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Startveiledning
Når du bruker Garmin Explore nettstedet for første gang, bør du gjennomgå disse oppgavene for å bli kjent med 
de grunnleggende funksjonene.
MERK: Funksjonene på Garmin Explore nettstedet varierer basert på kontotypen og enhetstypen din. Hvis 
enheten din for eksempel har inReach® teknologi, ser du informasjon om tjenesteabonnementet.
• Overvåk det månedlige forbruket (Hjem, side 1).
• Vis enhetsdata på kartet (Kart, side 2).
• Opprett veipunkter og ruter du kan synkronisere til enheten din (Veipunkter, side 3, Ruter, side 4).
• Vis samtalehistorikken din (Innboks, side 9).
• Legg til personer i kontaktene dine, inkludert nødkontakter (Kontakter, side 9).
• Konfigurer forhåndsdefinerte meldinger og hurtigtekstmeldinger (Meldinger, side 10).
• Konfigurer kontoene dine på sosiale medier, inkludert MapShare™ nettstedet ditt (Sosialt, side 11).
• Synkroniser enheten og smarttelefonen din (Synkronisering, side 8).

Gjøre deg klar til turen
Før du drar, bør du kontrollere at du har konfigurert det du trenger, inkludert kontakter (nødkontakter og vanlige 
kontakter), meldinger og sosiale innstillinger.
• Opprett veipunkter og ruter for destinasjonen (Veipunkter, side 3, Ruter, side 4).
• Synkroniser enhetene dine så de har de nyeste dataene (Synkronisering, side 8).
• Send en testmelding til test@inreach.garmin.com, og vent på svar (Teste enheten din, side 12).

Komme tilbake fra turen
Etter turen kan du vise meldingene og sporene dine på kartet. Du kan bruke et bokmerke til å lagre en visning av 
turen (Legge til et bokmerke, side 7).

Hjem
Fanen Hjem viser forbruksstatistikk, slik at du kan overvåke enheten hver måned. Den har noen nyttige 
funksjoner for nye brukere av nettstedet.
Mitt abonnement: Viser det gjeldende abonnementet og forbruket for denne måneden. Både sendte og 

mottatte meldinger telles med i den månedlige kvoten. Du kan også redigere abonnementet ditt.
Regningen min: Viser informasjon om saldo eller gjenstående kreditt på kontoen din. Du kan redigere 

kredittkortopplysningene dine, og du kan legge til flere midler på kontoen din.
Min statistikk: Viser enhetens forbruk for hele levetiden til kontoen din, med startdatoen angitt øverst.
Tips og triks: Viser noen nyttige tips og korte videoer.

MERK: Hvis det finnes en oppdatering for enheten, erstatter den denne delen.
Det finnes en oppdatering: Vises når det finnes en oppdatering for en eller flere enheter. Den inneholder 

informasjon om oppdateringen og en kobling for å installere den.
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Kart
På kartfanen kan du vise meldingene dine på et verdenskart. Du kan se alle stedene du har besøkt.
Kartet har følgende funksjoner:
• Biblioteket ditt med veipunkter, ruter, spor og aktiviteter (Bibliotek, side 3)
• En liste over samlinger (Samlinger, side 5)
• Topografiske kart, flyfoto og veikart med kontroller for å bytte mellom disse (Karttyper, side 2)
• Zoomkontroller med en mus eller styreplate (Zooming på kart, side 2)
• Kontroller for å legge til nye veipunkt og ruter (Veipunkter, side 3, Ruter, side 4)
• Et måleverktøy (Måling av avstand på kartet, side 2)
• Alternativer for å eksportere kart som en KML- eller GPX-fil (Eksport av kartdata, side 7)
• Verktøy for importering av løyper og GPX-, KML- eller KMZ-filer (Importere kartdata, side 7)
• Kontroller for å velge flere kart for enheten (Karttilgjengelighet, side 7)
• din siste posisjon, merket med en pil med navnet ditt ved siden av
• dine andre posisjoner, inkludert meldinger og sporingspunkter
• streker som forbinder punktene, for å vise sporing
• en målestokklinje

Karttyper
Du kan bytte mellom topografiske kart, OpenStreetMap, flyfoto og veikart ved hjelp av -knappen øverst til 
venstre på kartet.
Karttypene endres også automatisk når du zoomer inn, hvis du når grensen for en bestemt karttype.
Hvis du bytter til en karttype, men har zoomet inn for mye for den typen, zoomer kartet ut automatisk.

