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 :מבוא. 1

 

  :התקנה תוכנה זבוב . 2

ואו להוריד מכתובת האתר של החברה את " זבוב" לחנות גוגל ולהקליד בבר החיפוש סיש להיכנ

לאחר הורדת האפליקציה יש להתקין לפי ההוראות על לסיום וקבלת אייקון במכשיר , האפליקציה

  .דהאנדרואי

 

 



 :התחבר/הרשם. 3

במידה ולא נבצע את . על מנת להתחבר לחיישנים יש צורך להירשם בתור משתמש ואף להתחבר

 !!!החיבור עם החיישנים לא יבוצע, החיבור ונפעיל את החשבון כולל מספרים סידוריים של החיישנים 

 :הרשם

" הרשם"ובחלק העליון יש ללחוץ על כפתור  על מנת להירשם יש ללחוץ על כפתור הבר  

חובה למלא את כל הפרטים על מנת לסיים את ההליך של , ולמלא את כל הפרטים החסרים 

לאחר מכן יש להכניס בתוך תיבת , "ל"דוא","שם משפחה","שם פרטי"יש למלא . ההרשמות

 "  .אימות סיסמה" תווים לפחות  ואף לחזור על הסיסמא בתוך תיבת 6סיסמא בת " הסיסמה"

 ובסיום יש ללחוץ על Vי סימון האות "בתוך המרובע ע" תנאי השימוש"לאחר מכן יש לאשר את 

 "הרשם"הכפתור 

 :התחבר

לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור  ה משתמש רשום יש להיכנס לכפתור הבר  /במידה ואת
: ולמלא את הפרטים החסרים " התחבר"

 יש להכניס את הדואר האלקטרוני שנבחר בזמן הרישום , ל"בדוא

 "שלח"יש להכניס את הסיסמה שנבחרה בזמן הרישום ובסיום יש ללחוץ על לחצן , סיסמה

 :שכחתי סיסמה

בחלק העליון  " התחבר"לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן  י לחיצה על הבר "ניתן לשחזר סיסמא ע

 ל שלכם"הסיסמה שלכם תשלח לכתובת הדוא" שכחתי את הסיסמה"של המסך וללחוץ על לחצן 

 

 :חיבור חיישנים והפעלת חשבון. 4

על מנת להתחבר לחיישנים חובה לבצע רישום והתחברות ובנוסך יש להכניס את המספרים 

שים לב ללא הפעלת החשבון לא יתאפשר החיבור . הסידוריים של החיישנים להפעיל את החשבון 

 !!!לחיישנים 

לאחר מכן יש לבחור מתוך הבר באפשרות  יש ללחוץ על לחצן הבר  , הפעלת החשבון

יש " השתמש בקוד מכשיר"ואז ללחוץ על הלחצן הירוק " ל"דוא","שם"למלא את הפרטים "  חשבון"

להכניס את המספר הסידורי של החיישן המבוקש לייזר ואו רדאר בתוך תיבת הטקסט וללחוץ על 

 "שלח"לחצן 

ולהקליד את המספר הסידורי " הוסף מפתח נוסף"במידה וקיים לנו חיישן נוסף יש ללחוץ על הלחצן 

"                                                         שלח"של המכשיר הלייזר ואו הרדאר ובסיום ללחוץ על 

 המפתחות כאשר מפתח 2 במידה ומותקן ברכב חיישן לייזר וחיישן רדאר  חובה שיופיעו !!!שם לב

 מתייחס לחיישן L מתייחס לחיישן מסוג רדאר ואילו מפתח המזוהה עם האות Rהמזוהה עם האות 

 .מסוג לייזר במידה ואין אפשרות להתחבר יש לפנות לחברה לבדוק את סיבת התקלה 

 

 

 



 : כללי. 5

, WAZEמצד ימין קיצור לאפליקציה ניווט ,בבר העליון קיימים שלושה כפתורים : בר עליון בדף הבית

לצורך דיווחים " דווח על"וכפתור אמצעי , Google map ניווט המצב שמאל קיצור לאפליקצי

 רמזור/מצלמת מהירות,מצלמת טלפונית,למשתמשים על משטרה

מימין כפתור בר לכניסה לתפריט באפליקציה                                   : בר תחתון בדף הבית

 ומסמל קיצור של Lומשמאל שתי כפתורים עגולים המסומנים באייקון בלוטות אחד מסומן באות 

כאשר העיגולים משתנים לצבע ירוק ,  ומסמל את המילה רדארRבמילה לייזר והשני מסומן באות 

 !!! החיבור נמצא תקין

 :איפה חניתי. 6

ואז ללחוץ על  יש ללחוץ על כפתור הבר .  במידה  ותהה מעוניין לדעת את מיקום של רכבך

 . שמור האפליקציה ותוכל לאתר את מיקום הרכב רבשלב זה מיקום רכבך יישא" איפה חניתי"לחצן 

