוכנס כאשר המשדר דלוק, יש לכבות 
הצדדי  הכפתור  על  ורצופה  ארוכה  (לחיצה  המשדר  את 
במשך כ 4 שניות אישור הכיבוי ילווה ברטט מהמשדר לאחר 

5-6 שניות).  
 ADD על  הקש   ,  DAKTEL של  האפליקציה  את  פתח   .
DEVICE, חפש את מספר הטלפון של המשדר (לדוגמא אם 
ולאחר  עליו  והקש   (DAKTEL SOS השם  תחת  אותו  רשמת 
להקיש  רק  סיסמה,  להקיש  צורך  (אין    ADD על  הקש  מכן 
  SMS ה  לתיבת  יעבור  המסך   ,IPHONE של  (בדגם   .(ADD

( SEND ועלייך להקיש

(SUCSESS יופיע על גבי המסך  ANDROID בדגם של)
. לאחר רישום מוצלח המשדר יכריז את מספר הטלפון של 
אישור  עם   SMSהודעת תישלח  וכן  הסלולארי  מכשירך 

 GO CONECTO +972XXXXXXXXX+ :שתראה כך
(הX  מסמל את מספר הטלפון של מכשירך הסלולארי)

לפני הפעלה ראשונה: חשוב להניח את המשדר על גבי   .4
12 שעות לפני  וראשונה של לפחות  המטען לטעינה רצופה 
שימוש ראשוני. לאחר הנחה על גבי המטען, הנורית האדומה 
בחלקו העליון של המשדר תידלק ותכבה רק אחרי שסוללת 
המשדר מלאה. הנורית האדומה על גבי המטען תמיד דלוקה 

ואינה נכבית.

באנגלית:  כך  על  יכריז  המשדר  חלשה,  הסוללה  כאשר   .5
BATTERY RUNNING LOW, PLEASE CHARGE!. ההכרזה 
תתבצע כל כ 5 דקות למשך כ 60 דקות. במידה והמשדר לא 
בסיס  על  המשדר  את  לשים  מומלץ  לכן  יכבה!.  הוא  יטען 
הטעינה מיד לאחר שהמשדר השמיע סוללה חלשה. במידה 
ומוכנס  האפליקציה  דרך  מופעלת  חלשה  סוללה  ותכונת 
(לאותו  טקסט  הודעת  ישלח  המשדר  בתיבה,  טלפון  מספר 

מספר שהוכנס בתיבה) על סוללה חלשה 

לבדיקת  לפעולה.  מוכן  המשדר  ראשונה,  טעינה  לאחר   .6
החירום  מקש  על  ללחוץ  חשוב  המשדר,  של  ראשוני  מיקום 

שאתה נמצא בחוץ ומתחת לשמיים.

תאור הנורות / לדים
שניות   5-10 מידיי  יהבהב  הצדדי  בכפתור  הכחול  האור   .1
והאור  במידה  הסלולארית.  לרשת  חיבור  אינדיקציית  והינו 

יהבהב מהר = המשדר אינו מחובר לרשת הסלולארית.
2. שלושת הנורות האדומות מקדימה יהבהבו כל כ 5 שניות, 

אינדיקציה שהמכשיר עובד (פועל ומוכן)
קולית  הודעה  תישמע  במשדר,  חלשה  והסוללה  במידה   .3

של סוללה חלשה (ההודעה הינה בשפה האנגלית)
4. הנורה הירוקה למעלה (דולקת בזמן שיחה) 

לרשת  מחובר  המשדר  אם  לבדוק  ותרצה  במידה   .5
על  בודדת)  (לחיצה  בלבד  אחת  לחיצה  לחץ  הסלולארית, 
 DEVICE IS מחובר  הוא  אם  יודיע  והמשדר  הצדדי  המקש 
 DEVICE IS NOT מחובר  אינו  או    CONNECTED

CONNECTED

חשוב: סוג משדר זה 
אינו תומך באזניה אלחוטית, 

לכן אין לגעת בגומיה בצד, 
היא מודבקת

(התמונה להמחשה בלבד)

המשדר  את  לתכנת  כעת  ניתן  הראשוני,  הרישום  לאחר 
DAKTEL בתכונותיו הנוספות באמצעות האפליקציה של

התכונות

חשוב:
 .IPHONE ו-ל  אנדרואיד  אפליקציה,  של  גרסאות   2 יש   .1
הטלפון  גבי  על  נשלחות  הפקודות  על  האנדרואיד  בגרסת 
  IPHONE בגרסת  ואילו  האפליקציה),  גבי  על  (כלומר  שלך 

תופנה אוטומטית לתיבת הטקסט על מנת להקיש על שלח

הסימן......                 על  וכן  (שמור)    SAVE על  להקיש  חשוב   .2
(שנמצא על גבי האפליקציה בצד ימין למעלה) לאחר ביצוע 

פעולה. 

