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ВНИМАНИЕ

ВижтеВажна информация за безопасността и продуктаръководство в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга 
важна информация.

функции.

1
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на вашия телефон и активиране на устройството, стр. 3).

4

Въведение 1

Въведение

Когато използвате вашето устройство за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да се запознаете с основните 

за да включите устройството.Натисн.

Изберете вашия език.

3 Изтеглете Garmin Messenger™на вашия смартфон и следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите и активирате вашето 

устройство (Сдвояване 

Синхронизирайте вашето устройство с приложението Garmin Messenger (Синхронизиране на данни от inReach, стр. 3). 

5 Тествайте устройството си, преди да започнете пътуването си.

Преглед на устройството

Първи стъпки

Бутони

USB порт (под предпазното капаче)

SOS бутон (под предпазното капаче)

Бутон за включване



Натиснете и задръжте, за да се върнете към началната страница.

Натиснете, за да изберете опция или да потвърдите съобщение. От началната 

страница натиснете, за да отворите действия на началната страница.

съобщение за регистрация, стр. 5). 

Започнете проследяване: Стартира функцията за проследяване (Стартиране на проследяването, стр. 6). Проверка на 

съобщението: Проверява за нови съобщения (Проверка за съобщения, стр. 6). Преглед на координати: Позволява ви 

да видите вашите GPS координати.

Натисн.

Бутони

Натиснете, за да преминете през менюта, опции и настройки. 

Натиснете, за да преминете през менюта, опции и настройки.

ОК

Натиснете, за да включите устройството. Натиснете, за да 

отворите менюто за захранване. Натиснете и задръжте, за 

да изключите устройството.

Включване на устройството

Меню за захранване

за да отворите менюто за захранване.Натисн.

Бутони за заключване: Заключва бутоните на устройството, за да предотврати неволно натискане на бутони. 

Изключване на звука: Заглушава всички тонове на устройството. 

Яркост: Регулира яркостта на екрана. 

Изключване: Изключва устройството.

Действия на началната страница
От началната страница натиснете ОК за да отворите действията на началната страница.

Check-In: Позволява ви да изпратите съобщение за регистрация (Изпращане на 

Икони за състояние

Предаване на данни

Проследяването е активирано

Непрочетени съобщения

Звуците са заглушени

Зареждане на батерията

Приближава минималната работна температура

Приближава максималната работна температура

2 Въведение



Сдвояване на вашия телефон и активиране на устройството

ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате функциите на inReach на вашето устройство, включително съобщения, SOS, проследяване и inReach 
Weather, трябва да го активирате.

1
2
3

Доближете вашия съвместим телефон до 10 м (33 фута) от вашето устройство.

От магазина за приложения на вашия телефон изтеглете приложението Garmin Messenger и следвайте инструкциите на 
екрана, за да завършите процеса на сдвояване.

4

ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате определени функции на inReach на приложението Garmin Messenger, включително SOS, проследяване и 
inReach Weather, трябва да имате активен сателитен абонамент и свързано inReach устройство. Винаги тествайте приложението, преди да го 
използвате на открито.

С абонамент за inReach и свързано устройство inReach можете да използвате приложението Garmin Messenger за проследяване, SOS, 
InReach Weather и управление на вашия план за услуги. Можете също така да използвате приложението, за да изпращате съобщения на 
други потребители на устройства inReach, както и на приятели и семейство. Приложението работи както върху Iridium®сателитна мрежа и 
интернет (с помощта на безжична връзка или клетъчни данни на вашия телефон). Съобщенията, изпратени чрез безжична връзка или 
клетъчни данни на вашия телефон, не водят до такси за данни или допълнителни такси за вашия абонамент за inReach. Получените 
съобщения могат да бъдат таксувани, ако се опита да изпрати съобщение както през сателитната мрежа на Iridium, така и през интернет. 
Прилагат се стандартните тарифи за текстови съобщения за вашия план за мобилни данни.

приложението и да свърже телефона си, което му позволява да комуникира с други потребители на приложението през интернет (не се 

Новите членове, добавени към груповото съобщение, могат да изтеглят приложението, за да видят какво казват другите.

1
2

Устройството inReach работи най-добре, когато е сдвоено с приложението Garmin Messenger. Приложението ви позволява да съставяте и изпращате 
съобщения с помощта на телефона си и да синхронизирате контакти и съобщения за регистриране с вашето устройство.

