א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה
 .1הורדה והתקנה
הורד את האפליקציה ( )AdvRider WDמהחנות והתקן .למכשירי אנדרואיד בלבד.
 .2הגדרות ראשונות
לאחר ההתקנה צריך לבצע באופן חד פעמי 3 ,הגדרות פשוטות להתאים את האפליקציה אלינו.
.2א .בחר תצוגת מפה (ולא צילומי לווין) — סעיף .2א בעמוד .3
.2ב .התאם את הגדרות המערכת — סעיף .2ב בעמוד :4
– .2ב .1.הקלד את שמך — סעיף .2ב 1.בעמוד .4
– .2ב .2.הקלד את מילת הקוד לשליחת מיקום בסמס — סעיף .2ב 2.בעמוד .4
האפליקציה מוכנה לשימוש.
 .3הפעלה (אחרי שווידת שהנתונים והג'-פי-אס בטלפון פועלים)
בתחילת הטיול צריך להפעיל את האפליקציה ולבצע  2פעולות התחברות פשוטות:
.3א .הפעל את ה GPS-של האפליקציה — סעיף .3א בעמוד .5
.3ב .הצטרף לקבוצה של הטיול — סעיף .3ב בעמוד  ;6וסעיפים .3ב 1.או .3ב 2.בהמשך.
האפליקציה פועלת.
היא עובדת ברקע .איננה חייבת להיות בקידמת המסך .ואתה יכול להפעיל כל אפליקציה אחרת.
 .4שימושים
האפליקציה משופעת בפיצ'רים .אני אתמקד ב 4-התכונות העיקריות שמתאימות למטרתנו:
.4א .במהלך הטיול ניתן לראות את מיקומם הנוכחי של כל חברי הקבוצה על המפה .ואף ניתן
לעקוב בזמן־אמת אחרי מסלול המוביל (או כל רוכב אחר) ,כדי לא לאבד את השיירה.
.4ב .אם איבדת קשר עין עם הרוכבים האחרים ,או שמצאת את עצמך מבודד בכביש ,ואתה
חושש שלא ראית מרשל ופיספסת פנייה .עצור לרגע ,העלה את האפליקציה לקידמת המסך,
ובדוק היכן נמצאים הרוכבים האחרים על המפה.
.4ג .אם התנתקת מהקבוצה והתברברת ,שלח סמס (סמס רגיל מהטלפון) לאחד החברים
בקבוצה ,עם המילה "מקומך" בלבד .מיד תקבל סמס חוזר עם קישור לניווט בגוגל־מפות אל
מיקום החבר .הסמס החוזר נשלח באופן אוטומאטי מהמכשיר של החבר ,מבלי שהוא יצטרך
לעצור ולענות .לחץ על הקישור ועקוב אחרי הוראות הניווט.
.4ד .אם אתה מבקש להצטרף לטיול בדרך (ולא בנקודת הכינוס) .תוכל לעקוב אחרי התקדמות
הקבוצה לכיוונך ,ולא סתם לחכות בלי לדעת מה קורה.
תהנו ,ותודה לעדי ברדה
מרזל
* הטקסט במדריך הזה כתוב בלשון זכר ,אך מכוון לכולם.
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AdvRider WD

2018 מעודכן לספטמברUser
)חלקית
מדריך הפעלה מקוצר (מתורגם
Manual
כל הזכויות שמורות לעדי ברדה
http://advrider.com/index.php?threads/advrider-wd-application.1026107
AdvRider WD is a complete toolset for the adventure rider including offroad navigation system,
realtime riding groups, social help and vehicle anti theft system all packed in an easy to use
interface

המסך הראשי

General UI layout
==============

אס-פי-מציין ג'י

נתוני הרכיבה
מצפן

המיקום שלי

המרחק לסיום המסלול
שעת סיום
משוערת
"לחצן "תפריט

שם הקבוצה
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 הגדרות ראשונות.2
: אחרי ההתקנה, הגדרות שצריך לבצע באופן חד־פעמי3
.) הקלדת מילת הקוד לסמס3( ;) הקלדת שימך2( ;) בחירת תצוגת המפות1(
) בחירת צורת המפה (רגילה או צילום.א.2

Switching between online maps

.לחץ לחיצה קצרה על סמל התפריט

Click on main menu

. לחץ על סמל המפות,בתפריט הראשי שיופיע

Click on maps

Choose between “Normal” and “Satellite” maps

. לתצוגת מפה,)Normal( "לחץ על "רגיל

 לחץ שוב על סמל התפריט,לסגירת החלון
.המעומעם

Switching between Portrait/Landscape views
In the app settings dialog, enable/disable “Landscape orientation”. Landscape view is commonly
used on tablets installations

–3–

.2ב .הגדרות מערכת (לקבלת סיוע)

System settings
=================

לחץ לחיצה ממושכת על סמל התפריט.