3. חשוב לבדוק שאישורי פקודות למשדר מתקבלות בתיבת 
הטקסט של מכשירך. ניתן לראות אותם גם כאשר מקישים 
של  ההיסטוריה  בעיקרון  הוא   GET (ה  באפליקציה   GET על 

הפקודות שנשלחו למשדר)

מקש החירום
1. לחיצה על מקש החירום (לחיצה קצרה או רצופה שתלווה

יש  לביטול  בחירום.  המשדר  את  תפעיל  הפעלה)  בצליל 
שניות   4 כ  של  רצופה  (לחיצה  מקש  אותו  על  שנית  ללחוץ 

שתלווה בצליל ביטול)

2. ניתן להגדיר עד 8 מספרי חירום (PHONE 1-8). המשדר 
3 פעמים לפני שיעבור למספר הבא. חיוג  יחייג לכל מספר 

שיחת חירום ילווה בהקלטה שתושמע לצד השני:
 THIS IS EMERGENCY CALL, PLEASE PRESS 5 TO
CONFIRM הצד המקבל את שיחת החירום יצטרך להקיש 5 
המשדר   ,5 יוקש  ולא  במידה  השיחה.  את  לקבל  מנת  על 
יתנתק אוטומטית לאחר כ 30 שניות ויחייג שוב לאותו מספר 
ויעבור למספר הבא. במידה ושיחת החירום  3 פעמים)  (עד 
חירום  (שיחת  טקסט  הודעות   2 ישלח  המשדר  התקבלה, 
את  ישלח  המשדר  גוגל).  מפת  באמצעות  המשדר  ומיקום 
להגדרה  בהתאם  שונות  הודעות  (או  הודעות  אותן 

באפליקציה) למספרי החירום שסומנו באפליקציה

SET
הקש על התבנית של PHONE 1-8 והכנס את מספר 
הטלפון הרצוי. הקש SET (שמור) ואחר כך על הסמן

GET
ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה 

(M1-M2) זיכרונות ישירים
הזיכרונות הישרים אינם מספרי חירום והמשדר יחייג אליהם 

בצורה רגילה. ניתן לשמור 2 מספרי טלפונים
תתקשר  הישירים  הזיכרונות  מקשי  אחד  על  בודדת  לחיצה 

לאותו מספר בליווי צליל. 
אותו  על  בודדת)  (לחיצה  בשנית  להקיש  יש  שיחה,  לסיום 

מקש החירום (ילווה בצליל ביטול).

SET
הקש על התבנית של 1M או 2M והכנס את מספר הטלפון 

הרצוי. הקש SET (שמור) ואחר כך על הסמן  
GET

ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה

הודעות חירום
ברירת המחדל הינה SOS MESSAGE. ניתן לתכנת לבד את 

הודעת או הודעות החירום (באנגלית בלבד)
לאותם  במקביל  שישלחו  חירום  הודעות   5 עד  לתכנת  ניתן 
במידה  ישלחו  החירום  הודעות  שסומנו.  החירום  מספרי 

ותתבצע קריאת חירום מהמשדר.

SET
הקש על המקום הריק בתבנית המוצגת והכנס את ההודעה 
שברצונך לשמור לאחר מכן סמן את מספרי החירום שיקבלו 
אנדרואיד  בגרסת  (שמור).    SAVE הקש  ההודעה/ות.  את 
ובגרסת IPHONE  ותועבר לתיבת הטקסט על מנת להקיש 

שנית על שלח.
GET

ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה

סוללה חלשה
במידה  חלשה  סוללה  של  קולית  הודעה  ישמיע  המשדר 
ההודעה  השמעת  נמוכה.  לרמה  תגיע  המשדר  וסוללת 

תתבצע כל כ 5 דקות למשך כ 60 דקות.
ניתן לשמוע את ההודעה במספר שפות (שינוי שפה על ידי 

תכונת שפה באפליקציה).