Zooming på kart
Du kan zoome inn på kartet på flere måter.
• Klikk på  og  for å zoome ett nivå inn eller ut.
• Bruk et musehjul eller en styreplate som støtter rulling, til å zoome inn og ut.
• Dobbeltklikk på musen for å zoome inn på området du klikket på.

Panorere kartet
Dra kartet med musen eller styreplaten.

Måling av avstand på kartet
1 Klikk på  på kartet.
2 Velg en startposisjon.
3 Velg flere punkter for å opprette en strek.
4 Dobbeltklikk på det siste punktet.

Den totale avstanden vises over det siste punktet.

Posisjonen din
Kartet laster ned nye posisjoner hvert femte minutt.
MERK: Hvis du ser på noen som sporer eller sender meldinger, trenger du ikke å laste inn kartet på nytt for å se 
nye data.
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Siste spor
Du kan vise data om den siste turen din.
• Med  ved siden av et brukernavn kan du vise og skjule de nyeste dataene til brukeren på kartet.
• Med  kan du spore, lokalisere eller sende en melding eller posisjon til brukeren.
• Med  kan du flytte kartet for å sentrere på brukerens siste posisjon.
• Med  kan du utvide brukerens meldinger og spore punkter på kartet. Dette er nyttig for å redusere 

forstyrrelser.

Overvåke en bruker
Før du kan vise sporings- og lokaliseringsresultater på kartet, må du slå på enheten og plassere den med fri sikt 
til satellitter.
Du kan overvåke en bruker, inkludert spore, lokalisere, sende meldinger og posisjoner.
1 Ved siden av brukernavnet velger du .
2 Velg et alternativ:

• Hvis du vil utføre sporing ved et bestemt intervall, klikker du på Spor og angir et intervall.
• Hvis du vil finne brukerens enhet (ping) for en enkelt posisjon, klikker du på Lokaliser.
• Hvis du vil sende en melding, klikker du på Melding.
• Hvis du vil sende en posisjon, klikker du på Send.

Meldingsliste
Meldingslisten viser nylige meldinger sendt fra en brukers enhet. Du kan klikke på  for å se flere meldinger.

Bibliotek
Du kan opprette veipunkter og ruter og vise dem på Kart-fanen. Du kan vise spor og aktiviteter på Kart-fanen og 
konvertere dem til ruter. Hvis du bruker mobilappen, kan du synkronisere biblioteket til smarttelefonen din.
MERK: På enkelte modeller kan du synkronisere veipunkter og ruter til enheten din. Denne funksjonen er ikke 
tilgjengelig på alle modeller.

Vise biblioteket ditt på kartet
Du kan vise eller skjule biblioteket ditt på et kart. Dette er nyttig hvis du har mange objekter i ett område og 
trenger å redusere forstyrrelser på kartet.

Velg  i bibliotekslisten for å vise eller skjule objekter på kartet.

Dele biblioteket ditt på MapShare nettsiden din
Du kan dele biblioteket ditt på MapShare nettsiden din.
1 Velg et objekt i bibliotekslisten.
2 Velg  for å vise eller skjule biblioteket ditt på MapShare nettsiden din.

Veipunkter
Veipunkter brukes til å merke posisjoner med navn og ikoner.

Opprette et veipunkt
1 Klikk på  fra kartet.
2 Velg en posisjon på kartet for veipunktet.
3 Rediger veipunktdetaljene om nødvendig.
4 Klikk på .
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Redigere veipunktinformasjon
1 Velg et veipunkt på veipunktlisten.
2 Velg .
3 Rediger veipunktdetaljene, som navnet, symbolet og koordinatene.
4 Klikk på .

Redigere en veipunktposisjon
1 Velg et veipunkt på veipunktlisten.
2 Velg .
3 Velg et alternativ:

• Angi nye breddegrads- og lengdegradskoordinater.
• Dra ikonet til en ny posisjon.