Press on main menu

בתפריט המישנה שיופיע ,לחץ על סמל המנעול.

Press on Lock menu


לחץ על "הגדרות".





Press on Settings

גלול ומלא את הפרטים
בשתי ההגדרות שלהן:

System settings list
Usage

Parameter

will be used when sending alert messages to your
friends

Your name

Anyone sending to you an SMS message containing
that word will get a response with link to your current
location

Location secret word

הגדרה

שימוש

.2ב .1.הקלד את שימך

ישמש לזיהוייך בעת שליחת התרעות לחבריך
 -רשום שם מלא ,לאפשר זיהוי ברור שלך בקבוצה.

.2ב .2.מילת קוד לשליחת מיקום
(ההגדרה האחרונה ברשימה)

כל מי שישלח אליך סמס עם המילה הזו ,יקבל בתשובה
קישור למיקומך הנוכחי.
 -רשום את המילה :מקומך
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 הפעלה.3
: פעולות שצריך לבצע בתחילת כל טיול2
.) הצטרפות לקבוצה של הטיול2( ; של התוכנהGPS-) הפעלת ה1(
Start navigating - Find your location on the map

ניווט

אס בתחילת הטיול-פי-ג'י- הפעלת ה.א.3

.לחץ על סמל התפריט

Press on main menu

.לחץ על סמל המפות

Press on maps

.)GPS לחץ על "הת' גפס" (התחל

Press on “Start GPS”



A GPS icon will show and Once GPS signal will be available, a big orange arrow will show your
location on the map

. ידלקGPS-סמל ה

.חץ כתום גדול יציג את מיקומך במפה

Navigation is using the loaded route along with the compass navigation arrow, roadbook and
trip computer information to ride along the route waypoints and getting to your checkpoints
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חזרה למיקומך במפה

Return to your current location

Pressing once on the GPS icon will bring you back to your current location on the map

,בכל מצב של "שיטוט" במפה
GPS-לחיצה בודדת על סמל ה
.תחזיר את התצוגה למיקומך הנוכחי

קבוצות רכיבה

Riding Groups
===============

AdvRider WD’s riding group feature allows up to 50 friends to join & ride in the same group
where everyone appears on the map in realtime. Members of the group has gone too far will be
displayed in red

האפליקציה מאפשרת שיתוף
. רוכבים בקבוצה50 של עד

 הצטרפות לקבוצה של הטיול.ב.3

Create / join a riding group
Press on main menu

.לחץ על סמל התפריט

Press on groups

.לחץ על סמל הקבוצות
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.3ב .1.הצטרפות לקבוצה חדשה
כדי להיכנס לקבוצה חדשה ,עליך
להצטרף אליה תחילה.
תהליך ההצטרפות הזה ,הוא חד-פעמי
ואחריו תוכל להיכנס ולצאת מהקבוצה
בלחיצה אחת.

לחץ על "הצטרף לקבוצה".

Press on Join Group

”Type the group’s name and your nick name, then press on “Join Group

הקלד בשדה העליון את שם הקבוצה;
בשדה השני יוצג שמך (שנקבע בהגדרות);
התעלם מהשדה התחתון (השלישי);
לחץ על "הצטרף לקבוצה".

בחלון הקבוצות יתווסף כפתור עם שם
הקבוצה.
אם הקבוצה שהקלדת קיימת ופעילה,
תצורף אליה;
אם לא ,תיווצר אצלך קבוצה חדשה בשם
זה ,והאחרים יצטרפו אחר כך.
This will create a new group in case a group of that name doesn’t already exist. If such a group
exists, you will be added to the existing group.
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Your active group’s name will appear in the bottom of your map above the main menu

שם הקבוצה הפעילה יופיע במסך הראשי ,מעל סמל התפריט.