SET
ניתן להגדיר מספר תכונות 

שקשורות למיקומים. 
 .(AGPS SETUP) מיקום כללי •

חייב להישאר תמיד סגור 
(DISABLE) על מנת לשמור 

על הסוללה במשדר. המיקום 
של המשדר ישלח אוטומטית 
במידה והמשדר יוציא קריאת

 חירום
• גידור (GEO FENCE). ניתן 

להגדיר (לתחום/לגדר/להגביל)
את האזור בו נמצא המשדר. 
להשתמש בתכונה זו, ראשית

הדלק (ENABLE) והכנס מספר 

ניתן להוסיף מספר טלפון ייעודי אליו ישלח המשדר הודעת 
התראה של סוללה חלשה.

בגרסת אנדרואיד ניתן לקבל את אחוז הסוללה של המשדר 
על ידי הקשה על GET ולהמתין כ 30-45 שניות עד שתוצג על 

גבי האפליקציה אחוז הסוללה.

SET
ניתן לבחור סוללה חלשה מופעל (ENABLE) וכעת המשדר 
ישמיע הודעה קולית. ניתן להגדיר מספר על מנת שהמשדר 
מספר  לאותו  חלשה  סוללה  על  התראה  הודעת  ישלח 

שהוגדר
GET

בגרסת IPHONE  יופיע ההגדרות האחרונות שבוצעו. 
בגרסת אנדרואיד ניתן לקבל את אחוז הסוללה

(GPS) מיקום
אין צורך לפתוח את התכונה, היא תפתח אוטומטית במידה 
המיקום  את  ישלח  המשדר  חירום,  צלצול  יוציא  והמשדר 
לווין (במידה והמשדר נמצא בחוץ או באמצעות  באמצעות 
בתוך  נמצא  והמשדר  (במידה   (CBP) סלולארית  אנטנה 

מבנה). מפות גוגל נמצאות בשימוש המשדר. 
  FIND LOCATION ניתן לקבל מיקום יזום על ידי הקשה על
לתיבת  תופנה   IPHONE בגרסת  האפליקציה.  באמצעות 
הטקסט ותצטרך להקיש על שלח. בגרסת אנדרואיד תפונה 
שניות   60 כ  להמתין  ותצטרך  הבינלאומית  למפה  ישירות 

לקבלת המיקום.
והמשדר נמצא במבנה סגור קבלת המיקום תיקח  (במידה 
לתיבת  מגיע  תמיד  אופן  בכל  המשדר  מיקום  דקות).   2 עד 

(IPHONEאנדרואיד ו) הטקסט בשתי הגרסאות

 (GEO FENCE PHONE NUMBER) טלפון בתיבת הייעודית
לאחר מכן קבע את הרדיוס (תחום ההגבלה הרצוי) במטרים 
(בין 50 ל 1000 מטר) וכעת לחץ על המפה למעלה (לחיצה 
בגרסת  ורציפה  ארוכה  ולחיצה   IPHONE בגרסת  קצרה 
אנדרואיד) עד להופעת עיגול הגידור על גבי המפה. לאחר 

מכן הקש על הסמן
חשוב לדעת: כאשר תכונה זאת פועלת, המשדר בודק את 
באופן  מתקצר  הסוללה  זמן  ולכן  שניות   60 כ  כל  מיקומו 
יצא  והמשדר  פעילה  זאת  ותכונה  במידה  משמעותי. 
מקומי,  אזהרה  צפצוף  ישמיע  המשדר  שהוגדר,  מהתחום 
 !GEO FENCE ALERT ישלח הודעת טקסט למספר הייעודי
המשדר.  ומיקום  חירום  הודעת  שכולל  חירום  צלצול  ויוציא 
במידה  זאת.  תכונה  אוטומטית  יסגור  המשדר  מכן  לאחר 

וברצונכם להגדיר שנית, יש לפתוח מחדש.
• מיקום אוטומטי (GPS AUTO REPORT). במידה וברצונכם 
ידי  על  זו  תכונה  להפעיל  יש  קבוע,  מיקום  מהמשדר  לקבל 
ENABLE ולאחר מכן להגדיר את הזמן הרצוי לקבלת מיקום 
באפליקציה  דקות).   1-240 (בין  אוטומטית  בצורה  המשדר 

מופיע כרגע 5, אולם זה יעודכן בקרוב בעדכון גרסה כללי.
 

צליל ופרופיל
שמע.  ועצמת  צלצולים  של  שונים  בסוגים  תומך  המשדר 
1 ועצמת השמע על מקסימום.  ברירת המחדל הינה צלצול 
ועצמת  הצלצול  סוג  את  האפליקציה  דרך  להגדיר  ניתן 

השמע הרצויה.

