
                                             inReach Mini 
Prietaiso apžvalga 

 
① Vidinė „Iridium“ antena 

② Mygtukai 

③ Micro-USB lizdas (po apsauginiu dangteliu) 

④ SOS mygtukas (po apsauginiu dangteliu) 

⑤ Maitinimo mygtukas  

⑥ Tvirtinimo varžtas 
 

Mygtukai 

 

Spauskite meniu, puslapiams ir langams paslinkti. 

 
Paspauskite anuliavimui arba grįžimui į ankstesnį langą. 

 
Paspauskite variantui pasirinkti ar pranešimui patvirtinti. 
Būdami pagrindiniame ekrane, paspauskite pagrindiam meniu atidaryti. 

Prietaiso įjungimas 
Laikykite nuspaudę 
Būsenos piktogramos 

 
Duomenų siuntimas ir gavimas 

 
Negali siųsti ar gauti duomenų 

 
Sekimo aktyvavimas 

 
„Bluetooth“ technologijos prisijungimo būsena 

 
Vyksta baterijos įkrovimas 

 
Įkrovimas baigtas 

 

Prietaiso aktyvavimas 
Tam, kad galėtumėte naudoti savo „inReach Mini“ prietaisą, turite jį 
aktyvuoti. 
1. Sukurkite paskyrą ir pasirinkite palydovo prenumeratą adresu 
explore.garmin.com 
2. Įjunkite prietaisą 
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas 
4. Jei reikės, išeikite į lauką, į atvirą vietą  
5. Palaukite, kol prietaisas susijungs su „Iridium“ palydovų tinklu. 
PASTABA: Prietaiso aktyvavimas gali užtrukti iki 20 minučių. Prietaisas turi 
išsiųsti ir gauti keletą pranešimų, o tai užtrunka ilgiau nei vieno pranešimo 
siuntimas įprasto naudojimo metu. 
„Iridium“ palydovų tinklas 
Jūsų prietaisui reikalingas atviras dangus pranešimams perduoti ir vietoms 
atsekti „Iridium“ palydovų tinkle. Kitu atveju, prietaisas bandys siųsti 
informaciją tol, kol gaus palydovų signalus. 
PATARIMAS: Geriausiam ryšiui su palydovais užtikrinti, prietaisą pritvirtinkite 
prie kuprinės ar prie savo kūno viršutinės dalies. 

„Bluetooth“ ryšio funkcijos 
Jūsų prietaisas turi kelias „Bluetooth“ ryšio su suderinamu išmaniuoju telefonu ar 
mobiliuoju įrenginiu funkcijas naudojant „Earthmate“ programėlę. „Earthmate“ 
programėlė leidžia mobiliajame įrenginyje naudoti tokias „inReach“ funkcijas, kaip 
žemėlapiai, sekimas, pranešimų siuntimas ir SOS. 
Funkcijų atsisiuntimas: Savo mobiliajame įrenginyje galite peržiūrėti atsisiųstus 
žemėlapius, aeronuotraukas, USGS standartinių žemėlapių lapus ir NOAA navigacinius 
jūrlapius. Žemėlapius ir jūrlapius atsisiųskite prieš leisdamiesi į savo kelionę. 
Sinchronizavimas: „Earthmate“ sinchronizuoja Jūsų įrenginį su Jūsų explore.garmin.com 
paskyra, atnaujindama nustatymus, tarpinius punktus ir maršrutus. 
Pranešimai: Savo mobiliajame įrenginyje galite skaityti ir rašyti pranešimus, naudotis 
kontaktų sąrašu. Pranešimai rodomi abiejuose įrenginiuose. 
PASTABA: Vienu metu su „inReach“ prietaisu galima susieti tik vieną mobilųjį įrenginį. 
Susiejimas su mobiliuoju įrenginiu 
Jei norite naudoti „Bluetooth“ funkcijas, turite susieti savo „inReach“ prietaisą su savo 
mobiliuoju įrenginiu. 
1.  Iš savo mobiliojo įrenginio programėlių parduotuvės įdiekite „Earthmate“ 
programėlę. 
2. Atstumas tarp „inReach“ prietaiso ir Jūsų mobiliojo įrenginio turi būti ne didesnis nei 
3 m. 
3.   Pagrindiniame meniu pasirinkite Setup > Bluetooth > Pair Device (Sąranka > 
Bluetooth > Susieti prietaisą) 
4. Vykdykite „Earthmate“ programėlėje pateikiamas instrukcijas susiejimo ir sąrankos 
procesui užbaigti. 
Kai prietaisai yra susieti, jie susijungia automatiškai, jei yra įjungti ir yra pasiekiamumo 
ribose. 