מספר החברים הפעילים בקבוצה

שם הקבוצה הפעילה

בנוסף ,בחלון הקבוצות
שם הקבוצה הפעילה יודגש בירוק.

Another indication for the active group
is in the groups dialog. The active
group is highlighted in green

.3ב .2.כניסה לקבוצה קיימת
מעתה ,תוכל להיכנס לקבוצה
(שכבר קיימת אצלך) בלחיצה
על הכפתור שלה.
כדי לצאת (לא לעזוב לחלוטין),
לחץ על כפתור "."OFF
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הסתר את רשימת חברי הקבוצה/הצג

Show/Hide group members panel

Click on the active group members icon.
A list of all active group members sorted by their names will appear.

.לחץ על אייקון מספר־החברים
.תוצג רשימת כל החברים הפעילים

תוצג רשימת כל החברים הפעילים

לחץ על
האייקון הזה

Pressing on any member name in the list will move the map to its current location
,
To hide the members list press again on the active group members icon

. תסיט את המפה למיקומו הנוכחי,לחיצה על שם של חבר ברשימה
. לחץ שנית על אייקון מספר־החברים,לסגירת הרשימה
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Set riders roles

קבע את תפקידי הרוכבים

Long-press on a rider’s name from the list - a dialog will appear

. תוצג רשימת התפקידים האפשריים.לחץ לחיצה ממושכת על שם של רוכב מהרשימה

:קבע את תפקיד הרוכב
.) מן המנייןRider(  רוכב.1
)Leader(  מוביל.2
)Marshal(  מרשל.3
 מאסף.4
,כל רוכב בקבוצה יכול לקבוע את תפקידו
.ואת תפקידם של האחרים; וכל המשתתפים יעודכנו
.כל בעל תפקיד מצויין בצבע משלו

Select the desired role. You have the following options:
1. Rider - a “regular” rider
2. Leader - the rider which leads the group.
3. Marshal - a rider which is responsible for directing the group traffic. A marshal role is
dynamic, usually the leader marks the rider behind him to become a marshal when
reaching a significant turn in the trip. The marshal stays in its position, directing the traffic
until the rear guard reaches and frees him. The marshal then becomes a regular “rider”
again
4. Rear guard - one or more riders in the end of the riding group
Anyone in the group can set his own or other rider’s role. All riders will be synced with this
selection. Each role has its own icon color.
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Track a rider’s course

עקוב אחרי רוכב

At any time you can track one of the group rider’s course. It is useful when you want to know the
exact way he rode to his position. Usually you will want to track the leader’s course.
Long-press on a rider’s name from the list - a dialog will appear

. ניתן לעקוב אחרי אחד הרוכבים,בכל עת

.לחץ לחיצה ממושכת על שם הרוכב ברשימה
.תוצג רשימת התפקידים האפשריים

Press on “Start Tracking”

)Start Tracking( "לחץ על "התחל מעקב

From that point, the applications will start recording the selected rider’s course and you will see
it on the map.
To end the tracking, enter the rider’s settings again and press on the “End Tracking” button.

. האפליקצייה תקליט את מסלול הרוכב־הנבחר ותציג אותו על המפה,מרגע זה
 על המפה, לא־צמודים, אדומים, תצוגת המסלול הנעקב מתבצעת בחיצים קטנים:* חשּוב
. צריך ללמוד "להשתמש" בהם.ולא בקו רציף בולט כפי שאנו מורגלים בתוכנות הניווט
.)End Tracking( " כנס לרשימת התפקידים ולחץ על "הפסק מעקב,לסיום המעקב
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עזיבת הקבוצה

Leaving a group

Press on main menu

.לחץ על סמל התפריט

Press on groups

.לחץ על סמל הקבוצות

Make sure your group is active. If not, press on the desired group to join it first and then return
to this dialog  the group should be active (highlighted in green)

 לחץ על הקבוצה, אם לא.וודא שהקבוצה פעילה
.המבוקשת להצטרף אליה

.לחץ על סמל הפח

Press on leave

.קבוצה קיימת כל עוד יש בה חבר אחד פעיל לפחות
Notice that the group exists as long as it has at least one active membe
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