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Aloitus
Kun käytät Garmin Explore sivustoa ensimmäisen kerran, tutustu perusominaisuuksiin katsomalla nämä 
tehtävät.
HUOMAUTUS: Garmin Explore sivuston ominaisuudet vaihtelevat tilin ja laitteen tyypin mukaan. Jos 
esimerkiksi laite sisältää inReach® tekniikkaa, näet palvelusopimuksen tiedot.
• Seuraa kuukausittaista käyttöäsi (Aloitus, sivu 1).
• Näytä laitteen tiedot kartassa (Kartta, sivu 2).
• Luo laitteeseen synkronoitavia reittipisteitä ja reittejä (Reittipisteet, sivu 3, Reitit, sivu 4).
• Näytä keskusteluhistoriasi (Saapuneet, sivu 9).
• Lisää yhteystietoihin henkilöitä, kuten hätäyhteyshenkilöitä (Yhteystiedot, sivu 9).
• Määritä esimääritetyt viestit ja pikatekstiviestit (Viestit, sivu 10).
• Määritä yhteisöpalvelutilisi, kuten MapShare™ sivusi (Yhteisöpalvelut, sivu 11).
• Synkronoi laite ja älypuhelin (Synkronointi, sivu 8).

Valmistautuminen matkaan
Varmista ennen matkaa, että olet tehnyt tarvittavat määritykset, kuten yhteystiedot (hätäyhteyshenkilöt ja 
muut), viestit ja yhteisöpalveluasetukset.
• Luo reittipisteet ja reitit määränpäähän (Reittipisteet, sivu 3, Reitit, sivu 4).
• Synkronoi uusimmat tiedot laitteisiin (Synkronointi, sivu 8).
• Lähetä testiviesti osoitteeseen test@inreach.garmin.com ja odota, kunnes saat vastauksen (Laitteen 

testaaminen, sivu 12).

Palaaminen matkalta
Matkan jälkeen voit tarkastella viestejäsi ja jälkiäsi kartassa. Voit tallentaa matkan näkymän kirjanmerkiksi 
(Kirjanmerkin lisääminen, sivu 7).

Aloitus
Aloitusvälilehdessä näet käyttötilastot, joista voit seurata laitetta kuukausittain. Se sisältää käteviä 
ominaisuuksia sivuston uusille käyttäjille.
Oma tilaus: näyttää nykyisen tilaussopimuksesi ja kuluvan kuukauden käyttötietosi. Sekä lähetetyt että 

vastaanotetut viestit lasketaan kuukausikiintiöösi. Voit myös muokata tilaussopimustasi.
Oma lasku: näyttää tilisi saldon tai jäljellä olevan luoton tiedot. Voit muuttaa luottokorttitietojasi ja lisätä varoja 

tilillesi.
Omat tilastot: näyttää laitteen käyttötiedot tilin koko käyttöajalta. Aloituspäivä näkyy ylimpänä.
Vinkit: sisältää käteviä vinkkejä ja lyhyitä videoita.

HUOMAUTUS: jos laitteeseen on saatavilla päivitys, se korvaa tämän osan.
Päivitys saatavilla: näkyy, kun vähintään yhteen laitteeseen on saatavilla päivitys. Osa sisältää tietoja 

päivityksestä ja linkin, josta sen voi asentaa.
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Kartta
Karttavälilehdessä voit näyttää viestit maailmankartassa. Näet kaikki paikat, joissa olet käynyt.
Kartta sisältää seuraavat ominaisuudet.
• reittipisteiden, reittien, jälkien ja suoritusten kirjasto (Kirjasto, sivu 3)
• kokoelmien luettelo (Kokoelmat, sivu 5)
• topografiset kartat sekä ilma- ja tiekartat ja säätimet, joilla voi siirtyä karttatyypistä toiseen (Karttatyypit, 

sivu 2)
• zoomaussäätimet hiirtä tai kosketuslevyä varten (Kartan zoomaaminen, sivu 2)
• säätimet, joilla voi lisätä uusia reittipisteitä ja reittejä (Reittipisteet, sivu 3, Reitit, sivu 4)
• mittaustyökalu (Etäisyyden mittaaminen kartassa, sivu 2)
• asetukset, joilla kartan voi viedä .kml- tai .gpx-tiedostoon (Karttatietojen vienti, sivu 7)
• työkalut, joilla voi tuoda reittejä sekä .gpx-, .kml- ja .kmz-tiedostoja (Karttatietojen tuonti, sivu 7)
• säätimet, joilla voi valita lisäkarttoja laitteeseen (Karttojen saatavuus, sivu 7)
• viimeisin sijaintisi, jonka kohdalla on nuoli ja nimesi
• muut sijaintisi sekä viestit ja jäljityspisteet
• pisteet yhdistävä viiva, joka osoittaa, milloin olet käyttänyt jäljitystä
• mittakaavapalkki.