SET
סמן את סוג הצלצול הרצוי, הצליל ועצמת השמע 

GET
ניתן לראות את הבחירה האחרונה שבוצעה

התראת נפילה
השימוש בתכונת התראת הנפילה הינה באחריות המשתמש 

בלבד!
של  המחדל  ברירת  נפילה.  מזהה  בשבב  מצויד  המשדר 
יד  על  להפעלה  וניתנת  סגורה  זאת  שתכונה  הינה  המשדר 

המשתמש ועל אחריותו בלבד.
והתבצעה  המשתמש  ידי  על  פתוחה  זאת  ותכונה  במידה 
ישמיע  ראשית  המשדר  המשדר,  ידי  על  שאותרה  נפילה 
צפצוף למשך כ 10 שניות על מנת לתת למשתמש אפשרות 
לבטל את התראת הנפילה (לחיצה ארוכה ורציפה על מקש 
החירום) לפני שהמשדר יוציא אוטומטית צלצול חירום. בכל 
מקרה במידה ואותרה נפילה על ידי המשדר, המשדר ישלח 

נפילה)  (התראת   FALL IS DETECTED התראה  הודעת 
להגדיר  ניתן  האפליקציה.  ידי  על  שהוגדר  ייעודי  למספר 
אלו  ונמוך)  רגיל  (גבוה,  רגישות  של  רמות   3 באפליקציה 

רגישויות של המשדר לנפילות ותזוזות

SET
הרגישות  את  סמן   .(ENABLE) לדלוקה  זאת  תכונה  סמן 

(מומלץ רגיל)
הוסף מספר טלפון לשליחת הודעת התראה על נפילה

GET
ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה במשדר

מענה אוטומטי (שליטה מרחוק)
ידי  על  מרחוק  ומיקרופון)  (רמקול  המשדר  את  לפתוח  ניתן 
מספרי  רק  אחד.  צלצול  לאחר  ופתיחה  למשדר  צלצול 
הטלפון שנמצאים בזיכרונות של מספרי החירום והזיכרונות 

הישירים יכולים לבצע שליטה מרחוק!

SET
דלוק  ל  הסמן  העברת  ידי  על  זאת  תכונה  להדליק  ניתן 

(ENABLE) מסומן באדום
GET

ניתן לקבל אינפורמציה האחרונה שהוגדרה במשדר

 PERIODIC DEVICE) המשדר  ותקינות  קשר  בדיקת 
(CHECK

יומי  כאשר תכונה זאת פתוחה, ניתן לקבל מהמשדר עדכון 
 DEVICE IS שהוא פעיל ועובד. המשדר ישלח הודעת טקסט

OK  בהתאם להגדרה שנבחרה (בין 1-7 ימים)
במידה ובוחרים 1, המשדר ישלח את הודעת הטקסט כל 

כ 6-8 שעות.

SET
להפעלת התכונה העבר את הסימן לדלוק (ENABLE), הכנס 
את מספר הטלפון הייעודי אליו תשלח הודעת הטקסט וסמן 

את היום הרצוי
GET

ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה 

שפה
המשדר תומך ב 7 שפות. אנגלית הינה ברירת המחדל.

השפה  ואת  האפליקציה  שפת  את  תציג  שנבחרה  השפה 
הקולית של ההודעות המובנות במשדר. ההודעות המובנות הן:

• הודעת החירום 
• סוללה חלשה

• משדר מחובר / לא מחובר לרשת

SET
יש  שפה  שינוי  לאחר  להשתמש.  שברצונך  השפה  את  בחר 

לסגור את האפליקציה ולפתוח אותה שנית מחדש.
GET

ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה
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DT-8 הוראות הפעלה סדרה

באריזה:
1. משדר אלחוטי 3ג'י

2. מטען שולחני
3. שרוך תלייה

4. תפסן חגורה
USB 5. כבל

6. מתאם לחשמל
7. מברג

 (DAKTEL על שם) לפני הפעלה, יש להוריד את האפליקציה
GOOGLE PLAY בגרסת טלפונים תומכי אנדרואיד  מחנות 
תומכי  טלפונים  בגרסת    APP STORE אפל  מחנות  או 

IPHONE

לאחר קבלת המשדר האלחוטי, נא לבצע את הפעולות 
הבאות:

1. פתח את המכסה האחורי של המשדר (4 ברגים באמצעות 
כרטיס  את  הכנס  הסים,  סוגר  את  הרם  המצורף),  המברג 

