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Sådan kommer du i gang
Når du bruger Garmin Explore webstedet første gang, skal du gennemlæse disse opgaver for at lære mere om 
de grundlæggende funktioner.
BEMÆRK: Funktionerne på Garmin Explore webstedet varierer afhængig af din konto- og enhedstype. Hvis din 
enhed eksempelvis har inReach® teknologi, vil du få vist oplysninger om dit abonnement.
• Hold øje med dit månedlige forbrug (Hjem, side 1).
• Få vist enhedens data på kortet (Kort, side 2).
• Opret waypoints og ruter, som skal synkroniseres med enheden (Waypoints, side 3, Ruter, side 4).
• Få vist din kommunikationshistorik (Indbakke, side 9).
• Føj personer til dine kontakter, herunder nødkontakter (Kontakter, side 9).
• Konfigurer dine forudindstillede og hurtige tekstmeddelelser (Meddelelser, side 10).
• Konfigurer dine sociale mediekonti, herunder dit MapShare™ websted (Social, side 11).
• Synkroniser enheden og din smartphone (Synkronisering, side 8).

Forberedelse af din tur
Før du tager afsted på en tur, skal du bekræfte, at du har den opsætning, du har brug for, herunder kontakter 
(ved nødsituationer og almindelige), meddelelser og sociale indstillinger.
• Opret waypoints og ruter frem til din destination (Waypoints, side 3, Ruter, side 4).
• Synkroniser enhederne, så de har de nyeste data (Synkronisering, side 8).
• Send en testmeddelelse til test@inreach.garmin.com, og vent på svaret (Test af din enhed, side 12).

Når du vender tilbage fra turen
Efter turen kan du få vist meddelelser og spor på kortet. Du kan bruge et bogmærke til at gemme en visning af 
turen (Tilføjelse af et bogmærke, side 7).

Hjem
Fanen Hjem viser forbrugsstatistik, så du kan følge med på enheden hver måned. Den har nogle nyttige 
funktioner for alle, der er nye på webstedet.
Mit abonnement: Viser din aktuelle abonnementsordning og indeværende måneds forbrug. Antallet af både 

sendte og modtagne meddelelser i forhold til din månedlige tildeling. Du kan også redigere din 
abonnementsordning.

Min regning: Viser din kontosaldo og oplysninger om restbeløb. Du kan redigere dine kreditkortoplysninger, og 
du kan tilføje flere midler til din konto.

Min statistik: Viser enhedens forbrug i hele kontoens levetid med startdatoen angivet næsten øverst.
Tips og tricks: Fremviser nogle nyttige tips og korte videoer.

BEMÆRK: Hvis en opdatering er tilgængelig til enheden, erstatter den dette afsnit.
Opdatering tilgængelig: Vises, når en opdatering til én eller flere enheder er tilgængelig. Den indeholder 

oplysninger om opdateringen og et link til at installere den.
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Kort
Fanen Kort er beregnet til visning af dine meddelelser på et kort over hele verden. Du kan se alle de steder, du 
har besøgt.
Kortet indeholder disse funktioner.
• Dit bibliotek over waypoints, ruter, spor og aktiviteter (Bibliotek, side 3)
• En liste over samlinger (Samlinger, side 5)
• Topografiske kort, luft- og vejkort med betjeningsknapper til at skifte mellem dem (Korttyper, side 2)
• Betjeningsknapper til at zoome med en mus eller et pegefelt (Sådan zoomer du på kortet, side 2)
• Betjeningsknapper til at tilføje nye waypoints og ruter (Waypoints, side 3, Ruter, side 4)
• Et måleværktøj (Måling af afstand på kortet, side 2)
• Muligheder for at eksportere kortet som en .kml- eller .gpx-fil (Eksport af kortdata, side 7)
• Værktøjer til at importere baner, .gpx-, .kml- eller .kmz-filer (Import af kortdata, side 7)
• Betjeningsknapper til at vælge ekstra kort til enheden (Tilgængelige kort, side 7)
• Din seneste position markeret med en pil med dit navn ud for den
• Dine andre positioner, herunder meddelelses- og sporpunkter
• Linjer, der forbinder dine punkter og viser, hvornår du brugte sporingsfunktionen
• En målestokslinje

Korttyper
Du kan skifte mellem topografiske korttyper, OpenStreetMap, luftfoto- og vejkorttyper med knappen  i 
øverste venstre hjørne på kortet.
Korttyperne skifter også automatisk, når du zoomer ind, hvis du når grænserne for en bestemt korttype.
Hvis du skifter til en korttype men zoomer for langt ind for den type, zoomer kortet automatisk ud.

