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Първи стъпки
ВНИМАНИЕ

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

Преглед на устройството

À

Вград. Iridium  антена
Бутони
Micro-USB порт (под капачето)
SOS бутон (под капачето)
Бутон за включване

Å

Винт за монтаж

Бутони
Изберете, за да преминете през менютата, страниците и 
настройките.

Изберете, за да отмените или да се върнете към пред. стран.

OK Изберете, за да изберете опция или да потвърдите съобщение. 
От нач. страница изберете, за да отворите главното меню.

Включване на устройството
Задр. .

Статус на иконите
Изпращане и получаване на данни

Данните не могат да се изпращат и получават

Проследяването е активирано

Bluetooth  технология

Зареждане на батерията

Зареждането е завършено

Активиране на устройството
Преди да използвате  inReach Mini  трябва  да  го 
активирате.
1 Създайте си профил и изберете сателитен абонамент 

в explore.garmin.com.
2 Включете устройството.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
4 Когато бъдете подканени, идете на открито 

сателитната мрежа Iridium.

с ясен изглед към небето.
5 Изчакайте, докато устройството комуникира със 

Първи стъпки 1

Забележка: Може да отнеме до 20 минути, за да активирате 
устройството си. Устройството трябва да изпраща и получава 
няколко съобщения, което отнема повече време от изпращането 
на едно съобщение по време на редовна употреба.

Iridium сателитна мрежа
Устройството ви изисква ясен изглед към небето за предаване на 
съобщения и проследяване на точки през сателитната мрежа 
Iridium. Без ясен изглед към небето вашето устройство се опитва да 
изпрати информацията, докато не получи сателитен сигнал.
СЪВЕТ: За най-добра връзка със спътници, прикрепете 
устройството към раница или към горната част на тялото.

Bluetooth функции
Устройството ви има няколко Bluetooth функции, за съвместимия ви 
смартфон или мобилно устр., като използвате Earthmate
приложението. Earthmate ви позволява да използвате 
функции на inReach като карти, проследяване, 
съобщения и SOS на мобилното си устройство.
Функции за сваляне: Преглеждайте изтеглените карти, 

въздушните изображения, USGS карти и NOAA карти на 
вашето мобилно устройство. Трябва да изтеглите картите, 
преди да започнете пътуването си.

Синхронизиране: Earthmate синхронизира устройството 
ви с профила ви explor.garmin.com, като актуализира 
предварителните настройки, точките и маршрутите.

Съобщения:  Позволява  ви  да  четете  и  пишете  съобщения  и  да 
получите  достъп  до  списъка  с  контакти  на  мобилното  си 
устройство. Съобщенията се показват и на двете устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да имате само едно мобилно устройство, 
което е свързано едновременно с вашият inReach.

Сдвояване на вашето мобилно устройство
Трябва да свържете вашият inReach  с мобилното си 
устройство, за да използвате функциите на Bluetooth.
1 От магазина  за  приложения  на  мобилното  си  устройство 

инсталирайте и отворете приложението Earthmate.
2 Поставете  inReach  и  мобилното  си  устройство  на 

разстояние до 3 м един от друг.
3 От  главното  меню  изберете  Setup  >  Bluetooth  > 

Pair Device.
4 Следвайте инструкциите в  приложението Earthmate,  за 

да завършите процеса на сдвояване и настройване.
След като устройствата са сдвоени, те се свързват 
автоматично, когато са включени и в обхвата.

Тестване на устройството

От основното меню изберете Utilities > Test Service > OK.

Трябва да тествате устройството на открито, преди да го използвате
 по време на пътуване, за да сте сигурни, че абонамента е активен.

Изчакайте, докато устр. изпрати тестово съобщение. Когато 
получите съобщение за потв., вашето устр. е готово за използване.

Съобщения
Вашето inReach Mini устройство изпраща и получава 
текстови съобщения чрез спътникова мрежа Iridium. 
Можете да изпращате съобщения до SMS телефонен 
номер, имейл адрес или друго устройство inReach. Всяко 
съобщение, което изпращате, включва подробностите за 
местоположението ви.

http://www.inreach.garmin.com
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Изпращане на предв. зададено съобщение
Предварително зададените съобщения са съобщения, 
създадени от explore.garmin.com. Съобщенията имат 
предварително дефиниран текст и получатели.
1 От главното меню изберете Send Preset.
2 Изберете съобщение и изберете Send.

