
    INREACH SE® +/INREACH EXPLORER® + 
Prietaiso įjungimas 

Palaikykite nuspaudę ; 
Įrenginio įjungimas 
Norėdami pradėti naudotis inReach įrenginiu, turite jį įjungti. 
1. Sukurkite paskyrą ir pasirinkite palydovo prenumeratą www.inreach.garmin.com; 
2. Įjunkite prietaisą; 
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 
4. Kai paprašys, išeikite į atvirą zoną lauke su aiškiu vaizdu į dangų; 
5. Palaukite, kol prietaisas prisijungs prie „Iridium“ palydovinio tinklo. 
Pastaba: prietaiso aktyvavimas gali užtrukti iki 20 minučių. Prietaisas turi išsiųsti ir priimti 
keletą pranešimų, tai užima daugiau laiko negu siunčiant  pavienius pranešimus įprasto 
naudojimo metu.   
„Iridium“ palydovinis tinklas 
Norint perduoti pranešimus ir stebėti punktus per „Iridium" palydovinį tinklą, jūsų 
prietaisui reikia atviro dangaus. Jei atviro giedro dangaus nėra, jūsų prietaisas bandys 
išsiųsti informaciją, kol jis gaus palydovų signalus. 
Patarimas: norėdami užtikrinti geriausią ryšį su palydovais, pritvirtinkite prietaisą prie 
kuprinės ar viršutinės kūno dalies.  

Būsenos LED lemputė 

LED signalas Būsena 

Mirksinti žalia Jūs turite neperskaitytą pranešimą.  

Mirksinti raudona Prietaisas nėra po atviru dangumi. 

Liko mažiau nei 10% baterijos energijos. 

Pakaitomis mirksinti 
raudona ir žalia 

Prietaisas yra SOS režime. 

Greitai pakaitomis 
mirksinti raudona ir žalia 

Prietaisas anuliuoja SOS gelbėjimo signalą. 

Būsenos piktogramos 

 Gautas 3D GPS signalas. 

 Gautas 2D GPS signalas. 

 Ieškomas GPS signalas. 

 Siunčiami ir gaunami duomenys. 

 Neįmanoma išsiųsti ir priimti duomenų. 

 
Neperskaityti pranešimai. 

 Aktyvuotas sekimas. 

 Bluetooth technologijos būsena. 

 
Įkraunama baterija. 

 
Įkrovimas baigtas. 