Sådan zoomer du på kortet
Der kan zoomes på kortet på forskellige måder.
• Klik på  og  for at zoome et enkelt niveau ind eller ud.
• Brug et musehjul eller et pegefelt, der understøtter rulning for at zoome ind og ud.
• Dobbeltklik på musen for at zoome ind på det område, du klikkede på.

Panorering på kortet
Træk i kortet med musen eller pegefeltet.

Måling af afstand på kortet
1 Klik på  på kortet.
2 Vælg en startposition.
3 Vælg ekstra punkter for at oprette en linje.
4 Dobbeltklik på det sidste punkt.

Den samlede distance vises over det sidste punkt.

Din position
Kortet indlæser nye positioner hvert 5. minut.
BEMÆRK: Hvis du ser nogen, som sporer eller sender meddelelser, behøver du ikke genindlæse kortet for at se 
nye data.
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Seneste spor
Du kan se oplysninger om din sidste tur.
•  ved siden af brugernavnet giver dig mulighed for at skjule og få vist vedkommendes seneste spordata 

på kortet.
•  giver dig mulighed for at spore, lokalisere eller sende en meddelelse eller en position til en bruger.
•  giver dig mulighed for at centrere kortet ved hjælp af brugerens seneste position.
•  giver dig mulighed for at udvide brugerens meddelelser og sporpunkter på kortet. Dette er nyttigt for at 

reducere visuelle forstyrrelser.

Overvågning af en bruger
Før du kan få vist spor- og positionsresultater på kortet, skal du tænde for enheden og anbringe den inden for 
synsvidde af satellitterne.
Du kan overvåge en bruger, herunder sporing, lokalisering, meddelelser og afsendelse af position.
1 Ved siden af brugernavnet skal du vælge .
2 Vælg en funktion:

• Klik på Spor for at spore ved et bestemt interval, og angiv et interval.
• For at pinge brugerens enhed i forhold til en enkelt position, skal du klikke på Find.
• Klik på Besked for at sende en meddelelse.
• Klik på Send for at sende en position.

Meddelelsesliste
Meddelelsesliste viser nyeste meddelelser sendt fra en brugers enhed. Du kan klikke på  for at se flere 
meddelelser.

Bibliotek
Du kan oprette waypoints og ruter og få vist dem på fanen Kort. Du kan se spor og aktiviteter på fanen Kort og 
konvertere dem til ruter. Hvis du bruger mobilappen, kan du synkronisere biblioteket med din smartphone.
BEMÆRK: På nogle modeller kan du synkronisere waypoints og ruter med enheden. Denne funktion er ikke 
tilgængelig på alle modeller.

Visning af dit bibliotek på kortet
Du kan vise eller skjule dit bibliotek på et kort. Det er nyttigt, hvis du har mange objekter inden for et område og 
ønsker at gøre kortet mere overskueligt.

På listen over biblioteker kan du vælge  for at skjule eller vise et objekt på kortet.

Deling af dit bibliotek på dit MapShare websted
Du kan dele dit bibliotek på dit MapShare websted.
1 Vælg en genstand på bibliotekslisten.
2 Vælg  for at vise eller skjule dit bibliotek på dit MapShare websted.

Waypoints
Waypoints bruges til at markere positioner med navne og ikoner.

Oprettelse af et waypoint
1 På kortet kan du klikke på .
2 Vælg en position på kortet til waypointet.
3 Rediger eventuelt oplysninger om waypointet.
4 Klik på .
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Redigering af oplysninger om et waypoint
1 Vælg et waypoint på listen over waypoints.
2 Vælg .
3 Rediger oplysninger om et waypoint såsom navn, symbol og koordinater.
4 Klik på .