SOS pagalbos inicijavimas 
PASTABA: SOS režime prietaiso negalima išjungti. 
1. Pakelkite apsauginį dangtelį ① nuo SOS mygtuko ②. 
2. Palaikykite nuspaudę SOS mygtuką. 
3. Palaukite, kol prasidės SOS atgalinis skaičiavimas. 
Prietaisas siunčia standartinį pranešimą avarinei gelbėjimo tarnybai su Jūsų 
buvimo vietos informacija. 
4. Atsakykite į patvirtinimo pranešimą iš avarinės gelbėjimo tarnybos. 
Jūsų atsakymas leidžia avarinei gelbėjimo tarnybai sužinoti, ar galite su ja 
bendrauti gelbėjimo metu. 
Per pirmąsias 10 Jūsų gelbėjimo  minučių Jūsų atnaujinta buvimo vieta 
avarinei gelbėjimo tarnybai siunčiama kas minutę. Siekiant pataupyti bateriją 
po pirmųjų 10 minučių, atnaujinta buvimo vieta siunčiama kas 10 minučių, jei 
ji keičiasi, ir kas 30 minučių, jei nesikeičia. 
SOS pagalbos atšaukimas 
Jei pagalba Jums nebereikalinga, SOS pranešimą galite atšaukti po to, kai jis 
buvo nusiųstas avarinei gelbėjimo tarnybai. 
1. Pakelkite apsauginį dangtelį ir palaikykite nuspaudę SOS mygtuką. 
2. Pasirinkite „Yes“ (Taip). 
Jūsų prietaisas siunčia atšaukimo prašymą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą 
iš avarinės gelbėjimo tarnybos, prietaisas sugrįš į įprasto veikimo režimą. 

Sekimas 
Sekimo funkcija registruoja Jūsų kelią. Pradėjus sekimą, prietaisas pradeda registruoti 
Jūsų buvimo vietą ir atnaujina sekimo liniją nustatytu registravimo intervalu. Jūsų 
prietaisas registruoja sekimo taškus ir juos perduoda per palydovų tinklą nustatytu 
siuntimo intervalu. Galite peržvelgti visus nusiųstus sekimo taškus. 
PATARIMAS: Sekimo registravimo intervalą galite pakeisti baterijos veikimo trukmei 
pailginti. 
PASTABA: Užsipildžius sekimo registro atminčiai, prietaisas perrašo senesnius sekimo 
taškus, tačiau išlaiko mažesnio detalumo sekimo liniją. 
Sekimo pradėjimas 
Tracking (Sekimas) lange paspauskite OK. 
Jūsų sekimo linija ir sekimo taškai pasirodo Jūsų „MapShare“ interneto puslapyje, per 
kurį Jūsų draugai ir šeima gali stebėti Jūsų kelionę. 
Sekimo stabdymas 
1. Tracking (Sekimas) lange paspauskite OK. 
2. Pasirinkite Stop Tracking (Stabdyti sekimą). 
GPS palydovo signalų gavimas 
Kad galėtumėte naudoti GPS navigacijos funkcijas, turite gauti palydovų signalus. 
Įjungus navigacijos prietaisą, reikia palaukti, kol GPS imtuvas gaus palydovo duomenis ir 
nustatys esamą vietą. Palydovo signalo gavimo trukmė priklauso nuo kelių veiksnių, 
pavyzdžiui, kokiu atstumu esate nuo tos vietos, kurioje pastarąjį kartą naudojote savo 
navigacijos prietaisą, ar giedras dangus, ir kiek laiko praėjo nuo pastarojo prietaiso 
naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos prietaisą, palydovo signalams gauti gali 
prireikti kelių minučių. 

