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  הערות

  

 :ןמהלווייר המכשיר מחובר וקולט אותות שים לב ששליחה של הודעה מתבצעת כאשר המכשי �

o  מופיעים בחלק העליון של הצג                     וסימני קליטה תית הצגמופיע בתח    סימן. 

 
 :Emailו  SMSוודא כי מרכז ההודעות מוגדר כראוי כדי לאפשר שימוש ב  �

o  בחר באפשרות  ,הקש עלMessage Settings   והקש. 

o  בחר בService Center והקש 881662900005+הזן ,  והקש. 

 
 :'לתגי'למוקד חברת  24/7לקבלת תמיכה טכנית ניתן להתקשר בחינם  �

o  ממכשיר ה  5050חייגIridium. 

  
 