Включете устройството inReach.

Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате план за услуга.

След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и в рамките на Bluetooth.

Приложение Garmin Messenger

Без абонамент за inReach, приложението също така предоставя изпращане на съобщения до приятели и семейство. Всеки може да изтегли 

изисква влизане). Потребителите на приложението могат също да създават групови съобщения с други SMS телефонни номера. 

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 спътниците, горната част на устройството трябва да е ориентирана към небето.

Синхронизиране на данни от inReach
След като направите редакции на вашите данни, като например промени в плана, контакти или съобщения за регистрация, трябва да синхронизирате 
увашето устройство с помощта на приложението Garmin Messenger.

Отворете приложението Garmin Messenger. 

Изчакайте, докато данните ви се синхронизират.

СЪВЕТ:Можете да проверите състоянието и да видите последния път, когато устройството е синхронизирано в раздела Устройство в приложението.

Въведение 3
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използване.

Главно меню
От началната страница натиснете или за превъртане през опциите на главното меню.

Активиране: Позволява ви да активирате вашето устройство, ако сте пропуснали активирането по време на първоначалната настройка. 

Проследяване: Позволява ви да стартирате и спирате проследяването.

Съобщения: Позволява ви да изпращате и получавате текстови съобщения чрез сателитната мрежа Iridium (Съобщения)

Метеорологично време: Позволява ви да поискате прогнози за времето.

TracBack: Позволява ви да се върнете обратно към началото на вашия път.

Сервизен план: Позволява ви да тествате вашето устройство.

Настройки: Позволява ви да персонализирате настройките на устройството и системата.

Навигация с помощта на TracBack

Можете да се върнете обратно към началото на вашия път.

ЗАБЕЛЕЖКА:Това може да бъде полезно, ако се изгубите и трябва да намерите пътя обратно към лагера или началото на пътеката. 
1 От началната страница или за превъртане през опциите на главното меню.

Натиснете Избор TracBack.

Натиснете ОК.

за превъртане през записаните точки.Натисн.

Натиснете ОК за да изберете точка за навигация. 

• За да навигирате обратно до избраната точка по пътя, по който сте пътували, изберете Следвайте пътя.

• За да навигирате обратно до избраната точка по права линия, изберете Права.

6 Изберете опция:

Появяват се стрелката на компаса, разстоянието до следващата точка    на курса и оставащото разстояние до вашата дестинация.

Тестване на устройството

Трябва да тествате устройството на открито, преди да го използвате по време на пътуване, за да сте сигурни, че абонаментът ви за сателит е активен. 
1 От началната страница натиснете Избор или за превъртане през опциите на главното меню.

Сервизен план>Тестова услуга.

Натиснете ОК.

4 ИзберетеЗапочни теста.

Изчакайте, докато устройството изпрати тестово съобщение. Когато получите съобщение за потвърждение, вашето устройство е готово за 

4 Главно меню



ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате функциите на inReach на вашето устройство inReach Messenger, включително съобщения, SOS, проследяване 
и inReach Weather, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги тествайте устройството си, преди да го използвате на открито.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регулират или забраняват използването на сателитни комуникационни устройства. Отговорност на потребителя е да 
познава и спазва всички приложими закони в юрисдикциите, където е предназначено да се използва устройството.

Вашето устройство inReach Messenger изпраща и получава текстови съобщения чрез сателитната мрежа Iridium. Можете да изпращате 
съобщения до SMS телефонен номер, имейл адрес или друго устройство, което използва технологията inReach. Всяко съобщение, което 
изпращате, включва подробности за местоположението ви, където е позволено.

1
2
3
4
5

1
2

получател.

4

Можете да добавяте и редактирате бързи текстови съобщения в приложението Garmin Messenger.

6
7

.

Функции на устройството inReach

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функциите за съобщения, проследяване и SOS, тъй като тези 
функции изискват сателитен достъп, за да работят правилно.

Съобщения

Изпращане на съобщение за регистрация

Съобщенията за регистриране са съобщения с предварително зададен текст и получатели. Можете да използвате приложението Garmin Messenger, за да 
персонализирате получателите.

От началната страница натиснете ОК за да отворите действията на началната страница. 

Натиснете  или , за да преминете през съобщенията за регистрация.