Изпращане на текстово съобщение
1 От Messages страницата, изберете OK.
2 Изберете New Message > Select Contacts.
3 Изберете получател от списъка и изберете Done.
4  Изберете опция:

• За  да  стартирате  с  предварително  написани 
съобщение, изберете Pick Quick Text.

• За да нап. перс. съобщ., изберете Write Message.
5Когато приключите със съобщението си  -       > Send.

Отговаряне на съобщение
1 От Messages страницата изберете OK.
2 Изберете разговор и изберете Reply.
3  Изберете опция:

• За  да  започнете  с  предварително  написано 
съобщение, изберете Pick Quick Text.

• За да напишете персон. съобщение, избор Write Message.
4 Когато приключите със съобщението си  -                > Send.

Публикуване в социалните медии
1 От Messages страицата изберете OK.
2 Изберете New Message > Select Contacts.
3 Изберете една или повече опции:

• За да публик. в своя Facebook™ , избер.
•   За да публик. в своя Twitter™ , избер.
• За да публикувате в MapShare™ стр. избор .

4 Изберете Done.
5 Изберете опция:

• Изберете Write Message за да създ. ново съобщение.
• Изберете Pick Quick Text за да изберете бързо съобщ.

6 Изберете Send.

Проверка за съобщения
Устройството ви проверява за нови съобщения на редовни 
интервали. Устройството ви получава съобщенията при 
всеки интервал.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашето устройство трябва да има връзка 
към сателит по време на слушането на съобщения.
Можете да изискате ръчна проверка за съобщения. По 
време на проверка устройството ви се свързва със сателити 
и получава съобщения, които чакат да бъдат изпратени на 
вашето устройство.

От Mail Check страницата изберете OK.

Изтриване на съобщения
1 От Messages страницата изберете OK.
2  Изберете съобщение.
3 Изберете Delete Thread.

Контакти
Можете да добавите контакти към Garmin Explore™ уеб 
сайта и да ги синхронизирате с вашето устройство. Отидете 
на explore.garmin.com.

Преглед на контакт
1 От главното меню изберете Utilities > Contacts.
2  Изберете контакт и изберете View Details.

Изтриване на контакт
1 От главното меню изберете Utilities > Contacts.
2  Изберете контакт и изберете Delete.

По време на извънредна ситуация можете да се свържете с GEOS 
Международния координационен център за спешна помощ (IERCC)
 на GEOS, за да потърсите помощ. Натискането на бутона SOS 
изпраща съобщение до центъра за спасяване и те уведомяват 
подходящите спешни отговорници за ситуацията. Можете да 
комуникирате със спасителния център по време на ситуацията, 
докато чакате да пристигне помощ. Трябва да използвате SOS 
функцията само в реална аварийна ситуация.

Стартиране на SOS спасяване
 Докато сте в SOS режим, устр. не може да бъде изключено.
1 Пов. защитния капак 

À

   от бутона SOS 

2 Задръжте бутона SOS.
3 Изчакайте SOS обратното броене.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране на службата 
за спешна реакция с подробности за местоположението ви.

4 Отговорете на съобщението за потвърждение от 
службата за спешна реакция.
Вашият  отговор позволява на  службата  за  спешна реакция 
да знае, че сте в състояние да взаимодействате с тях.

За първите 10 минути от вашето спасяване, на всяка минута се 
изпраща местоположението ви до службата за спешно 
реагиране. За да се запази батерията след първите 10 минути, 
при преместване се изпраща местоположението ви на всеки 10 
минути, а на всеки 30 минути, когато не се движите.

Прекратяване на SOS спасяване
Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да анулирате SOS, 
след като бъде изпратен до службата за спешна реакция.
1 Повдигнете защитното капаче и задръжте бутона SOS.
2  Изберете Yes.

Устройството ви предава заявката за анулиране. 
Когато получите съобщение за потвърждение от 
службата за спешна реакция, устройството се връща 
към нормална работа.

2 Контакти

http://www.inreach.garmin.com
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Промяна на езика на устройството

Добавяне на информация за собственика

1 От основното меню изберете Setup > Language.
2  Изберете език.

1 От основното меню изберете Setup > Owner Info.
2  Изберете OK, въведете информацията си- .

Информация за устройството
Поддръжка и актуализации
Отидете на explore.garmin.com за лесен достъп до тези 
услуги за устройства inReach.
• Регистриране на продукт
• Актуализации на фърмуера
• Качване на данни и синхронизиране с профила ви

Свързване на адаптера за закрепване
1 Извадете късия винт

À

 от каишк. на карабин.

