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Въведение 
ВНИМАНИЕ 

Вижте Important Safety and Product Information ръководство в кутията на продукта за 
предупреждения за продукти и друга важна информация. 

Първи стъпки
Когато използвате устройството си за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и 
да се запознаете с основните функции. 
1 Нат. и задръж.,     за да включите устройството. 
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете езика си и да започнете да активирате устройството си. 
3 От вашия компютър или смартфон отидете на explore.garmin.com, за да създадете акаунт в Garmin Explore™ и 

активирате план.
4 Изтеглете приложението Garmin Explore на вашия смартфон и сдвоете устройството си.

5 Синхронизирайте устройството си с приложението Garmin Explore.

6   Тествайте устройството си, преди да започнете пътуването си .
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Преглед на устройството

Вградена Iridium   антена

Бутони

USB порт (под капачето) 

SOS бутон (под защитното капаче) 

 Бутон за включване

Монтажен винт 

Бутони
Натиснете, за да превъртите през менюта, страници и настройки. 
От началната страница натиснете, за да видите уиджетите. 
Натиснете, за да превъртите през менюта, страници и настройки. 
От началната страница натиснете, за да видите уиджетите. 

Натиснете, за да отмените или да се върнете към предишната страница. 

             Натиснете, за да изберете опция или да потвърдите съобщение. От началната страница 
ОК        натиснете, за да отворите главното меню. Натиснете, за да отворите менюто с опции за                  
             страницата, която е отворена в момента (ако има такава). 

Натиснете и задръжте, за да включите устройството. 
Натиснете, за да отворите менюто за захранване. 
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Включване на устройството 
Натисн. и задр. .

Преглед на главното меню 
1 От началната страница натиснете OK, за да отворите главното меню. 
2  Натисн. или  за да превъртите през опциите на менюто. 

Power Menu
Менюто Power показва живота на батерията. Освен това ви позволява да коригирате настр. и да изкл. устройството. 
Натисн.,  за да отворите менюто. 

: Показва текущото ниво на батерията. 
Lock Buttons: Заключва бутоните на устройството, за да предотврати неволно натискане на бутони .
Mute Sounds: Заглушава всички тонове на устройството. 
Brightness: Регулира яркостта на екрана. 
Power Off: Изключва устройството. 
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Преглед на Widget Glances
Погледите на уиджетите осигуряват бърз достъп до съобщения, проследяване, навигация, време и 
други.
1 От началната стр. натиснет    или .  .

Устройството превърта през уиджетите и показва обобщени данни за всеки. 

2 Натиснете OK, за да видите повече информация.
3 Натиснете OK, за да отворите менюто с опции (ако е налично). 

Widget Glances
От началната стр. натиснет    или   за превъртане през уиджетите. 
Home page: Показва иконите за дата, час и състояние .
Activation: Позволява ви да активирате устройство, ако сте пропуснали по време на първоначалната настройка. 

Messages: Позволява ви да изпращате и получавате текстови съобщения чрез сателитната мрежа 
Iridium.

Tracking:  Позволява  ви  да  стартирате  и  спрете  проследяването.  Докато  проследявате,  уиджета 
показва изминатото ви разстояние и времето, прекарано в проследяване .

Navigation: Показва информация за местоположението и осигурява достъп до допълнителни функции 
за навигация .

Weather: Позволява ви да поискате прогнози за времето.

Check for Messages: Позволява ви да проверявате за нови съобщения .
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Икони

Предаване на данни 

Проследяването е активирано 

Навигиране

Непрочетени съобщения

Заглушен 

Зареждане на батерията 

Зареждането завърши 

Приближаване до максимална работна температура 

Приближаване до минималната работна температура 

Активиране на устройството 
ВНИМАНИЕ

Преди  да  можете  да  използвате  функциите  inReach  на  вашето  устройство  inReach  Mini  2,  включително 
съобщения, SOS, проследяване и inReach Weather, трябва да го активирате. 
1 От  вашия  компютър  или  смартфон  отидете  на  explore.garmin.com,  за  да  създадете  акаунт  и  да 

активирате план за обслужване. 
2 Включете устройството. 
3 Изберете Activate Now.

4 Следвайте инструкциите на екрана. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да въведете IMEI номера на устройството и кода за оторизация, за да 
завършите онлайн частта на активиране, преди да излезете на открито. 

5 Излезте на открито на открито място с ясен изглед към небето и насочете антената на устройството 
към небето за оптимална работа. 