Karttatyypit
Voit siirtyä topografisen kartan sekä OpenStreetMap-, ilma- ja tiekartan välillä kartan vasemman yläkulman -
painikkeen avulla.
Lisäksi karttatyyppi vaihtuu automaattisesti lähentäessäsi, jos saavutat tietyn karttatyypin rajat.
Jos vaihdat tiettyyn karttatyyppiin, mutta olet loitontanut liian kauas kyseisen tyypin suhteen, kartta loitontuu 
automaattisesti.

Kartan zoomaaminen
Karttaa voi zoomata monella tavalla.
• Voit lähentää ja loitontaa yhden tason verran valitsemalla  tai .
• Voit lähentää ja loitontaa hiiren rullalla tai vieritystä tukevalla kosketuslevyllä.
• Voit napsauttaa aluetta ja lähentää sitä kaksoisnapsauttamalla.

Kartan panoroiminen
Vedä karttaa hiirellä tai kosketuslevyllä.

Etäisyyden mittaaminen kartassa
1 Valitse kartassa .
2 Valitse aloituspaikka.
3 Luo viiva valitsemalla lisäpisteitä.
4 Kaksoisnapsauta viimeistä pistettä.

Kokonaismatka näkyy viimeisen pisteen yläpuolella.

Sijaintisi
Kartta lataa uudet sijainnit 5 minuutin välein.
HUOMAUTUS: jos seuraat jotakuta, joka käyttää jäljitystä tai lähettää viestejä, näet uudet tiedot lataamatta 
karttaa uudelleen.
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Viimeisin jälki
Voit tarkastella viimeisimmän matkasi tietoja.
• Jos käyttäjätunnuksen vierellä on , voit näyttää tai piilottaa hänen viimeisimmän jälkensä tiedot 

kartassa.
• Kohdasta  voit jäljittää tai paikantaa käyttäjän tai lähettää hänelle viestin tai sijainnin.
• Kohdassa  voit keskittää kartan käyttäjän viimeisimpään sijaintiin.
• Kohdassa  voit laajentaa käyttäjän viestit ja jälkipisteet kartassa. Se selkiyttää näyttöä.

Käyttäjän seuraaminen
Käynnistä laite ja hae satelliitteja, jotta voit tarkastella jälkiä ja paikantaa tuloksia kartassa.
Voit seurata käyttäjää, esimerkiksi jäljittää, paikantaa sekä lähettää viestejä ja sijainteja.
1 Valitse käyttäjätunnuksen vierellä .
2 Valitse vaihtoehto:

• Jos haluat jäljittää käyttäjää tietyin väliajoin, valitse Jälki ja määritä väli.
• Voit lähettää ping-kutsun käyttäjän laitteeseen tiettyyn sijaintiin valitsemalla Paikanna.
• Voit lähettää viestin valitsemalla Viesti.
• Voit lähettää sijainnin valitsemalla Lähetä.

Viestiluettelo
Viestiluettelossa näkyvät viimeisimmät käyttäjän laitteesta lähetetyt viestit. Valitsemalla  voit näyttää lisää 
viestejä.

Kirjasto
Voit luoda reittipisteitä ja reittejä ja tarkastella niitä Kartta-välilehdessä. Voit tarkastella jälkiä ja suorituksia 
Kartta-välilehdessä ja muuntaa niitä reiteiksi. Jos käytät mobiilisovellusta, voit synkronoida kirjaston 
älypuhelimeen.
HUOMAUTUS: joissakin malleissa voi synkronoida reittipisteet ja reitit laitteeseen. Tämä ominaisuus ei ole 
käytettävissä kaikissa malleissa.

Kirjaston tarkasteleminen kartassa
Voit näyttää tai piilottaa kirjaston kartassa. Tämä on kätevää, jos yhdellä alueella on paljon kohteita ja haluat 
selkiyttää karttanäkymää.

Voit näyttää tai piilottaa kohteet kartassa valitsemalla kirjastoluettelossa .

Kirjaston jakaminen MapShare sivulla
Voit jakaa kirjastosi MapShare sivullasi.
1 Valitse kirjastoluettelosta kohde.
2 Voit näyttää tai piilottaa kirjastosi MapShare sivullasi valitsemalla .

Reittipisteet
Reittipisteet tarkoittavat sijaintien merkitsemistä nimellä ja kuvakkeella.