הסים, נעל את בית הסים וסגור חזרה את המכסה

לספר  אותו  והכנס  הסים  של  הטלפון  מספר  את  זכור   .2
הטלפונים (אנשי קשר)  של מכשירך הסלולארי 

יש לבצע  וחיבורו למכשירך הסלולארי  לרישום  המשדר   .3
את הפעולות הבאות:

החירום  מקש  על  רצופה  לחיצה  ע"י   המכשיר  פתיחת   .
המקש  על  גם  לחץ  לחיצה  כדי  ותוך  הלחיצה)  (השארת 
על  ויודיע  יידלק  המשדר  והרפה.  שניות   3 כ  למשך  הצדדי 
יתחבר  המשדר  מכן  לאחר  המשדר,  של  התכנה  מספר 
לרשת הסלולארית ויודיע DEVICE IS CONNECTED (כלומר 
המשדר מחובר לרשת הסלולארית) וכל הנורות של המשדר 
יהבהבו (המשדר ממתין לרישום). במידה ואין סים במכשיר 
או שהסים אינו תקין, המשדר יודע: NO SIM CARD (כלומר 
אין סים). כמו כן חשוב שהמשדר מכובה בזמן שמכניסים את 
הסים, במידה והסים הוכנס כאשר המשדר דלוק, יש לכבות 
הצדדי  הכפתור  על  ורצופה  ארוכה  (לחיצה  המשדר  את 
במשך כ 4 שניות אישור הכיבוי ילווה ברטט מהמשדר לאחר 

5-6 שניות).  
 ADD על  הקש   ,  DAKTEL של  האפליקציה  את  פתח   .
DEVICE, חפש את מספר הטלפון של המשדר (לדוגמא אם 
ולאחר  עליו  והקש   (DAKTEL SOS השם  תחת  אותו  רשמת 
להקיש  רק  סיסמה,  להקיש  צורך  (אין    ADD על  הקש  מכן 
  SMS ה  לתיבת  יעבור  המסך   ,IPHONE של  (בדגם   .(ADD

( SEND ועלייך להקיש

(SUCSESS יופיע על גבי המסך  ANDROID בדגם של)
. לאחר רישום מוצלח המשדר יכריז את מספר הטלפון של 
אישור  עם   SMSהודעת תישלח  וכן  הסלולארי  מכשירך 

 GO CONECTO +972XXXXXXXXX+ :שתראה כך
(הX  מסמל את מספר הטלפון של מכשירך הסלולארי)

לפני הפעלה ראשונה: חשוב להניח את המשדר על גבי   .4
12 שעות לפני  וראשונה של לפחות  המטען לטעינה רצופה 
שימוש ראשוני. לאחר הנחה על גבי המטען, הנורית האדומה 
בחלקו העליון של המשדר תידלק ותכבה רק אחרי שסוללת 
המשדר מלאה. הנורית האדומה על גבי המטען תמיד דלוקה 

ואינה נכבית.

באנגלית:  כך  על  יכריז  המשדר  חלשה,  הסוללה  כאשר   .5
BATTERY RUNNING LOW, PLEASE CHARGE!. ההכרזה 
תתבצע כל כ 5 דקות למשך כ 60 דקות. במידה והמשדר לא 
בסיס  על  המשדר  את  לשים  מומלץ  לכן  יכבה!.  הוא  יטען 
הטעינה מיד לאחר שהמשדר השמיע סוללה חלשה. במידה 
ומוכנס  האפליקציה  דרך  מופעלת  חלשה  סוללה  ותכונת 
(לאותו  טקסט  הודעת  ישלח  המשדר  בתיבה,  טלפון  מספר 

מספר שהוכנס בתיבה) על סוללה חלשה 

לבדיקת  לפעולה.  מוכן  המשדר  ראשונה,  טעינה  לאחר   .6
החירום  מקש  על  ללחוץ  חשוב  המשדר,  של  ראשוני  מיקום 

שאתה נמצא בחוץ ומתחת לשמיים.