Redigering af et waypoints position
1 Vælg et waypoint på listen over waypoints.
2 Vælg .
3 Vælg en funktion:

• Indtast nye koordinater for bredde- og længdegrad.
• Træk ikonet til en ny position.

4 Klik på .

Navigering til et waypoint
Når du navigerer, modtager enheden og dit MapShare websted opdateringer, som viser, hvor du er, og hvor du 
er på vej hen. På den måde kan folk, som følger med i din tur, holde styr på, hvor du skal hen. En orange linje 
angiver din planlagte rute.
BEMÆRK: MapShare sporing er kun tilgængelig på enheder med inReach teknologi. På nogle enheder, f.eks. 
GPSMAP® 66i og nyere enheder, kan du aktivere eller deaktivere MapShare sporing, mens du navigerer.
1 Vælg et waypoint på enheden.
2 Vælg Navigation.

Ruter
Ruter giver mulighed for navigation på enheden og lader MapShare brugere se, hvor du er på vej hen.
Du kan oprette ruter på nogle Garmin® enheder, f.eks. GPSMAP 66i og nyere enheder. Hvis du ikke kan oprette 
en rute på din Garmin enhed, kan du bruge Garmin Explore webstedet eller Garmin Explore Mobile appen til at 
oprette en rute og synkronisere den med din enhed.
BEMÆRK: På nogle enheder, f.eks. GPSMAP 66i og nyere enheder, kan du aktivere eller deaktivere MapShare 
sporing, mens du navigerer.

Oprettelse af en rute
1 Klik på  på kortet.
2 Vælg en startposition.
3 Vælg ekstra punkter for at oprette en linje for ruten.
4 Dobbeltklik på det sidste punkt for at afslutte ruten.
5 Vælg om nødvendigt et navn for ruten.
6 Klik på .

Navigation ad en rute
Når du navigerer, modtager enheden og dit MapShare websted opdateringer, som viser, hvor du er, og hvor du 
er på vej hen. På den måde kan folk, som følger med i din tur, holde styr på, hvor du skal hen. En orange linje 
angiver din planlagte rute.
BEMÆRK: MapShare sporing er kun tilgængelig på enheder med inReach teknologi. På nogle enheder, f.eks. 
GPSMAP 66i og nyere enheder, kan du aktivere eller deaktivere MapShare sporing, mens du navigerer.
1 Vælg en rute på enheden.
2 Vælg Navigation.
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Spor og aktiviteter
Se spor, der er registreret med din inReach enhed. Hvis du parrer en anden Garmin enhed med Garmin Explore 
appen, f.eks. et fēnix® ur, kan du få vist dine aktiviteter på kortet. Hvis du parrer en kompatibel Garmin enhed til 
hundesporing med Garmin Explore appen, kan du få vist hundepositioner og -ruter på kortet. Jagt med hunde 
kan gemmes som aktiviteter. Du kan konvertere spor eller aktiviteter og føje dem til dine samlinger.

Konvertering af et spor til en rute
Du kan konvertere et spor til en rute til fremtidig navigation.
1 Vælg et spor på listen over spor.
2 Vælg  > Konverter til rute.
3 Vælg en eksisterende samling, eller opret en ny samling (Oprettelse af en samling, side 5).
4 Vælg en mulighed:

• Vælg Lav en kopi for at beholde det oprindelige spor og føje den nye rute til samlingen.
• Vælg Slet det oprindelige for at slette det oprindelige spor og føje den nye rute til samlingen.

Konvertering af et spor til synkronisering
Du kan bestemme, om et spor kan synkroniseres til andre enheder.
1 Vælg et spor på listen over spor.
2 Vælg  > Konverter til spor.
3 Vælg en mulighed:

• Hvis du vil forhindre synkronisering af et spor, skal du vælge Deaktiver synkronisering.
• Hvis du vil tillade synkronisering af et spor, skal du vælge Aktiver synkronisering.

 angiver spor, der kan synkroniseres.  angiver spor, der ikke kan synkroniseres.