Reittipisteen luominen
1 Valitse kartassa .
2 Valitse reittipisteen kohta kartasta.
3 Muuta reittipisteen tietoja tarvittaessa.
4 Valitse .
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Reittipisteen tietojen muokkaaminen
1 Valitse reittipiste reittipisteluettelosta.
2 Valitse .
3 Muuta reittipisteen tietoja, kuten nimeä, symbolia ja koordinaattia.
4 Valitse .

Reittipisteen sijainnin muokkaaminen
1 Valitse reittipiste reittipisteluettelosta.
2 Valitse .
3 Valitse vaihtoehto:

• Anna uudet leveys- ja pituusasteen koordinaatit.
• Vedä kuvake uuteen sijaintiin.

4 Valitse .

Navigointi reittipisteeseen
Kun navigoit, laite ja MapShare sivusi vastaanottavat päivityksiä ja näyttävät sijaintisi ja kulkusuuntasi. Siten 
matkaasi seuraavat henkilöt tietävät, minne olet menossa. Oranssi viiva osoittaa aikomasi reitin.
HUOMAUTUS: MapShare jäljitys on käytettävissä ainoastaan laitteissa, jotka sisältävät inReach tekniikkaa. 
Joissakin laitteissa (esimerkiksi GPSMAP® 66i ja uudemmat) voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä MapShare 
jäljityksen navigoinnin aikana.
1 Valitse laitteessa reittipiste.
2 Valitse Navigoi.

Reitit
Reitit mahdollistavat navigoinnin laitteen avulla ja näyttävät MapShare katsojille, mihin olet menossa.
Reittejä voi luoda joissakin Garmin® laitteissa, kuten GPSMAP 66i ja uudemmat. Jos et voi luoda reittiä Garmin 
laitteessa, voit luoda reitin Garmin Explore sivustossa tai Garmin Explore Mobile sovelluksessa ja synkronoida 
sen laitteeseen.
HUOMAUTUS: joissakin laitteissa (esimerkiksi GPSMAP 66i ja uudemmat) voi ottaa käyttöön tai poistaa 
käytöstä MapShare jäljityksen navigoinnin aikana.

Reitin luominen
1 Valitse kartassa .
2 Valitse aloituspaikka.
3 Luo reittiviiva valitsemalla lisäpisteitä.
4 Viimeistele reitti kaksoisnapsauttamalla viimeistä pistettä.
5 Anna reitille tarvittaessa nimi.
6 Valitse .

Reitin navigoiminen
Kun navigoit, laite ja MapShare sivusi vastaanottavat päivityksiä ja näyttävät sijaintisi ja kulkusuuntasi. Siten 
matkaasi seuraavat henkilöt tietävät, minne olet menossa. Oranssi viiva osoittaa aikomasi reitin.
HUOMAUTUS: MapShare jäljitys on käytettävissä ainoastaan laitteissa, jotka sisältävät inReach tekniikkaa. 
Joissakin laitteissa (esimerkiksi GPSMAP 66i ja uudemmat) voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä MapShare 
jäljityksen navigoinnin aikana.
1 Valitse laitteessa reitti.
2 Valitse Navigoi.
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Jäljet ja suoritukset
Voit tarkastella inReach laitteella tallennettuja jälkiä. Jos pariliität Garmin Explore sovellukseen toisen Garmin 
laitteen, kuten fēnix® kellon, voit tarkastella suorituksiasi kartassa. Jos pariliität yhteensopivan Garmin koiran 
seurantalaitteen Garmin Explore sovellukseen, voit tarkastella koirien sijaintia ja jälkiä kartassa. Koirien ajot voi 
tallentaa suorituksiksi. Voit muuntaa jälkiä tai suorituksia ja lisätä niitä kokoelmiin.

Jäljen muuntaminen reitiksi
Voit muuntaa jäljen reitiksi tulevaa navigointia varten.
1 Valitse jälki luettelosta.
2 Valitse  > Muunna reitiksi.
3 Valitse aiempi kokoelma tai luo uusi (Kokoelman luominen, sivu 5).
4 Valitse vaihtoehto:

• Jos haluat säilyttää alkuperäisen jäljen ja lisätä uuden reitin kokoelmaan, valitse Tee kopio.
• Jos haluat poistaa alkuperäisen jäljen ja lisätä uuden reitin kokoelmaan, valitse Poista alkuperäinen.

Jäljen muuntaminen synkronointia varten
Voit määrittää, voiko jäljen synkronoida muihin laitteisiin.
1 Valitse jälki luettelosta.
2 Valitse  > Muunna jäljeksi.
3 Valitse vaihtoehto:

• Voit estää jäljen synkronoinnin valitsemalla Poista synkronointi käytöstä.
• Voit sallia jäljen synkronoinnin valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.

 osoittaa jäljet, jotka voi synkronoida.  osoittaa jäljet, joita ei voi synkronoida.