Изберете Регистриране.

Натиснете ОК за да изберете съобщение. 

НатиснетеДобреза да изпратите съобщението.

Изпращане на текстово съобщение
От началната стр. натиснете Избор или за превъртане през опциите на главното меню.

Съобщения>Ново съобщение.

3 Изберете получатели от вашия списък с контакти или изберетеТип Контактза да въведете информацията за контакт на всеки 

5 Изберете опция:

Натиснете ОК за да отворите менюто с опции. 

• ИзберетеИзберете Бърз тексти натиснете или за превъртане през предварително написаните съобщения. 

Когато приключите със съобщението си, изберете 

• ИзберетеВъведете Отговорза да напишете персонализирано съобщение. 

НатиснетеДобреза да изпратите съобщението.

СЪВЕТ:Можете също да съставяте и изпращате съобщения с помощта на приложението Garmin Messenger.

Функции на устройството inReach 5
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.

съобщения на всеки час. Когато използвате функцията за проследяване inReach, вашето устройство автоматично проверява за 
съобщения на вашия интервал за проследяване.

Можете да принудите проверка за съобщения чрез ръчна проверка за съобщения, изпращане на съобщение или изпращане на точка за проследяване. 

По време на проверка вашето устройство се свързва със сателити и получава съобщения, чакащи да бъдат изпратени до вашето устройство.

1

1
2
3
4

От началната страница натиснете

1
2
3
4

От началната страница натиснете

предавате през сателитната мрежа на Iridium на посочения интервал на изпращане.

1
2

1
2

Отговаряне на съобщение

От началната страница натиснете или за превъртане през опциите на главното меню.

ИзберетеСъобщенияи изберете разговор.

Изберете Отговор .
Натиснете ОК за да отворите менюто с опции. 

Изберете опция:

• Изберете Изберете Бърз текст и натиснете           или         за превъртане през предварително написаните съобщения.

Можете да добавяте и редактирате бързи текстови съобщения в приложението Garmin Messenger.

Когато приключите със съобщението си, изберете 

• ИзберетеВъведете Отговорза да напишете персонализирано съобщение. 

Натиснете OK за да изпратите съобщението.

Проверка за съобщения

Когато изпратите съобщение, устройството ви чака за отговори в продължение на 10 минути. Устройството също проверява за нови 

ЗАБЕЛЕЖКА:За да получавате съобщения, вашето устройство трябва да има ясна видимост към небето и да е в полезрението на сателит, когато 
проверява за съобщения.

От началната страница натиснете OK за да отворите действията на началната страница. 

2 Изберете проверка на съобщението.

Преглед на подробности за съобщението
или за превъртане през опциите на главното меню.

ИзберетеСъобщенияи изберете разговор. 

Натиснете ОК за да отворите менюто с опции. 

Изберете Виж детайлите.

Изтриване на съобщения
или за превъртане през опциите на главното меню.

ИзберетеСъобщенияи изберете разговор. 

Натиснете ОК за да отворите менюто с опции. 

Изберете Изтрий.

Проследяване на inReach

Можете да използвате функцията за проследяване на вашето устройство inReach Messenger, за да записвате точки от проследяване и да ги 

Стартиране на проследяването

От началната страница натиснете ОК за да отворите действията на началната страница. 

Изберете Започнете проследяване.

Спиране на проследяването

От началната страница натиснете ОК за да отворите действията на началната страница. 

Изберете Спрете проследяването.

6 Функции на устройството inReach



1
2
3
4
5 Изберете получатели от вашия списък с контакти или изберетеТип Контактза да въведете информацията за контакт на всеки 

получател.

6
7

Системата автоматично добавя текст, включително информация за връзка, в края на вашето съобщение.

8
9

.

ВНИМАНИЕ

Преди да можете да използвате SOS функцията, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги тествайте устройството си, преди 
да го използвате на открито.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате SOS функцията, тъй като тази функция изисква сателитен 
достъп, за да работи правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регулират или забраняват използването на сателитни комуникационни устройства. Отговорност на потребителя е да 
познава и спазва всички приложими закони в юрисдикциите, където е предназначено да се използва устройството.

координационен център за реагиране при извънредни ситуации (IERCC), за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS изпраща 
съобщение до Garmin IERCC и те уведомяват подходящите служби за спешно реагиране за вашата ситуация. Можете да комуникирате с 
Garmin IERCC по време на спешен случай, докато чакате да пристигне помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална 
извънредна ситуация.