4 Klikk på .

Navigering til et veipunkt
Ved navigering mottar enheten og MapShare nettstedet ditt oppdateringer for å vise hvor du befinner deg, og 
hvor du er på vei. Dermed kan de som følger med på turen, få vite hvor du skal. En oransje strek angir den 
planlagte ruten.
MERK: MapShare sporing er bare tilgjengelig på enheter som har inReach teknologi. På noen enheter, for 
eksempel GPSMAP® 66i og nyere enheter, kan du aktivere eller deaktivere MapShare sporing under navigering.
1 Velg et veipunkt fra enheten.
2 Velg Navigasjon.

Ruter
Ruter gir mulighet for navigasjon på enheten og lar MapShare brukere se hvor du skal.
Du kan opprette ruter på noen Garmin® enheter, for eksempel GPSMAP 66i og nyere enheter. Hvis du ikke kan 
opprette en rute på Garmin enheten, kan du bruke Garmin Explore nettstedet eller Garmin Explore Mobile-appen 
til å opprette en rute og synkronisere den med enheten.
MERK: På noen enheter, for eksempel GPSMAP 66i og nyere enheter, kan du aktivere eller deaktivere MapShare 
sporing under navigering.

Opprette en rute
1 Gå til kartet, og velg .
2 Velg en startposisjon.
3 Velg flere punkter for å opprette en strek for ruten.
4 Dobbeltklikk på det siste punktet for å fullføre ruten.
5 Angi et navn for ruten om nødvendig.
6 Klikk på .

Navigering i en rute
Ved navigering mottar enheten og MapShare nettstedet ditt oppdateringer for å vise hvor du befinner deg, og 
hvor du er på vei. Dermed kan de som følger med på turen, få vite hvor du skal. En oransje strek angir den 
planlagte ruten.
MERK: MapShare sporing er bare tilgjengelig på enheter som har inReach teknologi. På noen enheter, for 
eksempel GPSMAP 66i og nyere enheter, kan du aktivere eller deaktivere MapShare sporing under navigering.
1 Velg en rute fra enheten.
2 Velg Navigasjon.
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Spor og aktiviteter
Du kan vise spor som er registrert med inReach enheten din. Hvis du parkobler en annen Garmin enhet med 
Garmin Explore appen, for eksempel en fēnix® klokke, kan du vise aktivitetene dine på kartet. Hvis du parkobler 
en kompatibel Garmin hundesporingsenhet med Garmin Explore appen, kan du vise hundeposisjoner og spor 
på kartet. Jakt med hunder kan lagres som aktiviteter. Du kan konvertere spor eller aktiviteter og legge dem til i 
samlinger.

Konvertere et spor til en rute
Du kan konvertere et spor til en rute for fremtidig navigasjon.
1 Velg et spor i listen over spor.
2 Velg  > Konverter til rute.
3 Velg en eksisterende samling, eller opprett en ny samling (Opprette en samling, side 5).
4 Velg et alternativ:

• Hvis du vil beholde det opprinnelige sporet og legge den nye ruten til i en samling, velger du Lag en kopi.
• Hvis du vil slette det opprinnelige sporet og legge den nye ruten til i en samling, velger du Slett originalen.

Konvertere et spor for synkronisering
Du kan avgjøre om et spor kan synkroniseres med andre enheter.
1 Velg et spor i listen over spor.
2 Velg  > Konverter til spor.
3 Velg et alternativ:

• Velg Deaktiver synkronisering for å hindre at et spor synkroniseres.
• Velg Aktiver synkronisering for å tillate at et spor synkroniseres.

 indikerer spor som kan synkroniseres.  indikerer spor som ikke kan synkroniseres.

Konvertere en aktivitet
Du kan konvertere en aktivitet til et spor eller en rute og legge den til i en samling.
1 Velg en aktivitet i listen over aktiviteter.
2 Velg .
3 Velg en eksisterende samling, eller opprett en ny samling (Opprette en samling, side 5).
4 Velg et alternativ:

• Velg Konverter til spor hvis du vil konvertere aktiviteten til et spor.
• Velg Konverter til rute hvis du vil konvertere aktiviteten til en rute.