 : שיתוף המיקום שלי. 7

באפשרותך לשתף , שיתוף המיקום שלי מאפשר לשלוח למשתמשים אחרים את המיקום הנוכחי שלי

את המיקום הנוכחי שלך ואף לשלוח את המיקום דרך רשתות חברתיות  ואו הודעות מסוגים שונים 

ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן  על מנת לשלוח את המיקום הנוכחי שלי יש ללחוץ על לחצן  

 ולבחור באיזו דרך אני מעוניין להעביר את המיקום שלי למשתמש אחר " שיתוף המיקום שלי"

 :הגדרות . 8

ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן  על מנת להיכנס למצב הגדרות יש ללחוץ על לחצן הבר 

 " הגדרות"

 "כללי"ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן  

 מצב כללי

 יש באפשרותך לסמן על הבר את המהירות הרצויה ממנה : מהירות התרעה על רדאר

ש             " קמ50לדוגמא אם נבחר במהירות של ,יתקבלו התרעות קוליות של הרדאר

 ש " קמ50 במהירות הנמוכה מ לא יתקבלובמצב זה התרעות 

 

 גבוהה                ,בינוני,נמוך. רגישות הרדאר מתחלקת לשלושה חלקים: רגישות רדאר

מופעל פילטר המסנן הפרעות ועוצמות , במצב זה מתקבלות התרעות מדויקות יותר: נמוך

 מטר                                                 500נמוכות וטווח הקליטה ברדיוס העולה על 

הפילטר במצב פתוח לקליטה מרובה של , במצב זה  רגישות הרדאר גבוהה יותר : בינוני

שים לב כי ייתכן קבלת , מטר 750טווח הקליטה גבוהה יותר ברדיוס העולה על , תדרים

התרעות שווא ממכשירים בעלי תדר זהה ואו דומה היות ונקלטים גם תדרים בעלי עוצמות 

.                                                                                                         נמוכות 

הפילטרים המצב פתוח , מ" ק1רגישות הרדאר גבוהה ביותר עם טווח העולה על :  גבוהה

יתכן ריבוי התרעות !!! שם לב, ביותר כך שכל התרעה שמתקבלת באוויר תתקבל במכשיר

 !!!שווא של רדאר דבורה היות ומדובר ברדיוס גבוהה מאוד ובפילטר במצב פתוח 

 

 לאחר הבחירה , במצב זה המשתמש חייב לבחור במדינה בה הוא נוהג: מדינה נוכחית

 וסוגי המצלמות המותקנות בדרכים,האפליקציה תטען מפה עם מיקומי המצלמות הקבועות



 

 באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את המצלמות הקבועות : הצג מצלמות פעילות

על גבי המפות ולקבל התרעות ויזואליות וקוליות במכשיר   (מצלמה במצב פעיל)" הפעילות"

  (G3 ואו בחיבור WIFIי החברה בצורה אוטומטית דרך חיבור של "העדכונים נשלחים ע)

 

 דחליל"באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את המצלמות הקבועות : הצג מצלמות דחליל "

על גבי המפות ולקבל התרעות ויזואליות וקוליות במכשיר  (מצלמה ישנה לא במצב פעיל)

  (  G3 ואו בחיבור WIFIי החברה בצורה אוטומטית דרך חיבור של "העדכונים נשלחים ע)

 

 באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את המפות במצב יום ואו לילה על מנת : לילה/מצב יום

 למנוע סנוור במצב נהיגה 

 

 באפשרות זו המשתמש בוחר אם להציג את ההתרעות בצורה צפה על : התרעות צפות

 'מצלמות וכו, חיישנים, מד מהירות , דוגמא להתרעה צפה, המסך

 

 באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את התפריט : הצג תפריט צף 

 

 באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את מד המהירות על האפליקציה : מד מהירות צף 

 

 באפשרות זו המשתמש בוחר מתוך הבר את המהירות הרצויה : חריגה במהירות מותרת

 וזאת על מנת לקבל התרעות קוליות כאשר הנהג עבר את המהירות הנבחרת 

 

 ניווט תבאפשרות זו המשתמש בוחר על מנת להפעיל אפליקציו : 'פתיחה של אפליקציה צד ג 

 בצורה אוטומטית כאשר אפליקציה זבוב נפתחת' צד ג

 

 באפשרות זו המשתמש בוחר שבכל עליה של  : פתח את האפליקציה באתחול מחדש

 מערכת ההפעלה האפליקציה תופעל אוטומטית ותתחבר אוטומטית לחיישנים ברכב 

 

 באפשרות זו המשתמש בוחר לקבל עדכונים דרך השרת של : התרעת לייזר בסביבתך

 (זיהוי מאקדח לייזר)מ ממשתמשים אחרים " ק2החברה על התרעות שנתקבלו ברדיוס של 

 

 :צלילים

ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן  על מנת להיכנס למצב צלילים יש ללחוץ על לחצן הבר 

.                      ומצב רכב , מצב כללי, מצב צלילים מתחלק לשניים" צלילים"ויש ללחוץ על  לחצן  "   הגדרות"