Suorituksen muuntaminen
Voit muuntaa suorituksen jäljeksi tai reitiksi ja lisätä sen kokoelmaan.
1 Valitse suoritus luettelosta.
2 Valitse .
3 Valitse aiempi kokoelma tai luo uusi (Kokoelman luominen, sivu 5).
4 Valitse vaihtoehto:

• Voit muuntaa suorituksen jäljeksi valitsemalla Muunna jäljeksi.
• Voit muuntaa suorituksen reitiksi valitsemalla Muunna reitiksi.

Kokoelmat
Voit tallentaa toisiinsa liittyviä reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja koiran jälkiä kokoelmiksi. Voit synkronoida 
kokoelmia laitteisiin ja älypuhelimen Garmin Explore sovellukseen.
HUOMAUTUS: kokoelmat eivät ole käytettävissä Earthmate® sovelluksessa. Tiedot voi synkronoida Earthmate 
sovelluksen kanssa, mutta niitä ei järjestetä kokoelmiksi.

Kokoelman luominen
1 Valitse kokoelmaluettelosta .
2 Nimeä kokoelma.
3 Valitse vaihtoehto:

• Lisää kokoelmaan reittipisteitä, reittejä tai jälkiä valitsemalla vastaavat valintaruudut.
• Voit lisätä kaikki kartassa näkyvät kohteet kokoelmaan valitsemalla Valitse kaikki kartassa.

4 Valitse Tallenna kokoelma.
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Kokoelman muokkaaminen
1 Valitse kokoelma luettelosta.
2 Valitse  tai .
3 Muokkaa kokoelman nimeä tarvittaessa.
4 Valitse vaihtoehto:

• Lisää kokoelmaan reittipisteitä, reittejä tai jälkiä valitsemalla vastaavat valintaruudut.
• Voit lisätä kaikki kartassa näkyvät kohteet kokoelmaan valitsemalla Valitse kaikki kartassa.

5 Valitse Tallenna kokoelma.

Kokoelman tarkasteleminen kartassa
Voit näyttää tai piilottaa kokoelman kartassa. Tämä on kätevää, jos yhdellä alueella on paljon kohteita ja haluat 
selkiyttää karttanäkymää.

Voit näyttää tai piilottaa kokoelman kartassa valitsemalla kokoelmaluettelossa .

Kokoelmien lajitteleminen
Valitse kokoelmaluettelossa  ja valitse lajitteluperuste.

Kokoelman synkronointi
Voit valita laitteeseen tai älypuhelimeen synkronoitavat kokoelmat. Tämä toiminto on kätevä, jos kirjastossa on 
paljon kohteita, mutta tarvitset vain muutaman niistä laitteessa tai älypuhelimessa tiettyä matkaa varten.
1 Valitse kokoelma luettelosta.
2 Valitse .
3 Valitse laitteet.
4 Synkronoi laite tai älypuhelin (Synkronointi, sivu 8).

Kokoelmien jakaminen MapShare sivulla
Voit valita, mitkä kokoelmat jaat MapShare sivullasi. Jotkut käyttävät tätä yksityisyystarkoituksiin. Tällä 
toiminnolla voi myös selkiyttää karttanäkymää.
1 Valitse kokoelma luettelosta.
2 Voit näyttää tai piilottaa kokoelmasi MapShare sivullasi valitsemalla .

Kartan suodattimet
Kartan suodattimilla voi muuttaa tietojen (kuten jälkien tai viestien) näkymistä kartassa. Kartan suodattimia voi 
käyttää myös, kun tietoja on liikaa ladattavaksi. Kartassa näkyy ilmoitus, kun pisteitä on yli miljoona. Voit 
vähentää tietojen määrää kartan suodattimilla.
Avaa karttasuodattimet kartassa.
Kirjanmerkit: voit tallentaa tietyn karttanäkymän tai ajankohdan tiedot. Jos olet esimerkiksi palannut hiljattain 

viikonloppumatkalta, voit luoda kirjanmerkin, joka on keskitetty jälkeen, ja määrittää päivämääräksi kyseisen 
viikonlopun. Voit palata kyseiseen näkymään milloin tahansa.

Viestityypit: voit näyttää tai piilottaa tietyt viestityypit kartassa.
HUOMAUTUS: sOS-viestit näkyvät kartassa aina.