Samlinger
Du kan lagre relaterte veipunkter, ruter, spor og hundespor i samlinger. Du kan synkronisere samlinger med 
enhetene dine og Garmin Explore appen på en smarttelefon.
MERK: Samlinger er ikke tilgjengelige Earthmate® i appen. Data kan synkroniseres med Earthmate appen, men 
blir ikke organisert i samlinger.

Opprette en samling
1 Velg  i listen over samlinger.
2 Angi et navn på samlingen.
3 Velg et alternativ:

• Merk av i avmerkingsbokser for å legge til veipunkter, ruter eller spor i samlingen.
• Velg Velg alle på kartet for å legge til alle synlige elementer på kartet i samlingen.

4 Velg Lagre samling.
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Redigere en samling
1 Velg en samling i listen over samlinger.
2 Velg  eller .
3 Rediger om nødvendig navnet på samlingen.
4 Velg et alternativ:

• Merk av i avmerkingsbokser for å legge til veipunkter, ruter eller spor i samlingen.
• Velg Velg alle på kartet for å legge til alle synlige elementer på kartet i samlingen.

5 Velg Lagre samling.

Vise en samling på kartet
Du kan vise eller skjule en samling på et kart. Dette er nyttig hvis du har mange objekter i ett område og trenger 
å redusere forstyrrelser på kartet.

Velg  i listen over samlinger for å vise eller skjule en samling på kartet.

Sortere samlinger
Klikk på  i listen over samlinger, og velg elementet du vil sortere etter.

Synkronisere en samling
Du kan velge hvilke samlinger du vil synkronisere til enheten eller smarttelefonen din. Denne funksjonen er 
nyttig hvis du har mange objekter i biblioteket, men bare trenger noen få på enheten eller smarttelefonen din til 
en bestemt tur.
1 Velg en samling i listen over samlinger.
2 Velg .
3 Velg enhetene dine.
4 Synkroniser enheten eller smarttelefonen din (Synkronisering, side 8).

Dele samlinger på MapShare nettsiden din
Du kan velge hvilke samlinger du vil dele på MapShare nettsiden din. Noen brukere bruker denne funksjonen til 
å beskytte personvernet sitt. Du kan også bruke denne funksjonen til å redusere forstyrrelser på kartet.
1 Velg en samling i listen over samlinger.
2 Velg  for å vise eller skjule samlingen på MapShare nettsiden din.

Kartfiltre
Kartfiltre brukes til å endre visningen av data, for eksempel spor eller meldinger, på kartet. Kartfiltre kan også 
brukes når du har for mye data å laste inn. Det vises en melding på kartet når det er mer enn én million poeng. 
Du kan bruke kartfiltre for å redusere datamengden.
Gå til kartet, og åpne kartfiltrene.
Bokmerker: Gjør det mulig å lagre en bestemt kartvisning av data på et bestemt tidspunkt. Hvis du for 

eksempel nylig kom tilbake fra en helgetur, kan du opprette et bokmerke sentrert rundt sporet ditt og velge 
den helgen som dato. Du kan gå tilbake til denne visningen når som helst.

Meldingstyper: Gjør det mulig å skjule eller vise ulike meldingstyper på kartet.
MERK: SOS-meldinger vises alltid på kartet.

Dato og tidsrom:: Gjør det mulig å angi tidsrammen for kartdataene du vil vise. Det finnes noen 
forhåndsdefinerte alternativer på menyen, eller du kan angi en egendefinert tidsramme.

Tøm filtre: Fjerner alle filtre for bokmerke, meldingstype og dato/klokkeslett på kartdataene.
TIPS: Du kan fjerne filtrene for å eksportere alle kartdataene.
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Legge til et bokmerke
1 Gå til kartet, og åpne kartfiltrene.
2 Velg .
3 Angi et bokmerkenavn.
4 Velg eventuelt Behold datoområdet.
5 Velg Legg til.
Når du legger til et bokmerke, kan du ikke redigere kartvisningen. Hvis du vil gjøre endringer, kan du velge et 
eksisterende bokmerke, gjøre de nødvendige endringene og legge til et nytt bokmerke. Om nødvendig kan du 
slette det forrige bokmerket (Slette et bokmerke, side 7).

