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Въведение
ВНИМАНИЕ

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

Преглед на продукта
Montana 700i/750i 

 и GNSS антена

SOS бутон

Камера (само Montana 750i)

Фенерче
Светкавица за камерата (само Montana 750i)
Бутон за включване

 слот за карта памет (под батерията)

Капак за батерия D-ринг

Micro-USB порт (под капачето)

Iridium и GNSS порт за антена

Montana 700 

GNSS антена

Светкавица

Бутон за вкл.

microSD слот за карта

Капак за батерия D-ринг

Micro-USB порт

Въведение 1

LED статус
LED статуса  индикира състоянието на устройството.

LED Активност Статус
Двойно мигащо зелено Имате непрочетено inReach  съобщение.
Мига зелено                       Устройството е в експедиционен режим.
Мига червено                     inReach съобщение не бе изпратено.

Устройството е под 10-процентова 
мощност на батерията.

Редуване на червено и 
зелено

Устройството е в режим SOS.

Инсталиране на литиево-йонна батерия
1 Намерете литиево-йонния комплект батерии, включен 

в кутията на продукта.
2 Уверете се, че отделението за батерията е празно.
3  Поставете батерията в задната част на устройството.

4 Завъртете  D-пръстена  по  посока  на  часовниковата 
стрелка, за да закрепите батерията в устройството.

5 Натиснете D-пръстена на устройството.
Трябва да оставите батерията, инсталирана в 
устройството, за да предпазите от влага контактите на 
батерията и слота за microSD карта.

Зареждане на батерията
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, изсушете старателно USB 
порта, капака и околността, преди да зареждате или 
свързвате с компютър.
Не се опитвайте да използвате устр. за зар.на батерия, 
която не е от Garmin . Опитът за зареждане на батерия, 
която не е предоставена от Garmin, може да повреди 
устройството и да анулира гаранцията.

Преди да можете да свържете USB кабела към устр., може да 
се наложи да премахнете допълн. аксесоари за монтаж.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не зарежда, когато е извън 
одобрения температурен обхват.
Можете да зареждате батерията, използвайки стандартен 
електрически контакт или USB порт на вашия компютър.
1 Вдигнете капачето  от USB порта .
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2 Включете малкия край на USB кабела към USB порта 
на вашето устройство.

3 Включете  големия  край  на  USB  кабела  в  AC  адаптер 
или компютърен USB порт.

4 Включете AC  адаптер в стандартен електрически контакт.
Когато свържете устройството към източник на 
захранване, устройството се включва.

5 Заредете напълно батерията.
СЪВЕТ: Индикаторът на батерията се появява в лентата.

Спестяване на енергия при зареждане
1 Свържете устройството си към външен източник на захранв.
2 Задръжте бутона за захранване, докато екранът се изключи.

Устройството преминава в режим на ниска мощност и 
зареждане на батерията.

3 Заредете устройството напълно.

Дългосрочно съхранение
Когато не планирате да използвате устр. в продължение на 
няколко месеца, трябва да заредите батерията до поне 50%, 
преди да съхраните устройството. Трябва да съхранявате 
устройството на хладно и сухо място с температури около 
типичното ниво на домакинството. След съхранение трябва да 
презаредите напълно устройството, преди да го използвате.
Използване на бутона за включване
По подразбиране можете да използвате бутона за 
включване, за да включите и изключите устройството, да 
изключите екрана и да отворите страницата със 
състоянието. Можете да персонализирате функциите.
• Натис  за да включите устройството.
• Натис  за да отворите страницата за състоянието.
• Натис  два пъти, за да изключите екрана.

Можете да натисн.  за да включите екрана отново.
•   Задр  за да изключите устройството.

Преглед на страницата за състоянието
Стр. със състоянието показва текущия запис на активността, 
Bluetooth   и  Wi‑Fi  състояние на връзката и осигурява бърз 
достъп до често използвани функции като маркиране на 
точки, заключване на екран и регулиране на яркостта.

Натис  или плъзнете надолу от горната част на 
екрана, за да отворите страницата със състоянието.

Регулиране на подсветката
Използването на подсветката на екрана може значително да 
намали живота на батерията. Можете да регулирате яркостта 
на подсветката, за да увеличите живота на батерията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Яркостта на подсветката може да бъде 
ограничена, когато останалата мощност на батерията е ниска.
1 Натис  за да отворите страницата за състоянието.
2 Използвайте слайдера, за да регулирате яркостта.