Konvertering af aktivitet
Du kan konvertere en aktivitet til et spor eller en rute og føje den til en samling.
1 Vælg en aktivitet på aktivitetslisten.
2 Vælg .
3 Vælg en eksisterende samling, eller opret en ny samling (Oprettelse af en samling, side 5).
4 Vælg en funktion:

• Vælg Konverter til spor for at konvertere aktiviteten til et spor.
• Vælg Konverter til rute for at konvertere aktiviteten til en rute.

Samlinger
Du kan gemme beslægtede waypoints, ruter, spor og hundespor i samlinger. Du kan synkronisere samlinger 
med dine enheder og Garmin Explore appen på din smartphone.
BEMÆRK: Samlinger er ikke tilgængelige i Earthmate® appen. Data kan synkroniseres med Earthmate appen, 
men vil ikke blive organiseret i samlinger.

Oprettelse af en samling
1 Vælg  på listen over samlinger.
2 Indtast et navn til samlingen.
3 Vælg en funktion:

• Marker afkrydsningsfelterne for at føje waypoints, ruter eller spor til samlingen.
• Vælg Vælg Vis alle på kort for at føje alle genstande, der er synlige på kortet, til samlingen.

4 Vælg Gem samling.
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Redigering af en samling
1 Vælg en samling på listen over samlinger.
2 Vælg  eller .
3 Hvis det er nødvendigt, kan du redigere navnet på samlingen.
4 Vælg en funktion:

• Marker afkrydsningsfelterne for at føje waypoints, ruter eller spor til samlingen.
• Vælg Vælg Vis alle på kort for at føje alle genstande, der er synlige på kortet, til samlingen.

5 Vælg Gem samling.

Visning af en samling på kortet
Du kan vise eller skjule en samling på et kort. Det er nyttigt, hvis du har mange objekter inden for et område og 
ønsker at gøre kortet mere overskueligt.

På listen over samlinger kan du vælge  for at skjule eller vise samlingen på kortet.

Sortering af samlinger
På listen over samlinger skal du klikke på  og vælge et element at sortere efter.

Synkroniser en samling
Du kan vælge, hvilke samlinger der skal synkroniseres med din enhed eller smartphone. Funktionen er nyttig, 
hvis du har mange objekter i dit bibliotek, men kun har brug for nogle få på din enhed eller smartphone til en 
bestemt tur.
1 Vælg en samling på listen over samlinger.
2 Vælg .
3 Vælg dine enheder.
4 Synkroniser enheden eller din smartphone (Synkronisering, side 8).

Deling af samlinger på dit MapShare websted
Du kan vælge, hvilke samlinger du vil dele på dit MapShare websted. Nogle brugere bruger denne funktion til 
beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan også bruge funktionen til at gøre kortet mere overskueligt.
1 Vælg en samling på listen over samlinger.
2 Vælg  for at vise eller skjule en samling på dit MapShare websted.

Kortfiltre
Kortfiltre kan bruges til at ændre din visning af data, som f.eks. spor eller meddelelser, på kortet. Kortfiltre kan 
også bruges, når du har for meget data at indlæse. Der vises en meddelelse på kortet, når der er mere end en 
million punkter. Da kan bruge kortfiltre til at reducere mængden af data.
Åbn kortfiltrene fra kortet.
Bogmærker: Giver dig mulighed for at gemme en bestemt kortvisning af data på et bestemt tidspunkt. Hvis du 

f.eks. for nylig er kommet hjem fra en weekendtur, kan du oprette et bogmærke, der er centreret på dit spor 
og indstille datoen til den weekend. Du kan vende tilbage til den visning når som helst.

Beskedtyper: Giver dig mulighed for at få vist eller skjule forskellige beskedtyper på kortet.
BEMÆRK: SOS-beskeder vises altid på kortet.

Dato & tidsinterval:: Giver dig mulighed for at indstille tidsrummet for de kortdata, du ønsker at se. Der er et par 
forudindstillede valgmuligheder i menuen, eller du kan angive et brugerdefineret tidsrum.