Päivämäärä- ja aikaväli:: voit määrittää näytettävien karttatietojen ajankohdan. Valikossa on muutama 
esimääritetty vaihtoehto, ja voit myös määrittää mukautetun alueen.

Tyhjennä suodattimet: poistaa kaikki karttatietojen kirjanmerkki-, viestityyppi-, päivämäärä- ja aikasuodattimet.
VIHJE: tyhjentämällä suodattimet voit viedä kaikki karttatiedot.
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Kirjanmerkin lisääminen
1 Avaa karttasuodattimet kartassa.
2 Valitse .
3 Anna kirjanmerkin nimi.
4 Valitse tarvittaessa Säilytä päivämäärät.
5 Valitse Lisää.
Kun olet lisännyt kirjanmerkin, et voi muokata karttanäkymää. Jos haluat tehdä muutoksia, voit valita aiemmin 
luodun kirjanmerkin, tehdä tarvittavat muutokset ja lisätä uuden kirjanmerkin. Voit poistaa aiemman 
kirjanmerkin tarvittaessa (Kirjanmerkin poistaminen, sivu 7).

Kirjanmerkin poistaminen
1 Avaa karttasuodattimet kartassa.
2 Valitse kirjanmerkki.
3 Valitse .

Karttatietojen tuonti
Voit tuoda reittejä Garmin Connect™ tililtäsi sekä GPX-, KML- ja KMZ-tiedostoja muista laitteista ja sovelluksista. 
Tiedostot tarvitsee muuntaa, jotta ne voi lisätä kokoelmaan.
1 Valitse kartassa .
2 Tuo tiedostot ja lisää ne kokoelmaan näytön ohjeiden mukaisesti.

Karttatietojen vienti
Voit viedä reittipisteitä tai reittejä tililtäsi KML- tai GPX-tiedostoon. Tämä ominaisuus vie nykyisen 
karttanäkymän, jotta voit tallentaa sen tietokoneeseen ja käyttää sitä muissa sovelluksissa.
HUOMAUTUS: vientitoiminto vie kaikki tiedot, joita ei ole suodatettu pois. Tämä kattaa myös kaikki tiedot, jotka 
eivät ole nykyisessä karttanäkymässä, kuten kaukana olevat tiedot, mutta ei esimerkiksi kirjanmerkkien, 
viestityyppien tai päivämäärän ja ajan perusteella suodatettuja tietoja.
1 Lähennä kartassa vietäviin tietoihin (Kartan zoomaaminen, sivu 2).
2 Valitse .
3 Valitse tiedostotyyppi.

Karttojen saatavuus
Esiladatuissa kartoissa on lukkokuvake. Niitä ei voi poistaa laitteesta.
HUOMAUTUS: kartat eivät ole saatavissa kaikkiin malleihin.

Kartan lisääminen laitteeseen
Jos inReach Explorer®+ laitteessa on esiladattuja karttoja, voit ladata laitteeseen lisäkarttoja.
HUOMAUTUS: muihin laitteisiin (esimerkiksi GPSMAP 66i ja uudemmat) kartat on ostettava ja asennettava 
Garmin sivustosta.
1 Valitse Kartta-välilehdessä Hanki lisää karttoja.
2 Valitsemalla  voit laajentaa kartan kattavuusalueet, kuten mantereet, maat, osavaltiot tai provinssit.
3 Valitse jokin karttatyyppi.

HUOMAUTUS: laitteen tallennustila on rajallinen. Jäljellä oleva tallennustila näkyy sivun yläreunassa, ja se 
päivittyy, kun valitset lisää karttoja. Tiedostokoot näkyvät kunkin karttatyypin vierellä.
Kartan nimi ja  muuttuvat vihreiksi.

4 Synkronoi laite (Synkronointi, sivu 8).
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Sopimukset ja laitteet
Sopimukset ja laitteet -välilehdessä näkyvät tilauksesi tiedot, synkronoinnin tila ja muut laitteen tiedot.

Sopimuksen vaihtaminen
Voit tarkastella tililläsi olevia laitteita, valita aktiivisen kokoelman ja muokata tilaussopimustasi.
1 Valitse Sopimukset ja laitteet -välilehdessä Muokkaa > Vaihda sopimusta.
2 Valitse tilaussopimus.
3 Valitse Vaihda palvelua.

Freedom-sopimukset
Jos sinulla on Freedom-sopimus, voit vaihtaa sopimusta tai keskeyttää palvelun milloin tahansa, kun olet 
käyttänyt sopimusta 30 päivää. Kun valitset uuden sopimuksen tai keskeytät palvelun, Garmin Explore sivusto 
hälyttää tulevasta muutoksesta. Voit muuttaa odottavaa muutosta tai peruuttaa sen milloin tahansa, ennen 
kuin muutos otetaan käyttöön.