תאור הנורות / לדים
שניות   5-10 מידיי  יהבהב  הצדדי  בכפתור  הכחול  האור   .1
והאור  במידה  הסלולארית.  לרשת  חיבור  אינדיקציית  והינו 

יהבהב מהר = המשדר אינו מחובר לרשת הסלולארית.
2. שלושת הנורות האדומות מקדימה יהבהבו כל כ 5 שניות, 

אינדיקציה שהמכשיר עובד (פועל ומוכן)
קולית  הודעה  תישמע  במשדר,  חלשה  והסוללה  במידה   .3

של סוללה חלשה (ההודעה הינה בשפה האנגלית)
4. הנורה הירוקה למעלה (דולקת בזמן שיחה) 

לרשת  מחובר  המשדר  אם  לבדוק  ותרצה  במידה   .5
על  בודדת)  (לחיצה  בלבד  אחת  לחיצה  לחץ  הסלולארית, 
 DEVICE IS מחובר  הוא  אם  יודיע  והמשדר  הצדדי  המקש 
 DEVICE IS NOT מחובר  אינו  או    CONNECTED

CONNECTED

חשוב: סוג משדר זה 
אינו תומך באזניה אלחוטית, 

לכן אין לגעת בגומיה בצד, 
היא מודבקת

(התמונה להמחשה בלבד)

המשדר  את  לתכנת  כעת  ניתן  הראשוני,  הרישום  לאחר 
DAKTEL בתכונותיו הנוספות באמצעות האפליקציה של

התכונות

חשוב:
 .IPHONE ו-ל  אנדרואיד  אפליקציה,  של  גרסאות   2 יש   .1
הטלפון  גבי  על  נשלחות  הפקודות  על  האנדרואיד  בגרסת 
  IPHONE בגרסת  ואילו  האפליקציה),  גבי  על  (כלומר  שלך 

תופנה אוטומטית לתיבת הטקסט על מנת להקיש על שלח

הסימן......                 על  וכן  (שמור)    SAVE על  להקיש  חשוב   .2
(שנמצא על גבי האפליקציה בצד ימין למעלה) לאחר ביצוע 

פעולה. 

3. חשוב לבדוק שאישורי פקודות למשדר מתקבלות בתיבת 
הטקסט של מכשירך. ניתן לראות אותם גם כאשר מקישים 
של  ההיסטוריה  בעיקרון  הוא   GET (ה  באפליקציה   GET על 

הפקודות שנשלחו למשדר)

מקש החירום
1. לחיצה על מקש החירום (לחיצה קצרה או רצופה שתלווה

יש  לביטול  בחירום.  המשדר  את  תפעיל  הפעלה)  בצליל 
שניות   4 כ  של  רצופה  (לחיצה  מקש  אותו  על  שנית  ללחוץ 

שתלווה בצליל ביטול)

2. ניתן להגדיר עד 8 מספרי חירום (PHONE 1-8). המשדר 
3 פעמים לפני שיעבור למספר הבא. חיוג  יחייג לכל מספר 

שיחת חירום ילווה בהקלטה שתושמע לצד השני:
 THIS IS EMERGENCY CALL, PLEASE PRESS 5 TO
CONFIRM הצד המקבל את שיחת החירום יצטרך להקיש 5 
המשדר   ,5 יוקש  ולא  במידה  השיחה.  את  לקבל  מנת  על 
יתנתק אוטומטית לאחר כ 30 שניות ויחייג שוב לאותו מספר 
ויעבור למספר הבא. במידה ושיחת החירום  3 פעמים)  (עד 
חירום  (שיחת  טקסט  הודעות   2 ישלח  המשדר  התקבלה, 
את  ישלח  המשדר  גוגל).  מפת  באמצעות  המשדר  ומיקום 
להגדרה  בהתאם  שונות  הודעות  (או  הודעות  אותן 

באפליקציה) למספרי החירום שסומנו באפליקציה

SET
הקש על התבנית של PHONE 1-8 והכנס את מספר 
הטלפון הרצוי. הקש SET (שמור) ואחר כך על הסמן

GET
ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה 

(M1-M2) זיכרונות ישירים
הזיכרונות הישרים אינם מספרי חירום והמשדר יחייג אליהם 

בצורה רגילה. ניתן לשמור 2 מספרי טלפונים
תתקשר  הישירים  הזיכרונות  מקשי  אחד  על  בודדת  לחיצה 

לאותו מספר בליווי צליל. 
אותו  על  בודדת)  (לחיצה  בשנית  להקיש  יש  שיחה,  לסיום 

מקש החירום (ילווה בצליל ביטול).