Mygtukų užrakinimas ir atrakinimas 
Galite užrakinti mygtukus nuo jų netyčinio paspaudimo. 
1. Paspauskite  > Lock Screen (Užrakinti ekraną); 
2. Paspauskite  > Unlock (Atrakinti) mygtukams atrakinti.  
Bluetooth ryšio funkcijos 
Jūsų prietaisas turi keletą Bluetooth prijungimo prie suderinto išmaniojo 
telefono ar mobiliojo įrenginio funkcijų, naudojant „Earthmate“ programėlę. 
„Earthmate“ programėlė leidžia naudoti „inReach“ funkcijas didesniame, 
geresnės raiškos liečiamame mobiliojo įrenginio ekrane. 
Atsisiunčiamos funkcijos: peržiūrėkite atsisiųstus žemėlapius, vaizdus iš oro, 
USGS keturkampius žemėlapius ir NOAA jūrlapius savo mobiliajame 
įrenginyje. Prieš pradėdami kelionę atsisiųskite žemėlapius ir jūrlapius. 
Pranešimai: leidžia skaityti ir rašyti pranešimus bei pasiekti mobiliajame 
įrenginyje esantį adresatų sąrašą. Pranešimai atsiranda abiejuose 
įrenginiuose.  
Pastaba: vienu metu galite susieti tik vieną įrenginį su „inReach“ prietaisu. 
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. „InReach“ prietaisą ir savo mobilųjį prietaisą priartinkite 3 m atstumu 
vienas prie kito; 
3. „inReach“ įrenginyje pasirinkite Settings > Bluetooth > Pair Device > Pair 
Device (Nustatymai > Bluetooth > Susieti prietaisą > Susieti prietaisą). 
4. Vadovaukitės instrukcijomis „Earthmate“  programėlėje siejimo ir 
nustatymo procesui pabaigti. 
Susieti ir įjungti prietaisai susijungia automatiškai, jei yra pasiekiamumo 
ribose. 
Prietaiso išbandymas 
Prieš pradėdami naudoti prietaisą kelionėje, turėtumėte išbandyti jį lauke, 
įsitikindami palydovinės prenumeratos veikimu. 
Pasirinkite Test > Test (Bandyti > Bandyti). 
Palaukite, kol prietaisas išsiųs bandomąjį pranešimą.  Jei gaunamas 
patvirtinimo pranešimas, jūsų prietaisas yra paruoštas naudoti. 
Pranešimai 
Jūsų „inReach“ prietaisas siunčia ir priima tekstinius pranešimus per 
„Iridium“ palydovinį tinklą. Galite siųsti pranešimus SMS telefono numeriu, 
el. pašto adresu ar kitu „InReach“ prietaisu. Kiekviename išsiųstame 
pranešime yra jūsų vietos koordinatės.  
Iš anksto nustatytos žinutės siuntimas 
Iš anksto nustatyti pranešimai yra jūsų www.inreach.garmin.com sukurtos 
žinutės. Šiuose pranešimuose yra iš anksto apibrėžtas tekstas ir gavėjai.  
1. Pasirinkite Preset (Iš anksto nustatyti); 
2. Pasirinkite iš anksto nustatytą žinutę ir pasirinkite Send (Siųsti). 
Tekstinio pranešimo siuntimas 
1. Pasirinkite Messages > New Message (Pranešimai>Naujas pranešimas); 
2. Pasirinkite variantą: 

 pasirinkite To: (Kam:)naujiems gavėjams pridėti; 

 pasirinkite  gavėjams iš jūsų kontaktų sąrašo pasirinkti; 
3. Pasirinkite variantą: 

 Pasirinkite Message: (Pranešimas:) naujam pranešimui sukurti; 

 pasirinkite  greitam tekstiniam pranešimui pasirinkti; 
4. Pasirinkite Send Message (Siųsti pranešimą). 

Prietaiso apžvalga 

 
① Vidinė „Iridium“ antena 

② SOS mygtukas  (po apsauginiu dangteliu) 

③ Būsenos LED lemputė 

④ Mygtukai 

⑤ Maitinimo mygtukas 

⑥ Tvirtinimo nugarėlė 

⑦ Mikro USB lizdas (po apsauginiu dangteliu) 

Mygtukai 

 

 Paspauskite anuliavimui arba grįžimui į ankstesnį puslapį. 

 Paspauskite norėdami atidaryti spartųjį meniu. 

 Žemėlapio masteliui mažinti. 

 Žemėlapio masteliui didinti. 

 Paspauskite esamo puslapio meniu atidaryti.  
Paspaudus dukart atsidaro pagrindinis puslapis. 

 Paspauskite variantui pasirinkti ar pranešimui patvirtinti. 

 Paspauskite meniu parinktims peržiūrėti ar žemėlapio rodyklei 
perkelti. 

Prietaiso įkrovimas 
Pastaba: gerai nuvalykite ir nusausinkite kontaktus ir plotą aplink juos prieš 
įkraunant ar jungiant prie kompiuterio, kad jie nepradėtų rūdyti. 
Pastaba: prietaisas nekraus temperatūroje už patvirtinto intervalo ribų.  
1. Pakelkite apsauginį dangtelį ①; 

 
2. Įkiškite mažąjį maitinimo laido galą į prietaiso USB lizdą②; 
3. junkite kitą maitinimo laido galą į atitinkamą maitinimo šaltinį; 
4. Iki galo įkraukite prietaisą.   

http://www.inreach.garmin.com/
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Atsakymas į pranešimą 
1. Pasirinkite Messages (Pranešimai); 
2. Pasirinkite pokalbį 
3. Pasirinkite variantą: 

 Pasirinkite Type Reply  (Rašyti atsakymą) naujam pranešimui sukurti, 
parašykite pranešimą ir paspauskite Done (Baigta); 

 pasirinkite Quick Reply (Greitas atsakymas) greitajame tekstiniam 
pranešimui pasirinkti. 