Synkronointi
Kun muutat Garmin Explore sivuston tietoja, kuten yhteystietoja, karttoja, esimääritettyjä viestejä ja 
pikatekstiviestejä, Sopimukset ja laitteet -välilehden  ilmaisee, että laite tarvitsee synkronoida.

Tietojen synkronointi älypuhelimella
Kun olet tehnyt muutoksia tiliisi, voit synkronoida ne laitteeseen mobiilisovelluksella.
1 Valitse Sopimukset ja laitteet-välilehdessä Synkronoi.

Synkronoi -paneelissa on linkki asianmukaiseen mobiilisovellukseen.
• inReach Explorer, inReach SE® ja inReach Mini laitteet synkronoivat käyttäjätiedot, kuten reittipisteet, reitit 

ja jäljet, Earthmate sovelluksella.
HUOMAUTUS: inReach Sync -sovelluksella synkronoidaan muut muutokset, kuten esimääritetyt viestit ja 
pikatekstiviestit.

• Muut Garmin laitteet, kuten GPSMAP 66i ja uudemmat, jotka sisältävät inReach tekniikkaa, synkronoivat 
käyttäjätiedot, kuten yhteystiedot, esimääritetyt viestit ja pikatekstiviestit, Garmin Explore sovelluksella.

2 Asenna mobiilisovellus älypuhelimeen ja pariliitä se laitteeseen.
Katso laitteen käyttöoppaasta lisätietoja laitteen pariliittämisestä mobiilisovellukseen.

Mobiilisovellus synkronoi tiedot laitteeseen automaattisesti, kun laite on pariliitetty ja yhteydessä 
älypuhelimeen.
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Tietojen synkronointi laitteeseen USB-kaapelin kautta
Kun olet valinnut kartan tai muuttanut tietoja, kuten yhteystietoja, esimääritettyjä viestejä tai pikatekstiviestejä, 
sinun tarvitsee synkronoida ne laitteeseen. Voit synkronoida muutokset tuettuihin laitteisiin inReach Sync -
tietokonesovelluksella ja USB-kaapelilla. Laite tarvitsee inReach Sync -sovellusta myös karttojen ja 
laiteohjelmiston päivittämiseen.
inReach Sync -sovellus tukee seuraavia laitteita:
• inReach Explorer ja inReach Explorer+
• inReach SE ja inReach SE+
• inReach Mini

HUOMAUTUS: inReach Mini laitteen laiteohjelmistopäivitykset on asennettava Garmin Express™

sovelluksella.
• vanhat inReach laitteet
HUOMAUTUS: muut Garmin laitteet, kuten jotkin inReach tekniikkaa sisältävät Garmin laitteet, on synkronoitava 
Garmin Explore mobiilisovelluksella.
1 Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneeseen.
2 Valitse Sopimukset ja laitteet-välilehdessä synkronoitavan laitteen vierellä Synkronoi.
3 Jos et ole asentanut inReach Sync -sovellusta aiemmin, valitse Lataa ja asenna inReach Sync ja asenna 

sovellus tietokoneeseen.
4 Avaa sovellus valitsemalla Käynnistä inReach Sync.
5 Synkronoi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
inReach Sync -sovellus kopioi muutokset sekä käytettävissä olevat kartta- ja laiteohjelmistopäivitykset 
laitteeseen. Laiteohjelmistopäivitykset on ehkä otettava käyttöön käynnistämällä laite uudelleen.

Saapuneet
Saapuneet-välilehdessä näkyy keskusteluhistoriasi. Voit tarkastella kaikkia lähetettyjä ja vastaanotettuja 
viestejä. Kun viestiin liittyy sijainti, viesti sisältää linkin, joka avaa kartan ja keskittää sen viestiin liittyvään 
sijaintiin.
Saapuneet-välilehdessä ei voi kirjoittaa viestejä. Voit poistaa yksittäisiä viestejä tai kokonaisia keskusteluja.

Yhteystiedot
Yhteystiedot-välilehti sisältää yhteyshenkilöiden ja heidän tietojensa luettelon.

Yhteystietosi
Omat yhteystietosi näkyvät aina ensimmäisinä. Yhteystietosi sisältävät tiliisi liittyvän sähköpostiosoitteen, 
matkapuhelinnumeron ja inReach osoitteen.
inReach osoitteen (esimerkki@inreach.garmin.com) avulla muut inReach omistajat voivat lähettää viestejä 
suoraan sinulle. Jos tunnet muita inReach laitteen omistajia, voitte kysyä toistenne osoitteita ja lähettää 
viestejä toisillenne suoraan.
HUOMAUTUS: inReach osoite ei ole sähköpostiosoite. inReach osoitteeseen ei voi lähettää viestejä 
sähköpostiohjelmasta. Sitä käytetään ainoastaan laitteiden väliseen viestintään.