6 Изчакайте, докато устройството комуникира със сателитната мрежа Iridium. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Активирането на вашето устройство може да отнеме до 20 минути. Устройството трябва да 
изпраща и получава няколко съобщения, което отнема повече време от изпращането на едно съобщение при 
редовна употреба. Вашето устройство трябва да остане на открито, докато активирането приключи. 

Сателитна мрежа Iridium
Вашето устройство изисква ясен изглед към небето, за да предава съобщения и да проследява точки 
през сателитната мрежа Iridium. Без ясен изглед към небето, вашето устройство се опитва да изпрати 
информацията, докато не получи сателитни сигнали. 
СЪВЕТ: За най-добра връзка със сателити, прикрепете устройството към раница или към горната част на тялото. 
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Отстраняване на неизправности

Увеличаване на живота на батерията 
• Намалете времето за изчакване на подсветката. 
• Намалете честотата на настройката за интервал за проследяване на изпращане. 
• Използвайте стандартното ниво на детайлност за запис на дейност.
• Изключете безжичната технология Bluetooth .
• Изключете безжичната технология ANT+. 
Нулиране на всички настройки по подразбиране 
Преди да нулирате устройството си, трябва да синхронизирате устройството си с приложението Garmin 
Explore, за да качите данните за активността си. 
Можете да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране. 
1  От началната страница натиснете OK, за да отворите главното меню. 
2 Изберете Settings > System > Reset Device.

3 Изберете опция: 
• За  да  нулирате  всички  настройки  на  устройството  до  фабричните  стойности  по  подразбиране  и  да  запазите 

цялата въведена от потребителя информация и хронология на дейностите, изберете  Reset Default Settings.
• За  да  нулирате  всички  настройки  на  устр.  до  фабричните  стойности  по  подразбиране  и  да  изтриете  цялата 

въведена от потребителя информация и хронология на дейностите, изберете  Delete Data and Reset Settings.

Моето устройство е на грешен език
Можете да промените избора на език на устройството, ако случайно сте избрали грешен език на 
устройството. 
1 От началната страница натиснете OK.
2 Превъртете надолу до последния елемент в списъка и го изберете. 
3 Превъртете надолу до последния елемент в списъка и го изберете. 
4 Изберете първия елемент от списъка. 
5 Изберете вашия език. 
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Зареждане на устройството inReach 
ЗАБЕЛЕЖКА 

За  да  предотвратите  корозия,  изсушете  добре  USB  порта,  капачкето  и  околността,  преди  да 
заредите или свържете към компютър. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не се зарежда, когато е извън одобрения температурен диапазон. 

1 Повдигнете капачето .

2 Включете малкия край на захранващия кабел в порта            на устройството. 
3   Включете другия край на захранващия кабел в съвместим адаптер за променлив ток. 
4 Включете другия край на захранващия кабел в съвместим адаптер за променлив ток. 
5 Заредете напълно устройството.
Спестяване на енергия по време на зареждане на устройството 
1 Свържете вашето устройство към външен източник на захранване. 
2   Задръжте бутона за захранване, докато екранът се изключи. 

Устр. преминава в режим на ниска мощност, зареждане на батерията и се появява индикаторът на батерията. 
3  Заредете напълно устройството. 
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1

2.4 GHz @ -5.8 dBm maximum

EU SAR (limb) 0.79 W/kg simultaneous

EU SAR (body) 0.78 W/kg simultaneous

1 

Спецификации 
Вид батерия Вградена литиево-йонна батерия

Капацитет на батерията                                     1,250 mAh

Воден рейтонг IEC 60529 IPX7
Диапазон на работната температура От -20° до 60°C

Температурен диапазон на зареждане От 0° до 45°C 
1.6 GHz @ 31.8 dBm maximumБезжична честота/протокол

Информация за батерията
Действителният живот на батерията зависи от настр. на вашето устр. и от това дали записвате активност с висока 
детайлност или просл. на голям интервал. За оптим. живот на батерията се уверете, че имате ясен изглед към небето.
 Режим Живот на батерията 

Пълен изглед към небето: До 5 дни10-мин. интервал за изпр. на просл. и запис на акт. с висока детайлност 
Умерено покритие на дърветата: до 2 дни  

Режим по подразбиране с 10-минутен интервал за проследяване на 
изпращане и стандартен запис на активност 

Пълен изглед към небето: До 14 дни 
Умерено покритие на дърветата: До 4 дни 
Пълен  изглед  към  небето:  До  30  дни30-мин. интервал за изпр. на прос. със стандартен запис на активност Умерено покритие на  дърветата:  до  10  дни

Изключен                                                                                                          Една година

Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m за до 30 минути. За повече информация посетете www.garmin.com/waterrating. 
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