(                                                                יסלולאר)מצב כללי מתייחס להתרעות קוליות המתקבלים מהמכשיר 

דרך חיבור בלוטוס לדיבוריות  (יסלולאר)מצב רכב מתייחס להתרעות קוליות המעוברות ממכשיר נייד 

 וכך כל וההתרעות המתקבלות מושמעות ברכב , המותקנות ברכב 

 מצב צלילים כללי 

 ביטול מבטל את כל הצלילים , מצב זה שולט בכל הצלילים היוצאים מהמכשיר: אפשר צלילים 

 באפשרות זו המשתמש בוחר עם לקבל התרעה קולית ממצלמות: התרעת מצלמות קבועות 

 באפשרות זו המשתמש בוחר עם לקבל התרעה קולית מחיישן הרדאר: התרעת חיישן רדאר 

 באפשרות זו המשתמש בוחר עם לקבל התרעה קולית מחיישן הלייזר: התרעת חיישן לייזר 

 



 מצב צלילים רכב

 דרך חיבור  (יסלולאר)מצב זה שולט בכל ההתרעות שיוצאות מהמכשיר :  אפשר צלילים

 בלוטות ומאפשר לקבל התרעות קוליות בדיבוריות המותקנות ברכב 

 באפשרות זו המשתמש בוחר לקבל התרעה קולית מהמכשיר : התרעת חיישן רדאר

 דרך חיבור בלוטות הישר לדיבורית המותקנות ברכב    (יסלולאר)

 באפשרות זו המשתמש בוחר לקבל התרעה קולית מהמכשיר : התרעת חיישן לייזר

 דרך חיבור בלוטות הישר לדיבורית המותקנות ברכב    (יסלולאר)

 באפשרות זו המשתמש בוחר לקבל התרעה קולית מהמכשיר : התרעת מצלמות קבועות

 דרך חיבור בלוטות הישר לדיבורית המותקנות ברכב    (יסלולאר)

 

 :חיישנים פעילים

ולאחר מכן יש ללחוץ על  יש ללחוץ על לחצן הבר " חיישנים פעילים"על מנת להיכנס למצב 

 "חיישנים פעילים " וללחוץ על לחצן  ,  " הגדרות"לחצן 

 באפשרות זו המשתמש בוחר עם לנתק או לחבר את חיישן הלייזר : אקדח לייזר 

 באפשרות זו המשתמש בוחר עם לנתק או לחבר את חיישן הרדאר : רדאר דבורה 

  תדרKA: תדר רדאר נמצא בשימוש בישראל  

 :בלוטות

ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן  יש ללחוץ על לחצן הבר " בלוטות " על מנת להיכנס למצב 

 "בלוטות " וללחוץ על לחצן  ,  " הגדרות"

 באפשרות זו המשתמש בוחר עם לנתק או לחבר אוטומטית את : חיבור בלוטות אוטומטי

 החיישנים ברכב לאפליקציה  

 באפשרות ניתן לחבר את החיישנים למכשיר המותקן ברכב הפועל : בלוטות לרדיו ברכב

 ואו למכשירים ישנים  (SPP )2בטכנולוגיה בלוטות דור 

על מנת לקבל " 1234"במידה ומתחברים דרך זו יש להכניס סיסמא במכשיר הרכב : הערה

 זיהוי אוטומטי  של הרכיב 

 :מסך

ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן  יש ללחוץ על לחצן הבר " מסך " על מנת להיכנס למצב 

 "מסך " וללחוץ על לחצן  ,  " הגדרות"

 באפשרות זו המשתמש בוחר אם להשאיר את המסך ואו אפליקציה במצב דולק  : מסך 

 :רכישת מכשיר. 9

ולאחר מכן יש ללחוץ על  יש ללחוץ על לחצן הבר " רכישת מכשיר " על מנת להיכנס למצב 

 ניתן למלא פרטים ולשלוח ונציג מכירות ייצור אתכם קשר "  רכישת מכשיר " לחצן 

 :שינוי שפה. 10

ולאחר מכן יש ללחוץ על          יש ללחוץ על לחצן הבר " שינוי שפה " על מנת להיכנס למצב 

 ולבחור את השפה הרצויה  "  שפה " לחצן 

 



 :שיתוף האפליקציה. 11

ולאחר מכן יש ללחוץ  יש ללחוץ על לחצן הבר " שיתוף האפליקציה " על מנת להיכנס למצב 

 ולבחור את צורת ההתקשרות ולשלוח למשתמש אחר"  שתף " על לחצן 

 :אודות. 12

ולאחר מכן יש ללחוץ על                 יש ללחוץ על לחצן הבר " אודות " על מנת להיכנס למצב 

באודות ניתן לבדוק את גרסת האפליקציה המותקנת במכשירך בנוסף ניתן לקבל "  אודות " לחצן 

 .....תקנון ועוד,תנאי שימוש ,צור קשר ,מידע אודות החברה 

 