Ryd filtre: Fjerner alle bogmærker, beskedtyper samt dato- og tidsfiltre på kortdataene.
TIP: Du kan rydde filtrene for at eksportere alle kortdata.
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Tilføjelse af et bogmærke
1 Åbn kortfiltrene fra kortet.
2 Vælg .
3 Indtast et bogmærkenavn.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Behold datointerval.
5 Vælg Tilføj.
Når du har tilføjet et bogmærke, kan du ikke redigere kortvisningen. Hvis du vil foretage ændringer, kan du 
vælge et eksisterende bogmærke, foretage de nødvendige ændringer og tilføje et nyt bogmærke. Hvis det er 
nødvendigt, kan du slette det tidligere bogmærke (Sletning af et bogmærke, side 7).

Sletning af et bogmærke
1 Åbn kortfiltrene fra kortet.
2 Vælg et bogmærke.
3 Vælg .

Import af kortdata
Du kan importere baner fra din Garmin Connect™ konto og GPX-, KML- eller KMZ-filer fra en anden enhed eller 
app. Du skal konvertere filerne for at føje dem til en samling.
1 Klik på  på kortet.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at importere filerne og føje dem til en samling.

Eksport af kortdata
Du kan eksportere waypoints og ruter fra din konto som KML- eller GPX-filer. Denne funktion eksporterer den 
aktuelle kortvisning af data, så du kan gemme den på din computer og bruge den i andre applikationer.
BEMÆRK: Eksportfunktionen eksporterer alle data, der ikke er filtreret. Dette inkluderer data, der ikke er i den 
aktuelle kortvisning, som f.eks. data, der er langt væk, men inkluderer ikke data, der er filtreret fra efter 
bogmærker, beskedtyper eller dato- og tidsinterval.
1 Fra kortet skal du zoome ind på de data, der skal eksporteres (Sådan zoomer du på kortet, side 2).
2 Klik på .
3 Vælg filtypen.

Tilgængelige kort
Forudindlæste kort har et låseikon. Du kan ikke fjerne dem fra din enhed.
BEMÆRK: Kort er ikke tilgængelige for alle modeller.

Tilføjelse af et kort til din enhed
Hvis din inReach Explorer®+ enhed indeholder forudindlæste kort, kan du downloade ekstra kort til enheden.
BEMÆRK: Til andre enheder, f.eks. GPSMAP 66i og nyere enheder, skal du bruge Garmin webstedet til at købe 
og installere kort.
1 Fra fanen Få flere kort skal du klikke på Kort.
2 Klik på  for at udvide kortets dækningsområde, som f.eks. kontinenter, lande, stater eller provinser.
3 Vælg en bestemt type kort.

BEMÆRK: Din enhed har begrænset opbevaringsplads. Mængden af ledig plads vises nær toppen af siden 
og bliver opdateret, efterhånden som du vælger flere kort. Filstørrelser vises ud for hver korttype.
Kortnavnet og  bliver grønt.

4 Synkroniser din enhed (Synkronisering, side 8).

Kort 7



Abonnementer og enheder
Fanen abonnementer og enheder viser dine abonnementsoplysninger, synkroniseringsstatus og andre 
enhedsoplysninger.

Skift af abonnement
Du kan se enhederne på din konto, vælge din aktive samling og redigere dit abonnement.
1 Under fanen abonnementer og enheder skal du klikke på Rediger > Skift abonnement.
2 Vælg et abonnement.
3 Klik på Skift tjeneste.

Freedom-abonnementer
Hvis du har et Freedom-abonnement, kan du ændre abonnement eller suspendere tjenesten når som helst efter 
dine første 30 dages brug af abonnementet. Når du har valgt et nyt abonnement eller suspenderet tjenesten, 
giver Garmin Explore webstedet dig besked om den ventende ændring. Du kan ændre eller annullere den 
ventende ændring til enhver tid, før ændringen er trådt i kraft.

Synkronisering
Når du redigerer enkelte data på Garmin Explore webstedet såsom opdateringer af kontakter, kort, 
forudindstillede meddelelser og hurtige tekstbeskeder, vil du se  på fanen abonnementer og enheder, så du 
ved, at du skal synkronisere enheden.

