
Real-Time GPS Tracker 2 
 התקנה

 Real-Time GPS Tracker 2להוריד מהחנות את האפליקציה:  
 ".2"-* שימו לב ל

   זה האייקון שלה:
 ".דמת המסך)י(בק הליעבמהלך ההתקנה יש לאשר לאפליקצייה גישה למיקום "כל הזמן". לא רק "כאשר היא פ

 תפעול
 .)⁝( נקודות 3 –למעלה מימין ו; )≡( קווים 3 –למעלה משמאל  :תפריטים 2במסך הראשי יש 

 :, מבלי שהתקין את האפליקציהךראות את מסלול התנועה של. לאפשר למישהו ל1
 .)≡(פתחו את התפריט השמאלי  –
 ."Send Guest URLלחצו על " –

 ס./פייסבוק/אחר"..מ.אפשרויות למשלוח הקישור (למעלה. מתחת לתפריטים): "אימייל", או "ס 2החלון שיפתח מציג 
 .ס/פייסבוק/אחר".מ.למשלוח הקישור בווטצאפ: לחצו על "ס –

 )[<] נקודות מקושרות 3( יופיע סמל הקישור )למעלה (ליד סמל התפריט הימני
 לחצו על סמל הקישור. בחרו ב"ווטצאפ" ושלחו את הקישור לחבר המבוקש. –

 על גבי מפת גוגל. כשהוא יפתח את הקישור הוא יראה את מסלול התנועה שלכם

 :עקוב אחרי מסלול התנועה של מישהו אחר. ל2
 לשם כך, עליו לאשר אותך כ"חבר".

 .)≡(פתחו את התפריט השמאלי  –
 ".Friendsלחצו על " –
 "ADD FRIEND +בחלון שייפתח, לחצו על " –
 ".OKבחלון שייפתח, הקלידו את שם המשתמש של החבר. ואשרו " –

 ".Account"-", בSettingsמופיע בתפריט הימני, בפקודת " נו* שם המשתמש של
 ובה יהיה עליו לאשר את בקשתכם. (באפליקציה עצמה, בחלון רשימת החברים) החבר יקבל הודעה

 לאחר האישור, מסלול התנועה שלו יוצג אצלכם באפליקציה, על מפת גוגל.
מפות. זו מעל זו), ניתן לכבות מפה לא רצויה, על ידי לחיצה במקום כלשהו על  2* אם האפליקציה מציגה מסך חצוי (

 לחיצה על האייקון הקטן שיופיע בתחתית המפה משמאל. ובחירה באפשרות של כיבוי המפה.ואז, המפה. 

 :עצור זמנית את פעילות האפליקציה. ל3
 .נית העליונה, ליד התפריט הימני, בפינה הימ"Stopלחצו על " –
 ., באותו מקום"Startלחצו על "להחזיר את האפליקציה לפעולה,  –

 :סגור את האפליקציה. ל4
 .)⁝(פתחו את התפריט הימני  –
 ".Shutdown allלחצו על " –

 :)לדלל את התצוגההסתיר באופן זמני חבר במפה, או ברשימת החברים בתפריט הראשי (. ל5
 .)≡(פתחו את התפריט השמאלי  –
 ".Friendsלחצו על " –
 .שם החבר המבוקש לחצו עלברשימת החברים,  –
 ".Set user invisible"בתפריט שיפתח, לחצו על  –

 * הטקסט במדריך הזה כתוב בלשון זכר, אך מכוון לכולם.

 טיילו ותהנו
 מרזל

 



 :מישהו אחרבטל מעקב של מישהו אחריכם, או מעקב שלכם אחרי . ל6
 ).≡פתחו את התפריט השמאלי ( –
 ".Friendsלחצו על " –
 ברשימת החברים, לחצו על שם החבר המבוקש. –
 ".Remove user from my map" או "Remove me from user's mapבתפריט שיפתח, לחצו על " –

 :זום במפה. 7
 "פלוס" ו"מינוס". ית למטה יופיעו לחצניימנבפינה ה .נגעו בנקודה כלשהו על המפה –

 לחצו על הלחצן הרצוי להגדלת/הקטנת תצוגת המפה. או השתמשו בתנועות ה"צביטה" הרגילות בטלפון.

 :מירכוז המפה. 8
 .)ית למטה יופיע לחצן "איפוס" (מעל לחצני "פלוס"/"מינוס"ימננגעו בנקודה כלשהו על המפה. בפינה ה –

 מפה. או השתמשו בתנועות ה"צביטה" הרגילות בטלפון.לחצו על הלחצן הרצוי להגדלת/הקטנת תצוגת ה

 התאמות
 , כאשר הטלפון בטעינה):15שניות במקום  5לדוגמה, להקטין את אינטרוול עידכון המפה (. 1
 ;"GPS interval on chargingלחצו על " ;"Update intervalsלחצו על " ;"Settings), לחצו על "⁝( בתפריט הימני –

 וסגרו את התפריט. ;ולחצו "אישור 5הקלידו 
 למנוע מהמסך לכבות:. 2
 "Screen always on" בחרו"; Wake lock mode", גללו למטה ולחצו על "Settings), לחצו על "⁝בתפריט הימני ( –

 .ואשרו
 . לנקות את המפה ממסלולים קודמים:3

 .מיותריםה יםהמסלול מוחק אתש ,כללי לטרפי* לא ניתן לנקות באופן ידני. צריך לקבוע לאפליקציה 
 Configure Auto); לחצו על "⁝"; בדף שיפתח לחצו על התפריט הימני (Tracks), לחצו על "≡בתפריט השמאלי ( –

Tracks ;"בחרו את הפילטר הרצוי וקבעו את הזמן/האורך הרצויים; לסיום, לחצו על סמל ה"שמירה" למעלה. 
 את המפה עם תנועת הנעקב: . להורות לאפליקציה לגלול4

 * בברירת המחדל, המפה נשארת קבועה ויש לגלול אותה ידנית כדי לא לאבד את הנעקב.
 ."Follow on map), למטה, ברשימת החברים, לחצו על שם החבר; בתפריט שייפתח לחצו על "≡בתפריט השמאלי ( –

 בכל רגע נתון. ,אחרי חבר אחד בלבדכך,  "לעקוב"* ניתן 

 יםקישור
 :)RTT2( של האפליקציה הדרכה ניסירטוספריית קישור ל

https://www.youtube.com/channel/UC_W6Sv7UW0HPUXcIeMQ1X8A 

 

 

כיסיתי רק שבריר קטן מהן, שהתאימו האפליקציה כוללת המון אפשרויות ותכונות. חלקן בחינם וחלקן בתשלום. כאן  **
 לקבוצה שלנו. אני לא מצאתי הדרכה מלאה ומסודרת לאפליקציה. לדעתי, כדאי להתקין אותה ולהתנסות.
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