Slette et bokmerke
1 Gå til kartet, og åpne kartfiltrene.
2 Velg et bokmerke.
3 Velg .

Importere kartdata
Du kan importere løyer fra Garmin Connect™ kontoen din og GPX-, KML- eller KMZ-filer fra en annen enhet eller 
app. Du må konvertere filene for å legge dem til i en samling.
1 Klikk på  på kartet.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å importere filene og legge dem til i en samling.

Eksport av kartdata
Du kan eksportere veipunkter og ruter fra din konto som KML- eller GPX-filer. Denne funksjonen eksporterer den 
gjeldende kartvisningen med data, slik at du kan lagre den på datamaskinen og bruke den i andre applikasjoner.
MERK: Eksportfunksjonen eksporterer alle data som ikke er filtrert for øyeblikket. Dette inkluderer data som 
ikke vises i den gjeldende kartvisningen, for eksempel data som er langt borte, men inkluderer ikke data som er 
filtrert ut av bokmerker, meldingstyper eller et dato- og tidsintervall.
1 På kartet zoomer du inn på dataene som skal eksporteres (Zooming på kart, side 2).
2 Klikk på .
3 Velg filtypen.

Karttilgjengelighet
Forhåndslastede kart har et låsikon. Du kan ikke fjerne dem fra enheten.
MERK: Kart er ikke tilgjengelig for alle modeller.

Tillegging av kart på enheten
Hvis inReach Explorer®+-enheten har forhåndslastede kart, kan du laste ned flere kart for enheten.
MERK: På andre enheter, for eksempel GPSMAP 66i og nyere enheter, må du bruke Garmin nettstedet til å 
kjøpe og installere kart.
1 På Kart-fanen klikker du på Få flere kart.
2 Klikk på  for å utvide områdene med kartdekning, for eksempel kontinenter, land, delstater eller provinser.
3 Velg en spesifikk karttype.

MERK: Enheten din har en begrenset mengde lagringsplass. Mengden ledig lagringsplass vises på toppen 
av siden og oppdateres etter hvert som du velger flere kart. Filstørrelsen vises ved siden av hver karttype.
Kartnavnet og  blir grønn.

4 Synkroniser enheten (Synkronisering, side 8).
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Abonnementer og enheter
Fanen for abonnementer og enheter viser abonnementsinformasjon, synkroniseringsstatus og annen 
enhetsinformasjon.

Endre abonnement
Du kan vise enhetene i kontoen din, velge den aktive samlingen din og redigere abonnementet ditt.
1 På fanen for abonnementer og enheter klikker du på Rediger > Endre abonnement.
2 Velg et abonnement.
3 Klikk på Endre tjeneste.

Freedom-abonnementer
Hvis du har et Freedom-abonnement, kan du skifte abonnement eller stoppe tjenesten midlertidig når som helst 
etter de første 30 dagene av abonnementet. Når du har valgt et nytt abonnement eller stoppet tjenesten 
midlertidig, blir du varslet av Garmin Explore nettstedet om de forestående endringen. Du kan endre eller 
kansellere den forestående endringen når som helst før endringen trer i kraft.

Synkronisering
Når du redigerer data på Garmin Explore nettstedet, for eksempel oppdaterer kontakter, kart, forhåndsdefinerte 
meldinger og hurtigtekstmeldinger, vises  på fanen for abonnementer og enheter. Dette indikerer at du bør 
synkronisere enheten din.

Synkronisere data med smarttelefonen
Når du har gjort endringer i kontoen din, kan du synkronisere dem med enheten ved hjelp av mobilappen.
1 I Abonnementer og enheter-fanen velger du Synkronisering.

Synkronisering-panelet inneholder en kobling til den aktuelle mobilappen.
• inReach Explorer, inReach SE® og inReach Mini-enheter synkroniserer brukerdata som veipunkter, ruter og 

spor ved hjelp av Earthmate appen.
MERK: Du må bruke inReach Sync-appen til å synkronisere andre endringer, for eksempel 
forhåndsdefinerte meldinger og hurtigtekstmeldinger.