Споделяне на вашата MapShare™ страница

Преди да можете да споделите връзка към вашата уеб страница MapShare с други хора, трябва да активирате MapShare в приложението.

От началната страница натиснете или за превъртане през опциите на главното меню.

Избор Проследяване.

Натиснете ОК за да отворите менюто с опции. 

Изберете Сподели с.

Изберете опция:

НатиснетеОКза да отворите менюто с опции. 

• Изберете Изберете Бърз текст и натиснете           или        за превъртане през предварително написаните съобщения.

Когато приключите със съобщението си, изберете 

• ИзберетеВъведете Отговорза да напишете персонализирано съобщение. 

НатиснетеОКза да изпратите съобщението.

SOS

По време на спешен случай можете да използвате вашето устройство inReach Messenger, за да се свържете с Garmin® Международен 

Функции на устройството inReach 7
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Натиснете и задръжтеSOSбутон. 

Устройството изпраща съобщение по подразбиране до службата за спешно реагиране с подробности за вашето местоположение. 

Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.4
Вашият отговор позволява на службата за спешно реагиране да разбере, че можете да взаимодействате с тях по време на 
спасяването. Ако не отговорите, службата за спешно реагиране все пак ще започне спасителна операция.

През първите 10 минути от вашето спасяване актуализирано местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране всяка 
минута. За да запазите заряда на батерията след първите 10 минути, актуализирано местоположение се изпраща на всеки 10 минути.

Трябва да имате активен сателитен абонамент, за да използвате SOS функцията в приложението.

2

Вашият отговор позволява на службата за спешно реагиране да разбере, че можете да взаимодействате с тях по време на 
спасяването.

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS заявка, след като бъде изпратена до службата за спешно 
реагиране.

1
2
3

Повдигнете предпазната капачка и задръжтеSOSбутон. 

ИзберетеОтмени SOS.

Когато бъдете подканени да потвърдите заявката си за анулиране, изберетеОтмени SOS.

Иницииране на SOS спасяване

Можете да инициирате SOS спасяване с включено или изключено устройство, ако устройството има захранване от батерията.

1 Повдигнете предпазното капаче     от       SOS  бутона .

Изчакайте SOS обратното броене.

СЪВЕТ:Можете също така да инициирате SOS спасяване и да взаимодействате с Garmin IERCC с помощта на приложението Garmin Messenger. 

Изпращане на персонализирано SOS съобщение
След като натиснете бутона SOS, за да започнете SOS спасяване, можете да отговорите с персонализирано съобщение. 

1 От началната страница или за превъртане през опциите на главното меню.

Натиснете ИзборSOS>Отговор. 

3 Изберете опция:

• Изберете  Изберете Бърз текст  и натиснете         или       за превъртане през предварително написаните съобщения.

• ИзберетеВъведете Отговорза да напишете персонализирано съобщение.

Анулиране на SOS заявка

Вашето устройство предава заявката за анулиране. Когато получите съобщение за потвърждение от службата 
за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

8 Функции на устройството inReach



изпратете inReach съобщение, за да поискате основни, разширени или морски прогнози за времето. Можете да получавате прогнози за 
времето за вашето текущо местоположение или ново местоположение, като например запазена точка. Прогнозите за времето налагат 
такси за данни или допълнителни такси за вашия абонамент за inReach.

За най-добри резултати трябва да се уверите, че вашето устройство има ясен изглед към небето, когато поискате прогноза за 
времето от inReach.

1
2
3
4

басейн. Морските прогнози не са налични за местоположения на сушата или вътрешни езера.

Устройството изпраща заявка за прогнозата. Получаването на данните за прогнозата за времето може да отнеме няколко минути. След като 
устройството приключи с изтеглянето на данните, можете да видите прогнозата по всяко време, докато цялата информация в прогнозата 
изтече. Можете също така да актуализирате прогнозата по всяко време.

Можете да актуализирате прогноза за времето на inReach, която е изтекла или съдържа остаряла информация. Актуализирането на 
прогноза води до същите такси за данни или допълнителни такси като заявката за прогноза.