Dalinimasis socialiniuose tinkluose 
1. Pasirinkite Messages > New Message (Pranešimai> Naujas pranešimas); 
2. Pasirinkite variantą: 

 norėdami pasidalinti Facebook paskyroje, pasirinkite ; 
 norėdami pasidalinti Twitter paskyroje, pasirinkite ; 

 norėdami pasidalinti MapShare tinklapyje, pasirinkite ; 
3. Pasirinkite variantą: 

 Message: (Pranešimas:) – naujam pranešimui sukurti; 

  – greitam pranešimui pasirinkti; 
4. Pasirinkite Send Message (Siųsti pranešimą). 
Pranešimų tikrinimas 
Jūsų prietaisas klauso naujų pranešimų reguliariais klausymo intervalais. Palydovai 
praneša apie pastaruoju metu išsiųstus pranešimus, o jūsų prietaisas gauna 
pranešimą kito klausymo intervalo metu. Numatytasis intervalas yra 10 minučių. 
Pastaba: prietaisas turi būti matomas palydovo gautų pranešimų klausymo metu. 
Galite priverstinai tikrinti pranešimus rankiniu pranešimų tikrinimo būdu, siunčiant 
pranešimą arba siunčiant trasos tašką („tracking point“). Patikrinimo metu jūsų 
prietaisas jungiasi prie palydovų ir gauna pranešimus, laukiančius, kol bus išsiųsti į 
jūsų prietaisą. 
Patarimas: galite pakoreguoti klausymo intervalą, kad maksimaliai išnaudotumėte 
baterijos veikimo trukmę. 
Pasirinkite Check > Check Now (Tikrinti > Tikrinti dabar). 
Pranešimo informacijos peržiūra 
1. Pasirinkite Messages (Pranešimai); 
2. Pasirinkite pokalbį 

3. Pasirinkite pranešimą, kuriame yra ; 
4. Pasirinkite   > View on Map (Žiūrėti žemėlapyje) peržiūrėti žemėlapio, iš kurio 
buvo išsiųstas pranešimas, vietą. 
Keliavimas į pranešimo vietą 
Galite nuvykti į vietą, iš kurios pranešimas buvo išsiųstas naudojantis kitu  „InReach“ 
įrenginiu. 
1. Pasirinkite Messages (Pranešimai); 
2. Pasirinkite pokalbį 

3. Pasirinkite pranešimą, kuriame yra ; 
4. Pasirinkite Navigate (Naviguoti). 
Vietos koordinačių įtraukimas į pranešimą 
Jei siunčiate pranešimą interneto ryšio neturinčiam gavėjui, pranešime galite 
įtraukti savo vietovės koordinates. 
1. Pasirinkite Messages > New Message (Pranešimai > Naujas pranešimas); 
2. Įrašykite vieną ar daugiau gavėjų; 
3. Jei reikia, parašykite pranešimą; 

