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 3עדכון מס 
 
 

 ,מספר עדכונים חשובים עבורכם לקראת בעיטת הפתיחה קבוצות יקרות יש לנו
 

 בואו לחגוג אתנו מדע וטכנולוגיה! 9.62בעיטת הפתיחה ביום שני הקרוב  .1
 

 (לחץ כאן –פרטים והרשמה )יכם להירשם לאירוע על 

 .נציגים לאירוע מוזמנת לעשות כן בתיאום מראש 5-קבוצה המעוניינת להביא יותר מ*

 

  אנו . כפי שכתוב בהתחייבות, (2..9)על כלל הקבוצות להעביר תשלום עבור העונה עד לבעיטת הפתיחה

 .הנקבל גם תשלום ביום אירוע בעיטת הפתיחה בעמדת ההרשמ

  לא תוכל לקבל את הציוד בבעיטת הפתיחה ולא יונפק לה הציוד עד  –תסדיר את התשלום  שלאקבוצה

 .שתסדיר את התשלום במלואו

 ימי עבודה  5משלוח החשבונית יבוצע תוך . לחץ כאן –בקישור  – דרישת תשלום\בקשה לחשבונית

קבוצה חדשה צריכה , ₪ 0,577קבוצה ותיקה צריכה לבקש חשבונית על סך ). היערכותכם בהתאם

 (₪ 19,577לבקש חשבונית על סך 

 תא של ההעברה לחשבון עליכם להדפיס אסמכ, ניתן לבצע תשלום בהעברה בנקאית – העברה בנקאית

 (.ללא אסמכתא זו לא נוכל להנפיק ציוד)הטכניון ולהביאה אתכם ליום בעיטת הפתיחה 

 ר וטפסים "אישור מלכ, פרטי ביצוע העברה בנקאית, ק עבור התשלום'כיצד לכתוב צ – הנחיות לתשלום

 .לחץ כאן –נוספים הדרושים להנהלת חשבונות מרוכזים לקריאה נוחה בקישור 

  

 

 Modern Roboticsשדרוג ערכות  -בוצות ותיקות ק

  

מספר \קופסה עליה שם\קבוצה המעוניינת לשלוח את הבקרים לשדרוג נא להביא את כלל הבקרים בשקית

אנו לא . (2..9)מלא וחתום לאירוע בעיטת הפתיחה ( לחץ כאן –להורדת הטופס )הקבוצה יחד עם הטופס הבא 

 .תאריך אחרון בהחלט, לאחר אירוע בעיטת הפתיחהנטפל יותר בבקשות שליחה לשדרוג 

  

, לבקר בודד$ 97המחיר הוא . מציעה שדרוג של הבקרים השונים מתוצרתה  Modern Roboticsחברת  :פירוט

. יכול לעשות זאת ישירות מול החברה, מי שרוצה לטפל בשדרוג בעצמו. בקרים 0לכמות שמעל $ 8ויורד עד 

 .גין משלוח הלוך וחזור ועלויות נוספות שיחולוהמחיר הסופי יכלול תוספת ב

 לחץ כאן – Modern Roboticsולינק לאתר של , להלן ההודעה המקורית בנושא

  

The Modern Robotics firmware update is not mandatory. 

The update makes minor modifications that allow TETRIX servo motors to have a 

slightly wider range of motion and easier integration of AndyMark and Matrix motors 

  עדכוני קבוצות

https://www.google.com/url?hl=en&q=https://goo.gl/forms/Kli2fcjExG21Nbou1&source=gmail&ust=1474434630402000&usg=AFQjCNHMuFNA-RztsY8_HLL8DLBFjXgCrQ
http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=4158
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6740
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZeExWNFNmcnc0Qmc/view?usp=sharing
http://www.modernroboticsinc.com/firmware-update


  

www.firstisrael.org.il , מייל, 604090955-361: פקס :info@firstisrael.org.il                  ® IsraelFIRST יפו-תל אביב, 39ליסין ' רח 

the firmware update also includes a change to allow the devices to accept future 

firmware updates remotely at no cost. Please refer to the Modern Robotics website for 

more detail. 

This upgrade applies to the Core Motor Controller, Core Servo Controller, Core Device 

Interface, and Core Legacy Module. Modern Robotics will update and recertify your 

USB modules with the V2.0 firmware which was released in April of 2016. They will 

reprogram your modules, test all the ports and the functionality of each module to 

ensure it is operating correctly. This upgrade will allow modules to be upgraded with 

future firmware releases from your MAC or PC. For more information on how to have 

your modules upgraded, 

please visit the Modern Robotics site 

  

http://www.modernroboticsinc.com/firmware-update