SET
הקש על התבנית של 1M או 2M והכנס את מספר הטלפון 

הרצוי. הקש SET (שמור) ואחר כך על הסמן  
GET

ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה

הודעות חירום
ברירת המחדל הינה SOS MESSAGE. ניתן לתכנת לבד את 

הודעת או הודעות החירום (באנגלית בלבד)
לאותם  במקביל  שישלחו  חירום  הודעות   5 עד  לתכנת  ניתן 
במידה  ישלחו  החירום  הודעות  שסומנו.  החירום  מספרי 

ותתבצע קריאת חירום מהמשדר.

SET
הקש על המקום הריק בתבנית המוצגת והכנס את ההודעה 
שברצונך לשמור לאחר מכן סמן את מספרי החירום שיקבלו 
אנדרואיד  בגרסת  (שמור).    SAVE הקש  ההודעה/ות.  את 
ובגרסת IPHONE  ותועבר לתיבת הטקסט על מנת להקיש 

שנית על שלח.
GET

ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה

סוללה חלשה
במידה  חלשה  סוללה  של  קולית  הודעה  ישמיע  המשדר 
ההודעה  השמעת  נמוכה.  לרמה  תגיע  המשדר  וסוללת 

תתבצע כל כ 5 דקות למשך כ 60 דקות.
ניתן לשמוע את ההודעה במספר שפות (שינוי שפה על ידי 

תכונת שפה באפליקציה).

ניתן להוסיף מספר טלפון ייעודי אליו ישלח המשדר הודעת 
התראה של סוללה חלשה.

בגרסת אנדרואיד ניתן לקבל את אחוז הסוללה של המשדר 
על ידי הקשה על GET ולהמתין כ 30-45 שניות עד שתוצג על 

גבי האפליקציה אחוז הסוללה.

SET
ניתן לבחור סוללה חלשה מופעל (ENABLE) וכעת המשדר 
ישמיע הודעה קולית. ניתן להגדיר מספר על מנת שהמשדר 
מספר  לאותו  חלשה  סוללה  על  התראה  הודעת  ישלח 

שהוגדר
GET

בגרסת IPHONE  יופיע ההגדרות האחרונות שבוצעו. 
בגרסת אנדרואיד ניתן לקבל את אחוז הסוללה

(GPS) מיקום
אין צורך לפתוח את התכונה, היא תפתח אוטומטית במידה 
המיקום  את  ישלח  המשדר  חירום,  צלצול  יוציא  והמשדר 
לווין (במידה והמשדר נמצא בחוץ או באמצעות  באמצעות 
בתוך  נמצא  והמשדר  (במידה   (CBP) סלולארית  אנטנה 

מבנה). מפות גוגל נמצאות בשימוש המשדר. 
  FIND LOCATION ניתן לקבל מיקום יזום על ידי הקשה על
לתיבת  תופנה   IPHONE בגרסת  האפליקציה.  באמצעות 
הטקסט ותצטרך להקיש על שלח. בגרסת אנדרואיד תפונה 
שניות   60 כ  להמתין  ותצטרך  הבינלאומית  למפה  ישירות 

לקבלת המיקום.
והמשדר נמצא במבנה סגור קבלת המיקום תיקח  (במידה 
לתיבת  מגיע  תמיד  אופן  בכל  המשדר  מיקום  דקות).   2 עד 

(IPHONEאנדרואיד ו) הטקסט בשתי הגרסאות

 (GEO FENCE PHONE NUMBER) טלפון בתיבת הייעודית
לאחר מכן קבע את הרדיוס (תחום ההגבלה הרצוי) במטרים 
(בין 50 ל 1000 מטר) וכעת לחץ על המפה למעלה (לחיצה 
בגרסת  ורציפה  ארוכה  ולחיצה   IPHONE בגרסת  קצרה 
אנדרואיד) עד להופעת עיגול הגידור על גבי המפה. לאחר 

מכן הקש על הסמן
חשוב לדעת: כאשר תכונה זאת פועלת, המשדר בודק את 
באופן  מתקצר  הסוללה  זמן  ולכן  שניות   60 כ  כל  מיקומו 
יצא  והמשדר  פעילה  זאת  ותכונה  במידה  משמעותי. 
מקומי,  אזהרה  צפצוף  ישמיע  המשדר  שהוגדר,  מהתחום 
 !GEO FENCE ALERT ישלח הודעת טקסט למספר הייעודי
המשדר.  ומיקום  חירום  הודעת  שכולל  חירום  צלצול  ויוציא 
במידה  זאת.  תכונה  אוטומטית  יסגור  המשדר  מכן  לאחר 

וברצונכם להגדיר שנית, יש לפתוח מחדש.
• מיקום אוטומטי (GPS AUTO REPORT). במידה וברצונכם 
ידי  על  זו  תכונה  להפעיל  יש  קבוע,  מיקום  מהמשדר  לקבל 
ENABLE ולאחר מכן להגדיר את הזמן הרצוי לקבלת מיקום 
באפליקציה  דקות).   1-240 (בין  אוטומטית  בצורה  המשדר 

מופיע כרגע 5, אולם זה יעודכן בקרוב בעדכון גרסה כללי.
 