4. Pasirinkite  savi vietovės koordinatėms įtraukti; 
5. Pasirinkite Send Message (Siųsti pranešimą). 
Pranešimų šalinimas 
1. Pasirinkite Messages (Pranešimai); 
2. Pasirinkite pokalbį 
3. Pasirinkite  > Delete Thread (Ištrinti susirašinėjimą). 
Kontakto pridėjimas 
Kontaktus galite pridėti www.inreach.garmn.com ir sinchronizuoti juos su savo 
prietaisu.  Taip pat galite pridėti kontaktus savo prietaise, tačiau šie kontaktai nebus 
sinchronizuoti www.inreach.garmin.com ir nebus padarytos atsarginės jų kopijos. 
Pastaba: Kai pridedate kontaktą savo įrenginyje,  šis kontaktas nėra 
sinchronizuojamas www.inreach.garmin.com ir nėra padaroma atsarginė jo kopija. 
Jei atkursite gamyklinius nustatymus, informacija apie tą adresatą bus ištrinta. 
1. Pasirinkite Contacts > New Contact (Kontaktai>Naujas kontaktas); 
2. Pasirinkite elementą, kurį norite redaguoti; 
3. Įveskite naują informaciją. 
SOS gelbėjimo inicijavimas 
Pastaba: SOS režimu būsenos juosta yra raudona, o prietaiso neįmanoma išjungti. 
1. Pakelkite apsauginį dangtelį nuo SOS mygtuko; 
2. Palaikykite nuspaudę SOS mygtuką; 
3. Laukite atgalinio SOS skaičiavimo. Prietaisas siunčia numatytąjį pranešimą 
avarinei tarnybai su informacija apie jūsų buvimo vietą; 
4. Atsakykite į patvirtinimo pranešimą iš pagalbos tarnybos. Jūsų atsakymas leidžia 
suvokti avarinei tarnybai, kad gelbėjimo metu galite bendrauti su jais. 
Per pirmąsias jūsų gelbėjimo 10 minučių atnaujinta vieta kas minutę siunčiama 
avarinei pagalbos tarnybai. Siekiant tausoti baterijos energiją, po pirmųjų 10 
minučių, atnaujinta vieta siunčiama kas 10 minučių judant, ir kas 30 minučių stovint. 
SOS gelbėjimo atšaukimas 
Jei jums daugiau nereikia pagalbos, galite atšaukti SOS gelbėjimą po jo išsiuntimo 
gelbėjimo tarnybai. 
1. Pakelkite apsauginį dangtelį ir palaikykite paspaudę SOS mygtuką; 
2. Pasirinkite Cancel (Atšaukti). Jūsų prietaisas išsiunčia atšaukimo užklausą. Gavęs 
patvirtinimo pranešimą iš pagalbos tarnybos, jūsų prietaisas grįš į normalų režimą. 

Žemėlapis 
Žemėlapio lange rodoma jūsų buvimo vieta, išsiųstos ir gautos žinutės, tarpiniai 
maršruto punktai ir spalvota trasos linija, jungianti trasos taškus. „InReach 
Explorer +“ žemėlapyje rodomos gatvės, lankytinos vietos ir topografinė 
informacija. 
Navigacija su žemėlapiu 
Pastaba: jūsų prietaisas nustato tiesius maršrutus ir nekuria maršrutų keliuose. 
1. Pradėkite navigaciją į paskirties vietą; 
2. Paspauskite Map (žemėlapis).  rodo jūsų vietą žemėlapyje. Jūsų  maršrutas 
pažymėtas spalvota linija; 
3. Atlikite vieną ar daugiau veiksmų: 

 norėdami peržiūrėti kitus plotus, pasirinkite ; 
 norėdami padidinti ar sumažinti žemėlapį, pasirinkite  ir . 