Използване на сензорния екран
• Докоснете екрана, за да изберете елемент.
• Направете всеки избор на сензорен екран отделно действие.
• Избор  за да запазите промените и да затворите страницата.
• Избор  за да затворите страницата.
• Избор  за да се върнете към предишната страница.
• Избор  за да се върнете към главното меню.
• Избор  за да видите конкретни елементи от менюто за 

страницата, която преглеждате.

Заключване на сензорния екран
Можете да заключите екрана, за да предотвратите докосване.
1  Натис   за да отворите страницата за състоянието.
2 Избор .

Отключване на сензорния екран
Натис .

Активиране на устройството
ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате функциите inReach на вашето 
устройство Montana 700i / 750i, трябва да го активирате.

1 Създайте  акаунт  и  изберете  сателитен  абонамент 
на адрес explore.garmin.com.

2 Включете устройството.
3 Изберете Next.
4 Следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да въведете IMEI номера на 
устройството и код, за да завършите онлайн частта на 
активиране, преди да излезете на открито.

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

6 Изчакайте,  докато  устройството  комуникира  със 
сателитната мрежа Iridium.
Активирането на устр. може да отнеме до 20 минути. Устр. 
изпраща и получава няколко съобщения, което отнема повече 
време от изпращането на едно съобщение при редовна употреба. 
Трябва да останете на открито, докато активирането не завърши.

Iridium сателитна мрежа
Устр. изисква ясен изглед към небето, за да предава съобщения и 
точки на проследяване по 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 спътниците, дръжте 
устройството с антената, насочена към небето.

Придобиване на сателитни сигнали
Може да отнеме 30 до 60 секунди за получаване на сат. сигнали.
1  Излезте на открито на открито място.
2 Ако е необходимо, включете устройството.
3 Изчакайте, докато устройството търси сателити.

 мига, докато устр. определя местоположението ви в GNSS. в
 лентата показва силата на сателитния сигнал.

Когато устройството придобие сателитни сигнали, то 
автоматично започва да записва пътя ви като дейност.

Икони за състоянието
 сензор

GPS сигнал
Зареждане на батерията

2 Въведение
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Message.

Зареждането завърши 
Bluetooth tтехнология
Wi‑Fi статус
Изпращане,  получаване  или  търсене  на  InReach 
съобщения и точки за проследяване
Непрочетени съобщения в Reach
inReach статус на проследяване 
Сензорният екран е заключен

inReach функции
ВНИМАНИЕ

Функциите за съобщения, проследяване и SOS изискват 
активен сателитен абонамент. Винаги тествайте 
устройството си, преди да го използвате на открито.
Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използв. 
функциите за съобщения, проследяване и SOS, тъй като тези 
функции изискват сат. достъп, за да работят правилно.

За да извлечете максимума от устройството си Montana 700i / 
750i, трябва да го активирате. Активирането на устройството 
ви позволява да използвате inReach функции, включително 
съобщения, SOS, проследяване и InReach Weather.

Съобщения
Вашето устр. изпраща и получава текстови съобщения чрез 
сат. мрежа Iridium. Можете да изпращате съобщения до SMS 
тел. номер, имейл адрес или друго устр., което използва техн. 
InReach. Всяко съобщение, което изпращате, включва 
подробности за вашето местоположение, където е позволено.

Изпращане на предварително зададено съобщение

1 Изберете inReach > Messages > Send Preset.
2 Изберете съобщение и изберете Send Preset.

Изпращане на текстово съобщение
1 Изберете inReach > Messages > New Message.
2 Изберете опция:

• За  да  започнете  с  предварително  написано 
съобщение, изберете Send Quick Text.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавяте и редактирате бързи 
текстови съобщения на уебсайта на Garmin Explore.

• За да напишете съобщение, изберете Type Message.
3 Изберете To за да изберете получатели от списъка 

илида въведете инф. за контакт на всеки получател.
4 След като приключите със съобщението си, изберете Send 

Отговор на съобщение
1 Изберете inReach > Messages.

• За да напишете съобщение, изберете Type Message.
• За  да  започнете  с  предв.  написано  съобщение, 

изберете Send Quick Text и изберете съобщение.
5 Когато  приключите  със  съобщението  си, 

изберете Send Message.

