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انگلستان نزدیک به نظر می رسد اما رسیدن به آن از طریق دریا
ساعتهای زیادی طول می کشد

بدون موتور امتحان نکنید
از کشتی ها دور باشید .آنها موج های بزرگی ایجاد می کنند و
شمارا نمی بینند
در دریا سردتر است و باد آن بیشتر از خشکی است
قبل از عبور هوارا بررسی کنید .مراقب مه و وزش باد شدید
.باشید
اگر امواج باالتر از  0.5متر است  ،سعی نکنید
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برای نجات

زنگ بزنید 112
ب7777اید ک777ار ک777ند حتیو7قتیت7777لفنش77ما س77یگنا7لن77دارید112
وقتی به 112زنگمیزنید به آنها بگید که شما در دریا هستید و نیاز به نجات دارید
اگر تلفن شما از شبکه فرانسوی برخوردار است با  196تماس بگیرید تا مستقیما ً با
.گارد ساحلی فرانسه صحبت کنید
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:اسکن کنید این مد را برای
اطالعات مربوط به ایمنی در دریا و
آماده شدن برای سفر
نحوه راه اندازی مجدد موتور قایق
اطالعات پناهندگی انگلستان
پیوندهایی برای بررسی وضعیت هوا در
تنگه های دوور
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 GPSهنگامی که برای کمک تماس می گیرید  ،موقعیت مکانی
خود را به او بدهید

بدون سیگنال یا داده
هنوز کار می کند و GPS
همچنان می توانید با
! 112تماس بگیرید

اگر اینترنت دارید
میتوانند به آسانی از
واتس7اپ موقعیت مکانی
.خو را بفرستید

ت)1
مطمئنش77وید "مکان" ر7و7شناس و
.ی77ا م7وارد مش7اب7ه 7ر7ا ب777از ک777نید GoogleMaps

مطمئنش77وید (م7وقعیتمکان7ی)ر7و7شن)1
ت و7ات7س7اپر7ا ب7777از ک777نید
.اس و

ر7و7یخط ض77رب7ه 7ب7777ز7ن7ید2) .
ممکناستم7دتیط7ول
ب7777کش7د  ،ا7ما م7وقعیتش77ما
ب7777ه 7عنوا7نی777کن77قطه 7آب7ی
ظ7ا7هر میش77ود .حتیب7777دو7ن
ن77قشه 7ای7نن77قطه 7م7وقعیت
!ص77حیح ش77ماست

در پ777یا7م ب7777ا)2
ش77خصیک777ه 7می
خو7ا7هید مکانخود ر7ا
در7یافتک777نید  ،ر7و7ی
 Paperclipن77ماد
.ض77رب7ه 7ب7777ز7ن7ید

ر7و7یا7ی7نن77قطه 7آب7ی)3
ض77رب7ه 7ب777ز7ن7ید و ن77گه7
د7ارید ت777ا "ی77کس77نجاق
ر7ا ر7و7یمکانف777علیخود
".ب7777یندازید

ر7و7ین77ماد )3
مکانض77رب7ه7
ب7777ز7ن7ید

ش77ما ب777اید در ب777ا77الیص77فحه GPS 7مختص7ات)4
ت ب7777ه 7پ777ای7ین
ظ7ا7هر ش 7و7ند .در غیر ا7ی7نص77ور، 7
.پ777یمای7شک777نید ت777ا آن7ه7ار7ا جستجو ک777نید

هنگا7م7یک777ه 7ب777ر7ایک777مکت7777ماسمی)5
گ777یرید ا7ی7نش77ماره 7هار7ا از ط7ری7قت7777لفن
ب7777ه 7آن7ه7ا ب777د7هید .ا7گر عدد دو7م ب777ا -
منفی از ن77زد7ی7ک
ش77رو7ع میش77ود (از عالم7ت )
.ب7777رر7سیک777نید

م7وقعیتص77حیح)4
خود ر7ا ب7777فرستید
ن77ه 7م7وقعیتز7ند7ه7