Synkronisering af data med din smartphone
Når du har foretaget ændringer af din konto, kan du synkronisere dem til din enhed ved hjælp af mobilappen.
1 Fra fanen Planer & enheder skal du vælge Synkronisering.

Panelet Synkronisering indeholder et link til den relevante mobilapp.
• inReach Explorer, inReach SE® og inReach Mini enheder synkroniserer brugerdata som f.eks. waypoints, 

ruter og spor ved hjælp Earthmate af appen.
BEMÆRK: Du skal bruge inReach Sync programmet til at synkronisere andre ændringer, f.eks. 
foruddefinerede beskeder og hurtige tekstbeskeder.

• Andre Garmin enheder, herunder GPSMAP 66i og nyere enheder med inReach teknologi, synkroniserer 
brugerdata som f.eks. kontakter, foruddefinerede beskeder og hurtige tekstbeskeder ved hjælp Garmin 
Explore af appen.

2 Installer mobilappen på din smartphone, og par den med din enhed.
Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om parring af enheden med mobilappen.

Mobilappen synkroniserer automatisk data med din enhed, mens enheden er parret og forbundet med din 
smartphone.
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Synkronisering af data til din enhed ved hjælp af et USB-kabel
Når du vælger et kort eller redigerer i dine data som f.eks. kontakter, forudindstillede meddelelser eller hurtige 
tekstbeskeder, skal du synkronisere dem med din enhed. Til understøttede enheder kan du bruge 
computerprogrammet inReach Sync og et USB-kabel til at synkronisere ændringer. Enheden har også brug for 
inReach Sync programmet for at opdatere kort og enhedsfirmware.
inReach Sync programmet understøtter disse enheder:
• inReach Explorer og inReach Explorer+
• inReach SE og inReach SE+
• inReach Mini

BEMÆRK: Du skal bruge Garmin Express™ programmet til at installere firmwareopdateringer til inReach Mini 
enheden.

• Ældre inReach enheder
BEMÆRK: Andre Garmin enheder, herunder visse Garmin enheder med inReach teknologi, synkroniseres ved 
hjælp af Garmin Explore mobilappen.
1 Slut USB-kablet til enheden og din computer.
2 På fanen Planer & enheder skal du klikke på Synkronisering ud for den enhed, du vil synkronisere.
3 Hvis du ikke tidligere har installeret inReach Sync programmet, skal du vælge Download og installer 

inReach Sync og installere programmet på din computer.
4 Vælg Start inReach Sync for at åbne programmet.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre synkroniseringen.
inReach Sync programmet kopierer ændringer og tilgængelige kort- og firmwareopdateringer til enheden. Du 
skal muligvis genstarte enheden for at anvende firmwareopdateringerne.

Indbakke
Fanen Indbakke viser din kommunikationshistorik. Du kan se alle sendte og modtagne beskeder. Når der er en 
position knyttet til en besked, indeholder beskeden et link, der åbner kortet og centrerer det på den position, der 
er knyttet til beskeden.
Du kan ikke skrive beskeder fra fanen Indbakke. Du kan slette enkelte beskeder eller hele samtaler.

Kontakter
Fanen Kontakter indeholder en liste over dine kontaktpersoner og deres oplysninger.

Din kontakt
Din egen kontakt står altid øverst på listen. Dine kontaktoplysninger omfatter e-mailadresse, 
mobiltelefonnummer og den inReach adresse, der er knyttet til din konto.
inReach adressen (example@inreach.garmin.com) giver andre inReach ejere mulighed for at sende 
meddelelser direkte til dig. Hvis du kender andre personer med inReach enheder, kan I udveksle adresser for at 
sende meddelelser direkte til hinanden.
BEMÆRK: inReach adressen er ikke en e-mailadresse. Man kan ikke sende meddelelser til en inReach adresse 
fra en e-mailklient. Den kan kun bruges til at kommunikere mellem enheder.