Omat yhteyshenkilöt
Voit tallentaa enintään 200 omaa yhteyshenkilöä.
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Yhteystiedon lisääminen
1 Valitse Yhteystiedot-välilehdessä Lisää.
2 Kirjoita yhteyshenkilön tiedot.

HUOMAUTUS: nimi ja vähintään sähköpostiosoite, inReach osoite tai matkapuhelin on pakollinen.
3 Valitse Valmis.
Kun olet lisännyt yhteyshenkilön, synkronoi laite tai älypuhelin, ennen kuin laitetta käytetään kentällä 
(Synkronointi, sivu 8). Varmista, että laitteessa olevat tiedot vastaavat tilin tietoja.

Yhteystiedon muokkaaminen tai poistaminen
HUOMAUTUS: tämä ei kata yhteisöpalvelujen yhteystietoja.
Voit muokata yhteystietoja ja poistaa niitä.
1 Valitse yhteystieto Yhteystiedot-välilehdestä.
2 Valitse Muokkaa ja tee tarvittavat muutokset.
3 Valitse tarvittaessa Poista.
Synkronoi laite tai älypuhelin, kun olet muokannut yhteystietoa tai poistanut sen (Synkronointi, sivu 8).

Viestit
Esimääritetyt viestit
Esimääritettyjen viestien avulla voit lähettää kätevästi viestejä tietylle vastaanottajaryhmälle. Esimääritettyjen 
viestien avulla voit ilmoittaa olevasi kunnossa. Voit luoda kolme mukautettua esimääritettyä viestiä.

Esimääritetyn viestin muokkaaminen
1 Valitse Viestit-välilehdessä muutettavan esimääritetyn viestin vierellä Muokkaa.
2 Kirjoita viesti.
3 Lisää viestin vastaanottajat.

VIHJE: voit lisätä yhteyshenkilön esimääritetyn viestin vastaanottajaksi alkamalla kirjoittaa 
yhteystiedoissasi olevaa puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.

4 Valitse Valmis.
5 Synkronoi laitteet.

Viestin teksti ja vastaanottajat näkyvät laitteen näytössä.

Pikatekstiviestit
Voit säästää aikaa käyttämällä pikatekstiviestejä sen sijaan, että kirjoittaisit uuden viestin tai vastaisit 
käyttämällä näyttönäppäimistöä. Voit kirjoittaa ja tallentaa usein käytettyjä ilmauksia ja vastauksia 
pikatekstiviesteiksi etukäteen.

Pikatekstiviestin lisääminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.
1 Valitse Viestit-välilehden Pikatekstiviestit-luettelossa Lisää.
2 Kirjoita viesti.
3 Valitse Tallenna.
4 Synkronoi laitteet.
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Yhteisöpalvelut
Yhteisöpalveluvälilehdessä voit jakaa matkatietojasi yhteisöpalvelutileillesi. Voit määrittää yhteisöpalvelutilisi 
siten, että voit julkaista päivityksiä laitteestasi muiden nähtäviksi.
MapShare: voit jakaa sijaintisi kartassa muiden kanssa (MapShare toiminnon ottaminen käyttöön, sivu 11).
Asetukset: määrittää, mitkä tiedot ja säätimet näkyvät MapShare sivullasi. Voit määrittää muille henkilöille 

käyttöoikeuden salasanalla (MapShare Asetukset, sivu 11).
Jaa: lähettää muille käyttäjille linkin MapShare sivullesi.
Facebook: voit julkaista Facebook™ tililläsi olinpaikastasi riippumatta.
Twitter: voit julkaista Twitter™ tililläsi olinpaikastasi riippumatta.

MapShare
MapShare on verkkosivu, joka muistuttaa Garmin Explore sivuston Kartta-välilehteä, mutta sillä muut voivat 
tarkastella sijaintiasi kartassa. He voivat seurata matkojasi reaaliaikaisesti ja lähettää sinulle viestejä.

MapShare toiminnon ottaminen käyttöön
Valitse Sosiaalinen-välilehdessä MapShare: ei käytössä.

Kun olet ottanut MapShare toiminnon käyttöön, näet linkkisi. Sijaintisi ja kaikki siellä julkaisemasi viestit 
näkyvät muillekin.