1
2
3
4
Устройството изисква актуализирана прогноза. Ако актуализирате прогнозата за моето местоположение, устройството изисква актуализирана 

прогноза за текущото ви местоположение. Получаването на актуализираните данни за прогнозата за времето може да отнеме няколко минути.

Преди да можете да промените местоположението за времето, трябва да добавите допълнителни местоположения за времето в приложението 

Garmin Messenger.

1
2
3
4

Метеорологично време
Времето inReach: Можете да получавате информация за времето чрез вашия абонамент за inReach. Вашето устройство може

Заявка за прогноза за времето inReach

От началната стр. натиснете Избор или за превъртане през опциите на главното меню.

Метеорологично време.

Натиснете ОК за да отворите менюто с опции. 

ИзберетеАктуализиране на прогнозата.

5 Ако е необходимо, изберете тип прогноза.

ЗАБЕЛЕЖКА:За най-добри резултати трябва да поискате морска прогноза за местоположение далеч от брега и над голям воден 

ЗАБЕЛЕЖКА:Актуализирането на прогноза изисква такси за данни или допълнителни такси за използване.

Актуализиране на прогноза за времето на inReach

От началната стр.а натиснете Избор или за превъртане през опциите на главното меню.

Метеорологично време.

Натиснете ОК за да отворите менюто с опции.

Изберете Актуализиране на прогнозата.

Промяна на местоположението на времето

От началната стр. натиснете Избор или за превъртане през опциите на главното меню.

Метеорологично време.

НатиснетеДобреза да отворите менюто с опции. 

Изберете Промяна на местоположението.

Използване на данни и история

Можете да видите подробности за плана и използването на данни на устройството inReach Messenger.

Преглед на подробностите за плана

Можете да видите подробностите за текущия си план за данни и да проверите за актуализации на плана за данни. 
1

От началната стр. натиснете Избор или за превъртане през опциите на главното меню.

2 Сервизен план>Подробности за плана.

Метеорологично време 9



Можете да видите броя на съобщенията, предварително зададените съобщения и точките за проследяване, изпратени по време на текущия цикъл на 

фактуриране. Броячът за използване на данни се нулира автоматично в началото на всеки цикъл на фактуриране.

1
2

От началната страница натиснете Избор

Сервизен план>Използване на данни.

за 

Remote.

Преглед на използването на данни

или за превъртане през опциите на главното меню.

Персонализиране на устройството

Настройки за проследяване
От началната страница натиснете или за превъртане през опциите на главното меню. ИзберетеНастройки>Проследяване.

мрежа.
Интервал за изпращане: Задава честотата, на която устройството записва точка от следа и я предава през сателитната

ЗАБЕЛЕЖКА:Честотата на интервала на изпращане влияе върху живота на батерията.

Настройки на звука

От нач. стр. натиснете Загл. на всички: 
или за превъртане през опциите на главното меню. ИзберетеНастройки>Звуци.

Заглушава всички тонове на устройството.

Сила на звука: Задава нивото на звука на устройството.

Звънене до четене: Настройва устройството да звъни, докато не прочетете ново съобщение. Тази функция е полезна, ако сте на шумно място
околен свят.

Съобщение звук.: Задава тона, който звучи, когато получите съобщение. 

Критичен сигнал: Задава тона, който звучи, когато устройството обяви критичен сигнал.

Изключване: Задава тона, който звучи, когато изключите устройството.

Съобщението е изпратено: Задава тона, който звучи, когато изпращате съобщение. 

Настройки на телефона

От началната страница натиснете или за превъртане през опциите на главното меню. 

ИзберетеНастройки>Телефон. Състояние на Bluetooth: Включва или изключва Bluetooth технологията.

Статус: Показва текущото състояние на връзката за сдвоеното устройство.

Сдвояване на устройство: Позволява ви да сдвоите вашето устройство със съвместим смартфон с Bluetooth. Тази настройка

ви позволява да използвате функции, свързани с Bluetooth, като използвате приложението Garmin Messenger.

Дистанционни настройки на inReach

Можете да използвате някои функции на inReach Messenger, като използвате друго съвместимо устройство с технология ANT+, като например fēnix®. 
Можете да използвате опцията inReach Remote, за да преглеждате входящите съобщения, да изпращате предварително зададени съобщения, да стартирате 
и спирате проследяването и да инициирате или отмените SOS.