À

 на  гърба  на  устр., 
като използв. дългия винт 

2 Закрепете адаптера за монтаж
 включен в устройството.

СЪВЕТ: Можете да закачите адаптера през ремъка или 
да махнете каишката.

Информация за устройството 5

Прикрепяне на каишката
1 Прокарайте единия край през слота в устройството.

2 Завийте  другия  край през халката и  
дръпнете здраво.

3 Ако е необходимо, прикрепете каишката към дрехите или 
раницата си, за да го прикрепите по време на дейност.

Заключване и отключване на бутоните
Можете да заключите бутоните, за да предотвратите  натискане .
1  Избор  > Lock Screen.
2 Избор  > Unlock за да отключите бутоните.

Грижа за устройството N

ЗАБЕЛЕЖКА
Избягвайте химически почистващи средства, разтв. и репеленти 
против насекоми, които могат да повредят пластмасовите покрития.
Не съхранявайте устройството на места с продължително 
излагане на екстремни температури, тъй като това може 
да причини трайни повреди.
Устройството е водоустойчиво с IEC стандарт 60529 IPX7. Той може 
да издържи на случайно потапяне в 1 метър вода за 30 минути. 
Продължителното потапяне може да доведе до повреда на 
устройството. След потапяне, уверете се, че сте избърсали и 
изсушили устройството преди да го използвате или зареждате.
Изплакнете основно устройството с прясна вода след 
излагане на хлорирана или солена вода.

Почистване на устройството
1 Избършете уреда с кърпа, напоена с мек=

разтвор за почистване.
2 Подсушете.
След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

Отстраняване на проблеми
Увеличаване на живота на батерията
• Включване на Extended Tracking настройка.

• Намалете на времето за изчакване на фоновото осветление.
• Намалете  стойността  на  проследяването  Log 

Interval  и  Send  Interval  настройката.

• Изключете безжичната технология ANT + .

• Изключете безжичната технология Bluetooth.

Нулиране на устройството
Ако устройството спре да реагира, може да се наложи да го 
ресетнете. Това не изтрива вашите данни или настройки.
1 Задр    и  докато устройството се изключи.
2  Задр  за да включите устройството.

Възстановяване на всички настройки по подразбиране
Можете да възстановите всички настройки на устройството до 
фабричните им стойности.

http://www.inreach.garmin.com
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2.4 GHz @ 5 dBm nominal

От главното меню изберете Setup > Recovery Options > 
Restore Defaults.

Преглед на информация за устройството
Можете да видите IMEI номер, версия на фърмуера, 
регулаторна инф., лицензно споразумение и друга информ.
1 От главното меню изберете Setup.
2  Изберете About This Device.
Преглед на E-Label Regulatory и Инф. за съответствие
Етикетът за това устр. се предоставя по електронен път. 
Електр. етикет може да съдържа регулаторна информация, 
например идентификационни номера, предоставени от FCC 
или регионални маркировки за съответствие.
1 От главното меню изберете Setup.
2  Изберете About This Device.
3 Изберете Regulatory.

Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, изсушете напълно USB 
порта, капака и околното пространство, преди да го 
зареждате или свързвате с компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не се зарежда, когато е 
извън одобрения температурен диапазон.
1 Вдигнете капачето

2 Включете малкия край на захран. кабел в USB порта  на 
устройството.

3 Включете  другия  край  на  захранващия  кабел  в 
подходящ източник на захранване.

4 Заредете устройството напълно.

Информация за батерията

3                                                                                                                                                                                           Информация за устройството

Спецификации
Тип на батерията Вградена литиево йонна 
Воден рейтинг                       IEC 60529 IPX7*
Оперативна температура От -20° до 60°C 
Температура на зареждане От 0° до 45°C
Честота/протокол 1.6 GHz @ 31.7 dBm nominal

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

Действителният живот на батерията зависи от настройките 
на устройството ви.

Живот на батер. Режим
До  30  часа 10-минутен  интервал за проследяване и  

1-секундно записване 
До 50 часа Режим по подразбиране с 10-минутен интервал за  

проследяване и 5-минутно записване 

Живот на бат. Режим
До  20  дни Удължен  режим  на  проследяване  с  30-минутен 

интервал за проследяване
До 1 година Изключен

http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
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