) (GPSدليل البدء السريع لنظام تحديد المواقع العالمى

"لقد اصبحت صقار أفضل بسبب اﻻحكام التي يمكنني اتخاذها مع مارشال  '' .GPSحقا ً اﻻمر مدهش “ستيف تشندجرين"
تهانينا على شراءك نظام مارشال  ,GPSستجد انه اكثر بكثير من مجرد آداة استرداد و تتبع الطير ولكن يخبرنا العمﻼء انها تحسن من اداء
الصقور بطرق اساسية لم يكن باﻹمكان تصورها قبل بضعة سنوات ،نحن نأمل أن تجد انها ﻻ غنى عنها ابدا في مجموعة التنزه الخاصة بك.

هنا كيف تبدأ نظام ال GPSالجديد الخاص بك.

 -1قم بتحميل برنامج  Aerovision4من ال Apple storeعلى جهازك ال ايفون او ايباد.
 -2تاكد من ان يكون ال  Bluetoothمفتوح في جهازك ال .Apple
 -3اضغط لفتح البرنامج.

 -4فعل خدمة تحديد الموقع ،سترى خريطة للمنطقة تحدد موقع الجهاز )ال ايفون او ال ايباد( عن طريق
نقطة حمراء على الخريطة.

 -5قم بتشغيل جهاز ال ) Pocketlinkاستقبال البيانات( خﻼل النقر بالزر بالمغناطيس ) كما موضح
بالصورة(.

 -6من داخل البرنامج انقر على عﻼمة مارشال في الزاوية اليسرى باﻷعلى لفتح قائمة اﻻعدادات ،سترى
 S/Nالخاص بالجهاز.

 -7اثناء الخروج في رؤية واضحة للسماء ،قم بتثبيت البطارية في الريشة ،سيظهر اللون اﻻخضر كتمهيد
ثم اللون البرتقالي للبحث على اﻻقمار الصناعية وسيتحول للون اﻻزرق فى خﻼل  2الى  3دقائق
بمجرد الحصول على القمر الصناعي.

تم توصيل جهاز ال  GPSالخاص بك على النظام وهو جاهز للتشغيل

 -8يوجد في قائمة اﻻعدادات فيديوهات تعليمية وارشادية مهمة ،قم بمشاهدتها للمساعدة على استخدام وفهم الجهاز ،وهى فيديوهات قصيرة
وسهلة ومرتبة حسب الموضوع وتحتوى على المعرفة التشغيلية اﻻساسية ويفضل مشاهدتها بشكل متكرر لتعلم اشياء جديدة ولذلك تم

اضافتها للتطبيق لتكون في يدك طوال الوقت وليست على جهاز  DVDفي المنزل .يمكن أيضا مشاهدة تلك الفيديوهات اونﻼين على

موقعنا

. www.marshallradio.com

مﻼحظة لمستخدمي الريش على اﻷرجل )الحيل( مثل الرينج ،جميع الريش مزودة بسبرنج )مشبك
الصفرة( إذا كنت تريد إزالته قم بإزالة الحماية السوداء ،هناك قطع زرقاء تحمل السبرنج  ،اسحبها إلى
اﻻسفل وحرك ها إلى اليمين واليسار حتى تتحرر  ،ثم قم بإزالتها و أعد تركيب الوقاية السوداء،
احفظ السبرنج اﻻستخدام في المستقبل على السفرة في الذيل او على الظهر.

انقر لتحديد إحصائيات البث المباشر،
مايصل 2على الهواتف الصغيرة
و 4على الهواتف الكبيرة وال هي باد.

انقر للوصول إلى
قائمة اﻹعدادات.

انقرلتكبيرسهم اﻻتجاه والمسافة.
عظيم لتتبع الطيور.

شاهد مقاطع فيديو
تعليمية.

عرض سجل الرحلة.

اضبط إعدادات
النظام.

اسحب لليمين للوصول إلى
البث وضبط اتجاه الخريطة
وضبط قفل الهدف.

اسحب إلى اليسار لتسجيل
رحلة

يشير اللون المعروض على الرحلة إلى الوضع الذي أنت فيه.

اسحب ﻷعلى لعرض إحصائيات جهاز اﻹرسال.

في الرحلة الموضحة باﻷعلى اﻷخضر  ECOواﻻزرق هو HD
اضغط مع اﻻستمرار على دائرة الجهاز لتغيير وضع اﻻرسال.

لﻼستفسارات واﻷسئلة يرجى اﻻتصال على رقم  | 00971563938020بريد الكترونى  | mohamed@marshallradio.comالعنوان  :مركز الصقور والرياضة ،شارع الميدان,ند الشبا,دبى | www.marshallradio.com

اﻷجهزة

المتوافقة iPad air :واﻻصدار اﻻحدث

iPad Mini Gen 2واﻻصدار اﻻحدث  iPhone 6واﻻصدار اﻻحدث.

توفر أحدث اﻷجهزة أكبر تجربة استجابة خاصة عند تبع أكثر من جهاز ارسال.

ملحوظة* تعمل Aerovisonفقط على أجهزة  iPadالتي يتم تمكينها خلويًا ) ) (cellularيوجد بها مكان للشريحة ( وذلك لمعرفة موقعك ،اتصال البيانات
الخلوية غير مطلوب ،اتصال اﻹنترنت غير مطلوب ،فقط عند تنزيل الخرائط التي يمكن القيام بها مسبقا بسهولة.

إذا كنت تريد المساعدة المستمرة والدعم الفني يمكنك اﻻنضمام إلى ال)  ( Aerovision GPS support groupعلى الفاسبوك  ،ستحصل على اﻹجابة لﻸسئلة
مباشرة من الشركة باﻹضافة إلى المستخدمين اﻵخرين من ذوي الخبرة هذه المجموعة مغلقة ساعة أطلب منك تقديم أرقام جهازك التسلسلية لﻼنضمام.