Jūsų esamos vietos peržiūra ir bendrinimas 
1. Pasirinkite Location (Vieta), jei norite peržiūrėti GPS vietovės duomenis; 
2. Jei reikia, pasirinkite Share Location (Bendrinti vietą), jei norite išsiųsti 
pranešimą su savo vietos informacija. 
Navigavimas išsaugotu maršrutu 
Pradėjus navigaciją, atsinaujina jūsų „MapShare“ tinklalapis, o jūsų draugai ir 
šeimos nariai gali peržiūrėti maršrutą, kuriuo keliaujate su navigacija. 
1. Pasirinkite Routes (Maršrutai); 
2. Pasirinkite maršrutą; 
3. Pasirinkite Navigate (Naviguoti). 
Tarpinio maršruto punkto sukūrimas 
Galite išsaugoti savo dabartinę padėtį kaip tarpinį punktą. 
1. Pasirinkite Waypoints>New Waypoint (Tarpiniai punktai>Naujas tarp. punktas); 
2. Jei reikia, pakeiskite tarpinio punkto informaciją. 
Navigavimas iki tarpinio punkto 
1. Pasirinkite Waypoints (Tarpiniai punktai); 
2. Pasirinkite tarpinį punktą; 
3. Pasirinkite Navigate (Naviguoti). 
Tarpinio punkto ištrynimas 
1. Pasirinkite Waypoints (Tarpiniai punktai); 
2. Pasirinkite tarpinį punktą; 
3. Pasirinkite  > Delete (Ištrinti). 
Navigacija į istorinį elementą 
1. Pasirinkite History (Istorija); 
2. Pasirinkite dieną; 
3. Pasirinkite įrašą; 
4. Pasirinkite Navigate (Naviguoti). 
Navigacijos sustabdymas 
Pasirinkite Compass >  > Stop Navigation (Kompasas> >Sustabdyti navigaciją). 
Prietaiso atstatymas 
Jei prietaisas nebereaguoja, gali prireikti jį atstatyti. Jokie jūsų duomenys ar 
nustatymai nebus ištrinti. 

1. Palaikykite paspaudę  ir  kol prietaisas išsijungs; 

2. Palaikykite nuspaudę  prietaisui įjungti; 
Visų gamyklinių nustatymų atkūrimas 
Galite atkurti visus prietaiso gamyklinius nustatymus. 
Pasirinkite Settings > Recovery Options > Restore Factory Settings 
(Nustatymai>Atkūrimo parinktys>Atkurti gamyklinius parametrus) 
Prietaiso priežiūra 
Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti 
plastikines dalis ir apdailą! 
Nelaikykite prietaiso ten, kur jį ilgą laiką gali veikti ypač aukšta temperatūra, 
kadangi ji gali nepataisomai sugadinti prietaisą. 
Prietaisas yra atsparus vandeniui pagal IEC 60529 standartą IPX7. Jis gali atlaikyti 
atsitiktinį panardinimą 1 metro vandens gylyje  30 minučių. Ilgalaikis 
panardinimas gali sugadinti prietaisą! Po panardinimo įsitikinkite, kad prieš 
naudojimą ar įkrovimą sausai išvalėte ir išdžiovinote prietaisą! Kruopščiai 
nuplaukite prietaisą gėlu vandeniu po chloruoto ar druskingo vandens poveikio! 
Prietaiso valymas 
Pastaba: net ir nedidelis kiekis prakaito ar drėgmės gali sukoroduoti el. kontaktus, 
juos prijungus prie įkroviklio. Korozija gali sutrikdyti įkrovimą ir duomenų perkėlimą. 
1. Prietaisą nuvalykite silpnu ploviklio tirpalu išmirkyta šluoste; 
2. Nusausinkite. 
Po valymo leiskite prietaisui visiškai išdžiūti. 
Specifikacijos 

Atsparumas vandeniui IEC 60529 IPX7* 

Baterijos tipas Įkraunama, įmontuota ličio jonų baterija 

Darbinė temperatūra nuo -20oC iki 60oC  

Įkrovimo temperatūra nuo 0oC iki 45oC  

Radijo dažnis / protokolai Įrenginyje įgalintas „Bluetooth“; Prietaisas 
sujungtas su „Iridium“  

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

Baterijos išsikrovi-
mo trukmė 

Režimas 

Iki 75 val. 10 minučių stebėjimo siuntimo intervalas ir 1 sek. 
registravimo intervalas 

Iki 100 val. Numatytasis režimas su 10 minučių stebėjimo intervalais ir 1 
minutės registravimo intervalais 

Iki 30 dienų. Išplėstinis stebėjimo režimas su 30 minučių stebėjimo 
siuntimo intervalais 

Iki 3 metų Išjungtas 

www.Garmin.lt  
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