От началната страница натиснете         или ,     за да преминете през опциите на главното меню. ИзберетеНастройки>inReach 

Статус: Включва или изключва функцията inReach Remote и ви позволява да получите достъп до някои функции на inReach с помощта на
друго съвместимо устройство.

ID на устройството: Показва номера на устройството за ANT+ канала.

Проверка: Позволява проверка на потребителя за комуникация с безжично устройство.

Проверени устройства: Показва списък с проверени устройства, към които това устройство може да се свързва безжично.
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От началната страница натиснете

Дисплей: Настройва яркостта на фоновото осветление и продължителността от време, преди фоновото 

на времето, стр. 11). 

Единици: Задава мерните единици за устройството (Настройки на 

текста на устройството.

Обратно зареждане: Позволява ви да зареждате други устройства с вашето устройство inReach (Използване на обратно зареждане,

страница 11).

Нулиране: Позволява ви да нулирате потребителските данни и настройки (Нулиране на всички настройки по подразбиране, стр. 13

От началната страница натиснете

Времеви формат: Настройва устройството да показва часа в 12-часов или 24-часов формат. 

Часова зона: Задава часовата зона за устройството.

Лятно часово време: Настройва устройството да използва лятно часово време. Тази опция не е налична, когато е зададена часова зона
към Автоматично.

От началната страница натиснете

2
3
4

От началната страница натиснете

ИзберетеНастройки>Система>Обратно зареждане. 

Изберетедаза да включите функцията.

Свържете устройството inReach към устройството, което искате да заредите, като използвате USB кабел.

Системни настройки
или за превъртане през опциите на главното меню. ИзберетеНастройки>Система.

осветление да се изключи. Време: Задава формата на часа и часовата зона (Настройки 

единиците, стр. 11). Език: Задава езика на 

ЗАБЕЛЕЖКА:Промяната на езика на текста не променя езика на въведените от потребителя данни.

USB режим: Настройва устройството да използва MTP (протокол за прехвърляне на медии) или режим Garmin, когато е свързано към
компютър.

Екранни снимки: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството.

Актуализация на софтуера: Позволява ви да инсталирате софтуерни актуализации, изтеглени на вашето устройство.

Относно: Показва IMEI номера, кода за оторизация, софтуера, лиценза и нормативната информация.

Настройки на времето
или за превъртане през опциите на главното меню. ИзберетеНастройки>Система>време.

Настройки на единиците
или за превъртане през опциите на главното меню. ИзберетеНастройки>Система>Единици.

Скорост/Разстояние: Задава мерната единица за разстояние.

Скоростта на вятъра: Задава мерната единица за скоростта на вятъра.

Температура: Задава мерната единица за температура на Фаренхайт (°F) или Целзий (°C). 

Налягане: Задава мерната единица за налягане.

Лагер: Задава справочния север, използван на компаса, на истински или магнитен север.

Използване на опцията за зареждане
Функцията за зареждане ви позволява да зареждате други устройства с вашето inReach устройство. 
1 или за превъртане през опциите на главното меню.

Функцията за зареждане остава включена за максимум 20 минути, преди да се изключи автоматично. 

5 Ако е необходимо, повторете стъпки от 1 до 4, за да продължите зареждането.

ЗАБЕЛЕЖКА:Ако батерията на устройството inReach падне под 25 процента, функцията за зареждане спира автоматично.
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На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™(www.garmin.com/express). На телефона си инсталирайте приложението Garmin 
Messenger.

1
2
3

Свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел. 

Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.

• Отидете наsupport.garmin.comза допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации.

• Отидете наbuy.garmin.com, или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари 
и резервни части.

Преглед на регулаторна информация за електронни етикети и съответствие

Етикетът за това устройство се предоставя електронно. Електронният етикет може да предоставя нормативна информация, като 
идентификационни номера, предоставени от FCC или регионални маркировки за съответствие, както и приложима информация за продукта 
и лиценза.

1
2
3

От главното меню изберетеНастройки. 

ИзберетеСистема.

2
3

ЗАБЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни температури, защото това може да 

причини трайна повреда.

Устройството е водоустойчиво по стандарт IEC 60529 IPX7. Може да издържи случайно потапяне в 1 метър вода за 30 минути. 
Продължителното потапяне може да причини повреда на устройството. След потапяне не забравяйте да избършете и изсушите 
устройството на въздух, преди да го използвате или зареждате.

