
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד

WideBridge™ 
דפית הפעלה ליישום



תפריט ראשי

סרגל תחתון

שיחות אחרונות

 אנשי קשר 

מפה

פרופיל אישי



ספר טלפונים

סרגל עליון

מחוברים:     משתמשים פעילים ברשת

משתמשים:   כלל אנשי הקשר בהתאם להרשאות

קבוצות:     קבוצות דיבור / וידאו

IOT מכשירים:    מצלמות, התקני 

        חיפוש אנשי קשר



שידור לאיש קשר

       חזרה למסך ראשי

לחץ על איש הקשר המקוון הרצוי. 
לצורך חזרה לקריאה אחרונה לחץ על כפתור ה-PTT היעודי במכשיר.

לחץ על האייקון          לדיבור
כאשר לחצן הPTT מוקף בעיגול אדום - מעיד על משתמש "לא זמין" 
כאשר לחצן הPTT מוקף בעיגול כחול - מעיד על משתמש "לא פנוי" 

לחץ על האייקון           להשתקת איש קשר

לחץ על האייקון          במידה ומחובר אמצעי שמע חיצוני
לטובת שינוי הגדרות השמע

לחץ על האייקון           לשליחת הודעה לאיש קשר

לחץ על האייקון          למיקום המשתמש על המפה

לחץ על האייקון          לשידור וידיאו 
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שידור לקבוצה
הכנס למסך הראשי 

בחר בלשונית קבוצות

בחר בקבוצה הרצויה

לחץ על האייקון           לדיבור 
בשיחה קבוצתית יוצג שם הדובר מתחת לשם הקבוצה

לחץ על האייקון          להשתקת קבוצה

לחץ על האייקון          במידה ומחובר אמצעי שמע
חיצוני לטובת שינוי הגדרות השמע 

לחץ על האייקון          לשליחת הודעה קבוצתית

לחץ על האייקון           לשידור וידאו 

.1

.2

.3

.4



תפריט סאונד

היכנס לפרופיל האישי   

 הפעל/כבה שמע בבלוטוס 

העבר שמע לאפרכסת המכשיר

 שמיעת PTT בזמן שיחת סלולר

הגברת סאונד

 שליטה בעוצמת הרמקול



איתור וטיפול בתקלות אופייניות

וודא כי המכשיר אינו במצב טיסה

וודא חיבור סלולארי תקין, או חיבור WiFi, עם 
יכולת גלישה באינטרנט

במידה והתקלה לא נעלמת בתוך מספר שניות 
יש לבצע יציאה מהיישום והפעלה מחדש

 , WiFi וודא קישוריות סלולארית  תקינה, או חיבור
עם יכולת לגלישה באינטרנט

וודא כי המשתמש שנבחר הינו במצב מקוון   

)מופיעה נקודה ירוקה( בתפריט אנשי הקשר 

המתן מספר שניות לעדכון סטטוס המשתמש

במידה ועדיין השידור נכשל - יש לבצע יציאה 
מהיישום והפעלה מחדש

מכשיר "לא מקוון"

לא ניתן לבצע שידור למשתמש / קבוצה

הסר
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לא מקוון



איתור וטיפול בתקלות אופייניות

וודא קישוריות סלולארית לנתונים )גלישה 
תקינה(.

וודא שלחצן הPTT לא מוקף בעיגול אדום, 
המעיד על חוסר קליטה. המתן מספר שניות 

ונסה שוב.

וודא שלחצן הPTT לא מוקף בעיגול כחול, המעיד 
על קיום שיחה פעילה בקבוצה ע"י משתמש 

אחר. המתן לסיום השיחה ונסה שוב.

וודא כי עוצמת הרמקול במכשיר מכוונת 
למקסימום

וודא שכפתור "השתק"         אינו לחוץ

במידה וקיים חיבור אוזניות או התקן שמע

BT חיצוני  יש לבדוק תקינות החיבור

לא ניתן לבצע שידור לקבוצה

לא ניתן לשמוע את השיחה
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פעיל
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