 



1. Įjunkite prietaisą. 
2. Palaukite, kol prietaisas ras palydovus. 
Palydovų signalų gavimas gali užtrukti iki 60 minučių. 
3. Jei reikia, išeikite į atvirą vietą atokiau nuo pastatų ir medžių. 
Tarpinio maršruto punkto sukūrimas 
Galite išsaugoti savo dabartinę buvimo vietą kaip tarpinį punktą arba sukurti 
individualų tarpinį punktą. 
1. Pasirinkite variantą: 

 Savo dabartinei buvimo vietai kaip tarpiniam punktui pažymėti, 
pagrindiniame meniu pasirinkite Mark Waypoint (Žymėti tarpinį 
punktą). 

 Savo tarpiniam punktui sukurti, pagrindiniame meniu pasirinkite 
Navigate > Waypoints > New Waypoint (Naviguoti > Tarpiniai 
punktai > Naujas tarpinis punktas) 

2. Jei reikia, pakeiskite tarpinio punkto informaciją. 
Navigavimas iki tarpinio punkto 
1. Pagrindiniame meniu pasirinkite Navigate > Waypoints (Naviguoti > 
Tarpiniai punktai) 
2. Pasirinkite tarpinį punktą ir paspauskite Navigate (Naviguoti) 
Tarpinio punkto keitimas 
1. Pagrindiniame meniu pasirinkite Navigate > Waypoints (Naviguoti > 
Tarpiniai punktai) 
2. Pasirinkite tarpinį punktą ir variantą: 

 Tarpinio punkto pavadinimui pakeisti, pasirinkite Edit Name (Keisti 
pavadinimą) 

 Tarpinio punkto simboliui pakeisti, pasirinkite Edit Symbol (Keisti 
simbolį) 

 Tarpinio punkto GPS koordinatėms pakeisti, pasirinkite Edit 
Coordinates (Keisti koordinates) 

3. Įrašykite naują informaciją ir paspauskite , jei reikia. 
Tarpinio punkto ištrynimas 
1. Pagrindiniame meniu pasirinkite Navigate > Waypoints (Naviguoti > 
Tarpiniai punktai). 
2. Pasirinkite tarpinį punktą ir paspauskite Delete (Ištrinti). 

Pranešimai 
Iš anksto nustatytų pranešimų siuntimas 
Iš anksto nustatytus pranešimus galite sukurti explore.garmin.com. Jei yra su iš anksto 
sukurtu tekstu ir gavėjais. 
1. Pagrindiniame meniu pasirinkite Send Preset (Siųsti iš anksto nustatytą). 
2. Pasirinkite iš anksto nustatytą pranešimą ir paspauskite Send (Siųsti) 
Tekstinio pranešimo siuntimas 
1. Messages (Pranešimai) lange paspauskite OK. 
2. Pasirinkite New Message > Select Contacts (Naujas pranešimas > Pasirinkti 
kontaktus). 
3. Pasirinkite gavėjus iš savo kontaktų sąrašo ir paspauskite Done (Atlikta). 
4. Pasirinkite variantą: 

 Norėdami pradėti nuo iš anksto parašyto pranešimo, pasirinkite Pick Quick 
Text (Pasirinkti greitąjį tekstą) 

 Norėdami parašyti savo pranešimą, pasirinkiteWrite message (Rašyti 
pranešimą) 

5. Užbaigę pranešimą, pasirinkite > Send  (Siųsti) 
Atsakymas į pranešimą 
1. Messages (Pranešimai) lange paspauskite OK 
2. Pasirinkite pokalbį ir paspauskite Reply (Atsakyti). 
3. Pasirinkite variantą: 

 Norėdami pradėti nuo iš anksto parašyto pranešimo, pasirinkite Pick Quick 
Text (Pasirinkti greitąjį tekstą) 

 Norėdami parašyti savo pranešimą, pasirinkite Write message (Rašyti 
pranešimą) 