Проверка за съобщения
Когато изпращате съобщение, вашето устройство слуша за 
отговори за 10 минути. Устройството проверява и за нови 
съобщения на всеки час.

inReach функции 3

Когато използвате функцията за проследяване inReach, вашето 
устр. авт. проверява за съобщения в интервала на проследяване.
Устройството ви трябва да има ясен изглед към небето в момента 
на слушане за получаване на съобщения.
Можете да наложите проверка за съобщения, като ръчно проверите 
за съобщения, изпратите съобщение или изпратите точка. По време 
на проверка вашето устройство се свързва със спътници и получава 
съобщения, чакащи да бъдат изпратени до вашето устройство.

Изберете inReach > inReach Utilities > Mail Check > 
Check Mailbox.

Преглед на подробности за съобщението
1 Изберете inReach > Messages.
2 Изберете разговор.
3 Изберете съобщение.
4 Изберете раздела с информация.

Навигиране до Местоположение в съобщение
Когато получите съобщение от друго устройство с технология 
inReach, съобщението може да включва информация за 
местоположението. За тези съобщения можете да отидете до 
мястото, от което е изпратено съобщението.
1 Изберете inReach > Messages.
2 Изберете разговор с информация за местоположението.
3  Изберете раздела карта.
4 Изберете Go.

Включване на координати за местоп. в съобщение
Ако изпращате съобщение до получател, който може да няма достъп 
до интернет, можете да включите координатите на местоп. си в 
съобщението. Например, ако вашият получател има по-стар модел 
мобилен телефон, който не поддържа карти или е извън зона за 
покритие на мобилни данни и не може да преглежда уеб страница.
1 Изберете  inReach  >  Messages  >  New Message  > 

Send Location.

Предварително зададените съобщения имат предварително 
определен текст и получатели. Съобщенията трябва да 
бъдат настроени на уебсайта на Garmin Explore.

2 Въведете един или повече получатели.
3 Ако е необходимо, въведете съобщение.
4  Изберете Send Message.

Изтриване на съобщения
1 Изберете inReach > Messages.
2 Изберете разговор.
3 Избор  > Delete Thread.

Настройки за съобщения
Изберете Setup > Messages.
Ring Until Read: Задава на устройството да звъни, докато

 не прочетете ново съобщение. Тази функция е 
полезна, ако сте в шумна среда.

Notifications: Предупреждава ви за входящи съобщения. 
Show On Map: Показва inReach съобщения на картата.

2 Изберете разговор.
3  Изберете Reply.
4 Изберете опция:

Проследяване
Можете да използвате функцията за проследяване на вашето 
устройство, за да записвате точки и да ги предавате през 
сателитната мрежа Iridium в зададения интервал. Точките се 
появяват на уебсайта на Garmin Explore и MapShare ™
страница за проследяване.

Стартиране на проследяването
Изберете inReach > Tracking > Start Tracking.
ЗАБЕЛЕЖКА: Стартирането на функцията за проследяване 
също започва записването на пътя ви като дейност.

Спиране на проследяването
Изберете inReach > Tracking > Stop Tracking.

http://explore.garmin.com


Спирането  на  просл.  спира  записа  ви  за  активност.

Споделяне на вашата MapShare уеб страница
Можете да активирате MapShare на explore.garmin.com.
Можете да споделите връзка с вашата уеб страница с други 
хора. Системата автоматично добавя текст, включително 
информация за връзката, в края на вашето съобщение.
1 Изберете inReach > Tracking > Send MapShare > OK.
2 Изберете To за да изберете получатели от вашия списък с 

контакти или да въведете инф. за всеки получател.
3  Изберете Send Message.

inReach Настройки за проследяване
Изберете Setup > Tracking.
Auto  Track:  Задава  устройството  да  започне 

проследяване, когато го включите.
Moving Interval: Задава честотата, с която 

устройството записва точка на проследяване и я 
предава по сателитната мрежа, когато се движите. 
Ако сте професионален клиент, можете да 
определите интервала, когато сте неподвижни.

По време на извънредна ситуация можете да използвате 
вашето устройство Montana 700i / 750i, за да се свържете с 
Междун. коорд. център за аварийно спасяване (IERCC) на 
GEOS, за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS 
изпраща съобщение до центъра за координация и те 
уведомяват съответните аварийни лица за вашата ситуация. 
Можете да общувате със спасителния център по време на 
спешност, докато чакате да пристигне помощ. Трябва да 
използвате функцията SOS само в реална спешна ситуация.