Personlige kontakter
Du kan have op til 200 personlige kontakter.
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Tilføjelse af en kontaktperson
1 Fra fanen Tilføj skal du klikke på Kontakter.
2 Indtast oplysninger om kontaktpersonen.

BEMÆRK: Du skal indtaste et navn og mindst én e-mailadresse, inReach adresse eller mobiltelefonnummer.
3 Klik på Fuldført.
Når du har tilføjet en kontaktperson, skal du synkronisere din enhed eller smartphone, før du bruger enheden i 
marken (Synkronisering, side 8). Du skal kontrollere, at oplysningerne på din enhed svarer til oplysningerne i din 
konto.

Redigering eller sletning af en kontaktperson
BEMÆRK: Dette omfatter ikke kontaktpersoner på sociale medier.
Du kan redigere eller slette en kontaktperson.
1 Vælg en kontaktperson fra fanen Kontakter.
2 Klik på Rediger for at ændre oplysninger for kontaktpersonen.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Slet.
Når du har redigeret eller slettet en kontaktperson, skal du synkronisere din enhed eller smartphone 
(Synkronisering, side 8).

Meddelelser
Foruddefinerede beskeder
Foruddefinerede beskeder er en praktisk måde at sende meddelelser til en specifik modtagergruppe. Med 
foruddefinerede beskeder kan du hurtigt give folk besked om, at alt er OK. Du kan oprette tre foruddefinerede 
beskeder.

Redigering af en foruddefineret besked
1 Fra fanen Rediger skal du klikke på Beskeder ud for den foruddefinerede besked, du vil ændre.
2 Indtast en meddelelse.
3 Tilføj modtagere af meddelelsen.

TIP: Når du begynder at indtaste et telefonnummer eller en e-mailadresse, der er føjet til dine 
kontaktpersoner, kan du tilføje kontaktpersonen som modtager af foruddefinerede beskeder.

4 Klik på Fuldført.
5 Synkroniser dine enheder.

Meddelelsesteksten og modtagerne vises på enhedens skærm.

Hurtige tekstmeddelelser
Du kan spare tid ved at bruge hurtige tekstmeddelelser i stedet for at skrive en besked eller et svar via 
skærmtastaturet. Du kan indtaste og gemme ofte brugte sætninger og svar som hurtige tekstmeddelelser, før 
du får brug for dem.

Tilføjelse af en hurtig tekstmeddelelse
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
1 Fra fanen Tilføj skal du klikke på Beskeder på listen Hurtige tekstmeddelelser.
2 Indtast en meddelelse.
3 Klik på Gem.
4 Synkroniser dine enheder.
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Social
Social-fanen giver dig muligheder for at dele oplysninger om din tur via dine konti på sociale medier. Du kan 
opsætte dine konti på sociale medier, så du kan opslå opdateringer fra din enhed, så andre kan se dem.
MapShare: Giver dig mulighed for at dele din position på kortet med andre (Aktivering af funktionen MapShare, 

side 11).
Valgmuligheder: Indstiller, hvilke data og kontrolelementer der vises på din MapShare webside. Du kan indstille 

den, så der kun er adgang med adgangskode for andre (MapShare indstillinger, side 11).
Del: Sender andre et link til din MapShare webside.
Facebook: Giver dig mulighed for at slå indhold op på din Facebook™ konto, uanset hvor du er.
Twitter: Giver dig mulighed for at slå indhold op på din Twitter™ konto, uanset hvor du er.

MapShare
MapShare er en webside, der er magen til fanen Kort på webstedet Garmin Explore, men den giver andre 
mulighed for at se din position på kortet. De kan følge dine ture i realtid og sende dig beskeder.

Aktivering af funktionen MapShare
Fra fanen MapShare: Fra skal du klikke på Social.

Når du har aktiveret MapShare funktionen, vises dit link. Andre kan få vist din position og alle beskeder, du slår 
op der.

Redigering af din MapShare adresse
Før du kan redigere din MapShare adresse, skal du aktivere MapShare funktionen (Aktivering af funktionen 
MapShare, side 11).

Fra fanen Social skal du klikke på .

Sådan modtager du beskeder fra personer, der kigger på kortet
BEMÆRK: Facebook kommentarer og Twitter svar sendes ikke til din enhed.