4. Užbaigę pranešimą, pasirinkite > Send  (Siųsti) 
Talpinimas į socialinius tinklus 
1. Messages (Pranešimai) lange paspauskite OK 
2. Pasirinkite New Message > Select Contacts (Naujas pranešimas > Pasirinkti kontaktus) 
3. Pasirinkite vieną ar daugiau punktų: 

 Norėdami paskelbti savo „Facebook“ paskyroje, paspauskite  

 Norėdami paskelbti savo „Twitter“ paskyroje, paspauskite  

 Norėdami paskelbti savo „MapShare“ svetainėje, paspauskite  
4. Paspauskite Done (atlikta) 
5. Pasirinkite variantą: 

 Pasirinkite Write Message (Rašyti pranešimą) naujam pranešimui sukurti 

 Pasirinkite Pick Quick Text  (Pasirinkti greitąjį tekstą) greitam tekstiniam 
pranešimui pasirinkti 

6. Paspauskite Send (Siųsti). 
Pranešimų ištrynimas 
1. Messages (Pranešimai) lange paspauskite OK 
2. Pasirinkite pranešimą. 
3. Pasirinkite Delete Thread (Ištrinti giją) 

Garso nustatymai 
Pagrindiniame meniu pasirinkite Setup > Sounds (Sąranka > Garsai) 
„Mute all“ (Nutildyti viską): Nutildo visus prietaiso garsus. 
„Volume“ (Garsumas): Nustato prietaiso garso lygį. 
„Message received“ (Gautas pranešimas): Nustato toną, kuris suskamba, kai 
gaunamas pranešimas. 
„Message sent“ (Pranešimas įšsiųstas): Nustato toną, kuris suskamba, kai 
išsiunčiamas pranešimas. 
„Critical alert“ (Kritinis perspėjimas): Nustato toną, kuris suskamba, kai 
prietaisas praneša apie kritinį perspėjimą. 
„Power off“ (Maitinimas išjungtas): nustato toną, kuris suskambės, kai 
išjungsite prietaisą. 

Orai 
Jūsų „inReach“ prietaisas siunčia pranešimą, užklausiantį bazinės, „premium“, 
ar jūrų orų prognozės. Galite gauti orų prognozes savo buvimo vietoje, 
tarpiniame punkte ar pagal GPS koordinates. Orų prognozėms taikoma 
duomenų naudojimo kaina. Daugiau informacijos rasite explore.garmin.com. 
Orų vietovės pridėjimas 
Galite sukurti vietoves orų prognozėms. 
1. Weather (Orai) lange paspauskite OK. 
2. Pasirinkite Change Location > New Location (Keisti vietovę > Nauja vietovė) 
3. Pasirinkite variantą: 

 Norėdami pridėti esamą tarpinį punktą kaip vietovę orų prognozei, 
pasirinkite tarpinį punktą. 

 Norėdami sukurti naują tarpinį punktą kaip vietovę orų prognozei, 
pasirinkite New Waypoint (Naujas tarpinis punktas). 

Vietovės orų prognozei nustatymas 
1. Weather (Orai) lange paspauskite OK. 
2. Pasirinkite Change Location  (Keisti vietovę). 
3. Pasirinkite vietą.  

Specifikacijos 

Baterijos tipas Įkraunama integruota ličio jonų baterija 

Atsparumas vandeniui IEC 60529 IPX7* 

Darbinė temperatūra Nuo -20 C iki 60 C 

Įkrovimo temperatūros 
intervalas 

Nuo 0 C iki 45 C 

Belaidžio ryšio dažnis / 
protokolas 

1,6 GHz @ 31,7 dBm nominalus 
2,4 GHz @ 5dBm nominalus 

*Prietaisas atlaiko atsitiktinį vandens poveikį iki 1 m iki 30 min. Daugiau informacijos 
www. Garmin.com/waterrating. 
Informacija apie bateriją 

Baterijos 
išsikrovimo laikas 

Režimas  

Iki 30 val. 10 minučių sekimo informacijos siuntimo intervalas ir 1 
sekundės registravimo intervalas 

Iki 50 val. Standartinis režimas su 10 minučių sekimo informacijos 
siuntimo intervalu ir 5 minučių registravimo intervalu 

Iki 20 dienų. Prailgintas režimas  

Iki 1 metų  
 

 