צליל ופרופיל
שמע.  ועצמת  צלצולים  של  שונים  בסוגים  תומך  המשדר 
1 ועצמת השמע על מקסימום.  ברירת המחדל הינה צלצול 
ועצמת  הצלצול  סוג  את  האפליקציה  דרך  להגדיר  ניתן 

השמע הרצויה.

SET
סמן את סוג הצלצול הרצוי, הצליל ועצמת השמע 

GET
ניתן לראות את הבחירה האחרונה שבוצעה

התראת נפילה
השימוש בתכונת התראת הנפילה הינה באחריות המשתמש 

בלבד!
של  המחדל  ברירת  נפילה.  מזהה  בשבב  מצויד  המשדר 
יד  על  להפעלה  וניתנת  סגורה  זאת  שתכונה  הינה  המשדר 

המשתמש ועל אחריותו בלבד.
והתבצעה  המשתמש  ידי  על  פתוחה  זאת  ותכונה  במידה 
ישמיע  ראשית  המשדר  המשדר,  ידי  על  שאותרה  נפילה 
צפצוף למשך כ 10 שניות על מנת לתת למשתמש אפשרות 
לבטל את התראת הנפילה (לחיצה ארוכה ורציפה על מקש 
החירום) לפני שהמשדר יוציא אוטומטית צלצול חירום. בכל 
מקרה במידה ואותרה נפילה על ידי המשדר, המשדר ישלח 

נפילה)  (התראת   FALL IS DETECTED התראה  הודעת 
להגדיר  ניתן  האפליקציה.  ידי  על  שהוגדר  ייעודי  למספר 
אלו  ונמוך)  רגיל  (גבוה,  רגישות  של  רמות   3 באפליקציה 

רגישויות של המשדר לנפילות ותזוזות

SET
הרגישות  את  סמן   .(ENABLE) לדלוקה  זאת  תכונה  סמן 

(מומלץ רגיל)
הוסף מספר טלפון לשליחת הודעת התראה על נפילה

GET
ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה במשדר

מענה אוטומטי (שליטה מרחוק)
ידי  על  מרחוק  ומיקרופון)  (רמקול  המשדר  את  לפתוח  ניתן 
מספרי  רק  אחד.  צלצול  לאחר  ופתיחה  למשדר  צלצול 
הטלפון שנמצאים בזיכרונות של מספרי החירום והזיכרונות 

הישירים יכולים לבצע שליטה מרחוק!

SET
דלוק  ל  הסמן  העברת  ידי  על  זאת  תכונה  להדליק  ניתן 

(ENABLE) מסומן באדום
GET

ניתן לקבל אינפורמציה האחרונה שהוגדרה במשדר

 PERIODIC DEVICE) המשדר  ותקינות  קשר  בדיקת 
(CHECK

יומי  כאשר תכונה זאת פתוחה, ניתן לקבל מהמשדר עדכון 
 DEVICE IS שהוא פעיל ועובד. המשדר ישלח הודעת טקסט

OK  בהתאם להגדרה שנבחרה (בין 1-7 ימים)
במידה ובוחרים 1, המשדר ישלח את הודעת הטקסט כל 

כ 6-8 שעות.

SET
להפעלת התכונה העבר את הסימן לדלוק (ENABLE), הכנס 
את מספר הטלפון הייעודי אליו תשלח הודעת הטקסט וסמן 

את היום הרצוי
GET

ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה 

שפה
המשדר תומך ב 7 שפות. אנגלית הינה ברירת המחדל.

השפה  ואת  האפליקציה  שפת  את  תציג  שנבחרה  השפה 
הקולית של ההודעות המובנות במשדר. ההודעות המובנות הן:

• הודעת החירום 
• סוללה חלשה

• משדר מחובר / לא מחובר לרשת

SET
יש  שפה  שינוי  לאחר  להשתמש.  שברצונך  השפה  את  בחר 

לסגור את האפליקציה ולפתוח אותה שנית מחדש.
GET

ניתן לקבל את האינפורמציה האחרונה שהוגדרה
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