Иницииране на SOS спасяване
Можете да започнете SOS спасяване с включено или 
изключено устройство, ако устройството има батерията.
1 Повдигнете   капака     от SOS бутона .

2 Задръжте SOS бутона.
3 Изчакайте SOS обратното броене.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране
 до службата за спешни действия с подробности.

4 Отговорете  на  съобщението  за  потвърждение  от 
службата за спешно реагиране.
Вашият отговор уведомява службата за спешна реакция, 
че сте способни да взаимодействате с тях по време на 
спасяването. Ако не отговорите, службата за спешна 
реакция ще започне спасяване.

За първите 10 минути от спасението ви всяка минута се 
изпраща актуализирано място до службата за спешна 
помощ. За да се спести мощността на батерията след 
първите 10 минути, актуализирано местоположение се 
изпраща на всеки 10 минути при движение и на всеки 30 
минути, когато е неподвижно.

Докато сте в SOS режим, устройството не може да бъде изключено.

Изпращане на персонализирано SOS съобщение
След натискане на SOS бутона за иницииране на SOS спасяване, 
можете да отговорите с перс. съобщение, изп. SOS страницата.
1 Изберете inReach > SOS > Reply.
2 Изберете Type Message за съст. на персон. SOS съобщение.
3  Изберете Send Message.
Вашият отговор уведомява службата за спешна реакция да знае, че 
сте способни да взаимодействате с тях по време на спасяването.

Отмяна на SOS заявка
Ако  вече  не  се  нуждаете  от  помощ,  можете  да  отмените  SOS 
заявка, след като бъде изпратена до службата.
1 Повдигнете защитния капак и задръжте бутона SOS.
2 Изберете Cancel SOS.
3 Когато бъдете подканени да потвърдите заявката си за 

анулиране, изберете Cancel SOS.
Вашето устройство предава заявката за анулиране. 
Когато получите съобщение за потвърждение от 
службата, устройството се връща в нормална работа.

SOS Тестване на устройството
ВНИМАНИЕ

Трябва да тествате устр. на открито, преди да го използвате, за да 
се уверите, че вашият сателитен абонамент е активен.

Изберете inReach > inReach Utilities > 
Communications Test > Test.
Изчакайте, докато устр. изпрати тестово съобщение. Когато 
получите съобщение за потвърждение, вашето устр. е готово.

Синхронизиране на inReach данни
Можете да синхр. данни от вашия акаунт в Garmin Explore с вашето
 устр., като използвате прил. Garmin Explore. След като редакт. 
данните си, като промени в плана, контакти, предварително 
зададени съобщения или бързи текстови съобщения, трябва да ги 
синхр. с устройството си с помощта на мобилното приложение.

Отворете приложението Garmin Explore.
Промените,  направени  в  данни  като  колекции,  точки, 
маршрути и следи, се актуализират автоматично.

Вече можете да синхронизирате данните си с устройството си.

Контакти
Можете да добавяте, изтривате и редактирате контакти на 
устройството Montana 700i / 750i.

Добавяне на контакт
1 Изберете inReach > Contacts > New Contact.
2 Изберете елемент за редактиране.
3 Въведете новата информация.

Редактиране на контакт
1 Изберете inReach > Contacts.
2 Изберете контакт.
3 Изберете елемент за редактиране.
4 Въведете новата информация.

Изтриване на контакт
1 Изберете inReach > Contacts.
2 Изберете контакт.
3 Избор  > Delete Contact.

4 inReach функции
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Спецификации
Montana 700i/750i 
батерия

Литиево-йонна батерия

Montana  700 Литиево-йонна  батерия  или  три  AA 
батерии  (NiMH,  алкални  или  литиеви). 
Препоръчва се литий.
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителният комплект
 батерии AA не са включени.

Живот на батерията До 18 часа. в GPS режим 
До 2 седмици. в експедиционен режим

Воден рейтинг IEC 60529 IPX7
Диапазон на работна 
температура
Диапазон на 
зареждане

От -20° до 60°C

От 0° до 45°C

Безоп. за компаса 
разстояние

60 мм (2.36 in.)

Безжични честоти 2.4 GHz @ 16.91 dBm nominal
1.6 GHz @ 31.7 dBm nominal

Рестартиране на устройството
Ако устройството спре да реагира, може да се наложи да 
го рест. Това не изтрива вашите данни или настройки.
1 Извадете батериите.
2  Върнете батериите.
3  Задр .
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