MapShare osoitteen muokkaaminen
Jotta voit muokata MapShare osoitettasi, sinun tarvitsee ottaa MapShare toiminto käyttöön (MapShare 
toiminnon ottaminen käyttöön, sivu 11).

Valitse Sosiaalinen-välilehdessä .

Viestien vastaanottaminen kartan tarkastelijoilta
HUOMAUTUS: Facebook kommentit ja Twitter vastaukset eivät näy laitteessa.

Valitse MapShare-asetukset > Salli kartan katselijoiden lähettää sinulle viestejä.

MapShare Asetukset
Voit määrittää MapShare sivun tarpeidesi mukaiseksi. Voit esimerkiksi määrittää salasanan, ottaa käyttöön 
katselijoiden hallinnan ja näyttää reittipisteet.
Nimi ja kuvaus: voit nimetä matkan ja kirjoittaa sen lyhyen kuvauksen. Voit antaa katsojille kontekstitietoja 

kuvailemalla matkaa, jolle olet lähdössä.
Salasana: voit rajoittaa käyttöä määrittämällä salasanan. Salasana sisällytetään automaattisesti, kun käytät 

jakotoimintoa sivustossa tai laitteessa ja mobiilisovelluksessa. Voit poistaa julkisen käyttöoikeuden matkan 
jälkeen.

Salli kartan katselijoiden lähettää sinulle viestejä: voit saada viestejä, joita karttasi katselijoiden ovat 
lähettäneet käydessään MapShare sivullasi. Rajoittamalla tämän ominaisuuden käyttöä estät katselijoita 
vaikuttamasta kuukausittaiseen tilaussopimukseesi.

Salli kartan katselijoiden paikantaa sinut.: sallii kartan katselijoiden pyytää sijaintiasi, vaikket muutoin jakaisi 
sijaintiasi.

Näytä kentällä luodut reittipisteet MapSharessa.: voit näyttää MapShare sivullasi reittipisteet, jotka olet luonut 
laitteessa kentällä.

Yhteisöpalvelusivustot
Voit liittää Facebook ja Twitter tilisi MapShare sivuusi. Kun liität yhteisöpalvelutilin, näet sen tilastot. Facebook: 
voit julkaista hallinnoimillasi sivuilla.
HUOMAUTUS: Facebook edellyttää tilin käytön valtuutusta 60 päivän välein. Saat sähköpostiviestin, ennen kuin 
käyttöoikeus päättyy. Kirjaudu ennen matkaa sivustoon ja tarkista Facebook tilisi tila.
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MapShare sivusi jakaminen
Määritä Facebook ja/tai Twitter tilisi, jotta voit julkaista palveluissa.
Voit jakaa MapShare sivusi linkin muille henkilöille. Järjestelmä lisää esimerkiksi linkkitiedot viestin loppuun 
automaattisesti.

Valitse yhteisöpalveluvälilehden jakoluettelosta vaihtoehto:
• Voit lähettää viestin valitsemalla Sähköposti.
• Voit julkaista viestin Facebook tililläsi valitsemalla Facebook.
• Voit julkaista viestin Twitter tililläsi valitsemalla Twitter.

Tili
Tili-välilehdessä näkyvät tilisi tiedot ja tietoja laitteen testaamisesta.
Omat tiedot: näyttää tilin tiedot ja asetukset (Omat tiedot, sivu 12).
Yksikkö: määrittää koordinaattiversion ja matkan mittayksiköt.
Testi: näyttää laitteen testausohjeet (Laitteen testaaminen, sivu 12).

Omat tiedot
Voit muokata omia tietojasi, kuten hätäyhteyshenkilöitäsi. Pidä tiedot ja hätäyhteyshenkilöiden tiedot ajan 
tasalla.
Voit päivittää laskutustietoja, kuten luottokorttitietoja. Jos olet pitkällä matkalla, voit maksaa palveluista 
etukäteen, jotta käyttö ei keskeydy vanhentuneen tai lukittuneen luottokortin taikka uuden luottokorttinumeron 
määrityksen vuoksi.
Voit myös muuttaa tekstiviestejä, joita vastaanottajasi saavat laitteesta. Jos vastaanottajan puhelin ei tue 
linkitystä web-sivulle, voit lähettää koordinaatit tekstinä viestissä. Voit piilottaa linkin, jos et halua ilmoittaa 
sijaintiasi.
VIHJE: voit säästää viestitilaa ja vähentää vastaanottajan näkemää toistoa piilottamalla nimesi.

Laitteen testaaminen
Tällä toiminnolla voit testata laitteen, ennen kuin lähdet kotoa. Voit lähettää enintään viisi maksutonta 
testiviestiä kuukaudessa.
1 Valitse tilivälilehdessä Testi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
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