Vælg MapShare indstillinger > Giv personer, der kigger på kortet, mulighed for at sende dig beskeder.

MapShare indstillinger
Du kan konfigurere dit MapShare websted, så det passer til dine behov, herunder indstille en adgangskode, 
aktivere styring af brugere og visning af waypoints.
Navn and beskrivelse: Giver dig mulighed for at angive et navn og en kort beskrivelse for din tur. Du kan 

beskrive den specifikke aktivitet, du er ved at gå i gang med, så dem, der kigger med, får noget kontekst.
Adgangskode: Indstiller en adgangskode for at begrænse adgangen. Adgangskoden inkluderes automatisk, når 

du bruger delefunktionen fra webstedet eller fra enheden og mobilappen. Du kan fjerne offentlig adgang, når 
en tur er forbi.

Giv personer, der kigger på kortet, mulighed for at sende dig beskeder: Giver dig mulighed for at modtage 
meddelelser, der er sendt fra kortlæsere, når du besøger din MapShare webside. Når du begrænser brugen af 
denne funktion, forhindrer du, at brugere kan påvirke dit månedlige abonnement.

Giv brugere, der kigger på kortet, mulighed for at se din position.: Gør det muligt for kortlæsere at anmode om 
din position, selvom du ikke på anden måde deler din position.

Vis waypoints, der er oprettet i felten, på MapShare.: Giver dig mulighed for at få vist waypoints, der er oprettet 
på en enhed, i marken på din MapShare webside.
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Sociale medier
Du kan linke din Facebook og Twitter konto til din MapShare webside. Når du har linket en konto på et socialt 
medie, vises der statistik. For Facebookkan du slå noget op på sider, du administrerer.
BEMÆRK: Facebook kræver, at du forlænger autorisationen til adgang til din konto for hver 60 dage. Du 
modtager en e-mail, inden adgangen udløber. Før en tur skal du logge på webstedet og bekræfte status for din 
Facebook konto.

Deling af din MapShare webside
Før du kan slå noget op på din Facebook eller Twitter konto, skal du følge instruktionerne på skærmen for at 
konfigurere dem.
Du kan dele et link til din MapShare webside med andre. Systemet vil automatisk tilføje tekst, herunder 
linkoplysninger, i slutningen af din besked.

Fra fanen Social skal du vælge en valgmulighed fra delingslisten:
• Hvis du vil sende en e-mail, skal du klikke på E-mail.
• Hvis du vil slå noget op på din Facebook konto, skal du klikke på Facebook.
• Hvis du vil slå noget op på din Twitter konto, skal du klikke på Twitter.

Konto
Fanen Konto viser dine kontodetaljer og oplysninger om test af din enhed.
Min info: Viser kontooplysninger og præferencer (Min info, side 12).
Enheder: Indstiller koordinatversion og måleenheder for distance.
Test: Giver instruktioner om test af din enhed (Test af din enhed, side 12).

Min info
Du kan redigere dine personlige oplysninger, herunder nødkontakter. Du skal holde dine oplysninger og dine 
nødkontakter opdateret.
Du kan opdatere dine faktureringsoplysninger, som f.eks. kreditkortoplysninger. Når du er ude at rejse i længere 
perioder, kan du forudbetale service for at undgå, at du kommer til at mangle dækning pga. et udløbet eller låst 
kreditkort, eller et nyt nummer der bliver udstedt.
Du kan også foretage justeringer i SMS-beskeder, som dine modtagere får fra din enhed. For modtagere, der 
har telefoner, som ikke understøtter links til en webside, kan du sende dine koordinater som tekst i beskeden. 
Du kan skjule linket, hvis du ikke ønsker, at andre skal kende din position.
TIP: Du kan skjule dit navn for at spare beskedplads og undgå gentagelser for modtageren.

Test af din enhed
Du kan bruge denne funktion til at teste din enhed, før du tager hjemmefra. Du kan sende op til fem gratis 
testmeddelelser om måneden.
1 Fra kontofanen skal du klikke på Test.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
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