1
2

Информация за устройството

Актуализации на продукта

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

• Актуализации на софтуера

• Качване на данни в Garmin Messenger

• Регистрация на продукта

Настройване на Garmin Express

Отидете наgarmin.com/express. 

Следвайте инструкциите на екрана.

Получаване на повече информация

Изберетеотносно.

Заключване и отключване на бутоните

Можете да заключите бутоните, за да предотвратите неволно натискане на бутони. 

1 Натиснете за да отворите менюто за захранване.

ИзберетеБутони за заключване. 

Натиснете,   за да отключите бутоните.

Грижа за устройството

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители и репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.

Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на среда с хлорирана или солена вода.

Почистване на устройството
Избършете устройството с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор. 

Подсушете.
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• Намалете времето за изчакване и яркостта на фоновото осветление (Системни настройки, стр. 11).

• Намалете честотата на проследяванетоИнтервал за изпращаненастройка (Настройки за проследяване, стр. 10).

• Изключете Bluetooth технологията (Настройки на телефона, стр. 10).

• Изключете технологията ANT+ (Дистанционни настройки на inReach, стр. 10).

2
3

От началната страница натиснете Избор

1
2
3
4
5

Превъртете до последния елемент в списъка и го изберете. 

Превъртете до последния елемент в списъка и го изберете. 

Превъртете до четвъртия елемент в списъка и го изберете. 

Изберете вашия език.

.

Отстраняване на неизправности
Увеличаване на живота на батерията

Нулиране на всички настройки по подразбиране

Можете да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране. 
1 или за превъртане през опциите на главното меню.

Настройки>Система>Нулиране. 

Изберете опция:

• За да нулирате всички настройки на устр. до фабричните стойности по подразбиране и да запазите цялата въведена от потр. информация, изберете
Нулирайте настройките по подразбиране.

• За да нулирате всички настройки на устр. до фабричните стойности по подразбиране и да изтриете цялата въведена от потр. информация, изберете
Изтриване на данни и нулиране на настройките.

Устройството ми е на грешен език

Можете да промените избора на език на устройството, ако случайно сте избрали грешен език на 
устройството.

От началната страница натиснете
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ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, подсушете старателно USB порта, капачката за защита от атмосферни влияния и околната среда преди зареждане или 

свързване към компютър.

2
3
4

на устройството.

1
2

Свържете вашето устройство към външен източник на захранване. 

Задръжте бутона за захранване, докато екранът се изключи.

Устройството преминава в режим на ниска мощност, зареждане на батерията и се появява индикаторът за батерията. 

Заредете устройството напълно.3

1Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m за до 30 минути. За повече информация отидете наwww.garmin.com/waterrating.
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Зареждане на устройството inReach

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

1Повдигнете предпазн. капаче   .

Включете малкия край на захранващия кабел в порта за зареждане

Включете другия край на захранващия кабел в съвместим AC захранващ адаптер. 

Включете адаптера за променлив ток в стандартен стенен контакт.

Устройството показва текущото ниво на заряд на батерията.

Спестяване на енергия по време на зареждане на устройството

Спецификации

Вид батерия Презареждаема, вградена литиево-йонна батерия

Оценка на водата IEC 60529 IPX71

Диапазон на работната температура От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)

Температурен диапазон на зареждане От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)

Безжична честота/протокол
2,4 GHz @ 5,4 dBm максимум

1,6 GHz @ 35,9 dBm максимум

EU SAR (body) 0,30 W/kg едновременно

EU SAR (limb)) 0,30 W/kg едновременно

http://www.garmin.com/waterrating


Пълен изглед към небето: До 28 дни 

Умерено покритие от дървета: До 14 дни

Пълен изглед към небето: До 6 дни Умерено 

покритие от дървета: До 3 дни

Пълен изглед към небето: До 46 дни 

Умерено покритие от дървета: До 23 дни

Информация за батерията

Действителният живот на батерията зависи от настройките на вашето устройство. За оптимален живот на батерията се уверете, че имате 
ясен изглед към небето.

Режим Живот на батерията

Съобщение или местоположение се изпращат на всеки 10 минути

Съобщение или местоположение се изпращат на всеки 2 минути

Съобщение или местоположение се изпращат на всеки 30 минути

Изключен До 1 година

Информация за устройството 15
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