
 (GPS) دليل البدء السريع لنظام تحديد المواقع العالمى
 
 
 
 
 
 
 

  تشندجرين" ستيف“. '' حقاً االمر مدهش GPS اتخاذها مع مارشال يمكنني التيبسبب االحكام  أفضل"لقد اصبحت صقار 
الطير ولكن يخبرنا العمالء انها تحسن من اداء  داة استرداد و تتبع آمجرد اكثر بكثير من انه  ستجد ,GPS تهانينا على شراءك نظام مارشال 

  .ال غنى عنها ابدا في مجموعة التنزه الخاصة بك نأمل أن تجد انهانحن لم يكن باإلمكان تصورها قبل بضعة سنوات،  الصقور بطرق اساسية 
  الخاص بك. الجديد GPSكيف تبدأ نظام ال  هنا

 على جهازك ال ايفون او ايباد. Apple storeمن ال  Aerovision4برنامج  بتحميلقم  -1
 .Appleجهازك ال  فيمفتوح  Bluetoothان يكون ال  تاكد من -2
  اضغط لفتح البرنامج. -3
ايفون او ال ايباد) عن طريق  ال(الجهاز تحدد موقع  للمنطقةفعل خدمة تحديد الموقع، سترى خريطة  -4

 .ةنقطة حمراء على الخريط
(استقبال البيانات) خالل النقر بالزر بالمغناطيس ( كما موضح Pocketlink قم بتشغيل جهاز ال  -5

 ).بالصورة
لفتح قائمة االعدادات، سترى  باألعلىاليسرى  الزاوية فيمن داخل البرنامج انقر على عالمة مارشال  -6

S/N .الخاص بالجهاز 
، سيظهر اللون االخضر كتمهيد الريشة فيللسماء، قم بتثبيت البطارية  واضحةرؤية  فياثناء الخروج  -7

دقائق  3الى  2للبحث على االقمار الصناعية وسيتحول للون االزرق فى خالل  البرتقاليثم اللون 
 .الصناعيبمجرد الحصول على القمر 

 
قم بمشاهدتها للمساعدة على استخدام وفهم الجهاز، وهى فيديوهات قصيرة  مهمة، وارشادية قائمة االعدادات فيديوهات تعليمية فييوجد  -8

ولذلك تم وسهلة ومرتبة حسب الموضوع وتحتوى على المعرفة التشغيلية االساسية ويفضل مشاهدتها بشكل متكرر لتعلم اشياء جديدة 
مشاهدة تلك الفيديوهات اونالين على  أيضايمكن  .المنزل في DVDلتكون في يدك طوال الوقت وليست على جهاز اضافتها للتطبيق 

    . www.marshallradio.com   موقعنا
ها إلى سبرنج ، اسحبإذا كنت تريد إزالته قم بإزالة الحماية السوداء، هناك قطع زرقاء تحمل ال الصفرة) (مشبكمزودة بسبرنج جميع الريش ) مثل الرينج، (الحيلمالحظة لمستخدمي الريش على األرجل       ،ءها إلى اليمين واليسار حتى تتحرر ، ثم قم بإزالتها و أعد تركيب الوقاية السوداكحرواالسفل 

 
.في المستقبل على السفرة في الذيل او على الظهراحفظ السبرنج االستخدام   

 

 

 الخاص بك على النظام وهو جاهز للتشغيلGPS  تم توصيل جهاز ال 



                                                 
  االحدث. واالصدار  iPhone 6االحدث  واالصدار iPad Mini Gen 2  واالصدار االحدث   iPad airاألجهزة المتوافقة:

  توفر أحدث األجهزة أكبر تجربة استجابة خاصة عند تبع أكثر من جهاز ارسال. 
وذلك لمعرفة موقعك، اتصال البيانات يوجد بها مكان للشريحة ) (  (cellular) كينها خلويًاتم التي يتم iPad  أجهزةعلى  فقطAerovison  تعمل ملحوظة*

 .بسهولة التي يمكن القيام بها مسبقاعند تنزيل الخرائط الخلوية غير مطلوب، اتصال اإلنترنت غير مطلوب، فقط 
 

ستحصل على اإلجابة لألسئلة ،  الفاسبوكعلى  ) ort grouperovision GPS suppA (والدعم الفني يمكنك االنضمام إلى ال ةإذا كنت تريد المساعدة المستمر
  .لالنضماممباشرة من الشركة باإلضافة إلى المستخدمين اآلخرين من ذوي الخبرة هذه المجموعة مغلقة ساعة أطلب منك تقديم أرقام جهازك التسلسلية 

 

 إلى لانقر للوصو
 .تقائمة اإلعدادا

فيديو  مقاطع شاهد
 .ةتعليمي

 .الرحلة سجل عرض
 إعدادات اضبط
 .النظام

 ،البث المباشر إحصائيات دانقر لتحدي
  على الهواتف الصغيرة 2مايصل

باد. هيوال الهواتف الكبيرة  على 4و   

 لىإ للوصول لليمين اسحب
 طةالخري اتجاه وضبط البث

.الهدف قفل وضبط  

.لاجهاز اإلرس إحصائيات لعرض ألعلى اسحب  

والمسافة.  االتجاه انقرلتكبيرسهم
 لتتبع الطيور. معظي

 لجياليسار لتس إلى اسحب
 رحلة

.هفي أنت الذي الوضع إلى الرحلة على المعروض نيشير اللو  
  HD الزرق هو او   ECO   األخضر باألعلى الموضحة  الرحلة في 

.االستمرار على دائرة الجهاز لتغيير وضع االرسالاضغط مع   
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