• Andre Garmin enheter, inkludert GPSMAP 66i og nyere enheter med inReach teknologi, synkroniserer 
brukerdata som kontakter, forhåndsdefinerte meldinger og hurtigtekstmeldinger ved hjelp av Garmin 
Explore appen.

2 Installer mobilappen på smarttelefonen, og parkoble den med enheten.
Du finner mer informasjon om hvordan du parkobler enheten med mobilappen i brukerveiledningen for 
enheten.

Mobilappen synkroniserer data med enheten automatisk mens enheten er parkoblet og koblet til 
smarttelefonen.
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Synkronisering av data på enhet ved hjelp av en USB-kabel
Når du har valgt et kart eller redigert data, for eksempel kontakter, forhåndsdefinerte meldinger eller 
hurtigtekstmeldinger, må du synkronisere dem til enheten. For støttede enheter kan du bruke 
skrivebordsprogrammet inReach Sync og en USB-kabel til å synkronisere endringene. Enheten krever også 
inReach Sync-applikasjonen for å oppdatere kart og enhetsfastvare.
inReach Sync-applikasjonen støtter disse enhetene:
• inReach Explorer og inReach Explorer+
• inReach SE og inReach SE+
• inReach Mini

MERK: Du må bruke Garmin Express™ applikasjonen for å installere fastvareoppdateringer for inReach Mini-
enheten.

• Eldre inReach enheter
MERK: Andre Garmin enheter, inkludert noen Garmin enheter med inReach teknologi, må synkroniseres ved 
hjelp av Garmin Explore mobilappen.
1 Koble USB-kabelen til enheten og datamaskinen.
2 På Abonnementer og enheter-fanen klikker du på Synkronisering ved siden av enheten du vil synkronisere.
3 Hvis du ikke har installert inReach Sync-applikasjonen tidligere, velger du Last ned og installer inReach 

Sync-appen og installerer applikasjonen på datamaskinen.
4 Velg Åpne inReach-synkronisering for å åpne applikasjonen.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre synkroniseringen.
inReach Sync-applikasjonen kopierer endringene og tilgjengelige kart- og fastvareoppdateringer til enheten. Du 
må kanskje starte enheten på nytt for å ta i bruk programvareoppdateringer.

Innboks
Innboks-fanen viser samtaleloggen din. Du kan se alle sendte og mottatte meldinger. Når en posisjon er 
tilknyttet en melding, inneholder meldingen en kobling som du kan bruke til å åpne et kart med posisjonen som 
midtpunkt.
Du kan ikke skrive meldinger fra Innboks-fanen. Du kan slette enkeltmeldinger eller hele samtaler.

Kontakter
På Kontakter-fanen vises kontaktene dine og opplysningene om disse.

Din kontakt
Din egen kontakt vises alltid først. Kontaktopplysningene dine inkluderer e-postadressen, 
mobiltelefonnummeret og inReach adressen som er tilknyttet kontoen din.
inReach adressen (eksempel@inreach.garmin.com) gjør det mulig for andre inReach eiere å sende meldinger 
direkte til deg. Hvis du kjenner andre med inReach enheter, kan dere utveksle adresser for å sende meldinger til 
hverandre direkte.
MERK: inReach adressen er ikke en e-postadresse. Andre personer kan ikke sende meldinger til inReach 
adresse fra en e-postklient. Den brukes bare til kommunikasjon mellom enheter.

Personlige kontakter
Du kan ha opptil 200 personlige kontakter.
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Tillegging av kontakt
1 Gå til Kontakter-fanen, og klikk på Legg til.
2 Angi informasjon for kontakten.

MERK: Du må angi et navn og minst én e-postadresse, én inReach adresse eller ett mobiltelefonnummer.
3 Klikk på Ferdig.
Når du har lagt til en kontakt, må du synkronisere enheten eller smarttelefonen før du bruker enheten i felten 
(Synkronisering, side 8). Du bør bekrefte at informasjonen på enheten samsvarer med informasjonen i kontoen 
din.

Redigere eller slette en kontakt
MERK: Dette inkluderer ikke kontakter på sosiale medier.
Du kan redigere eller slette en kontakt.
1 Gå til Kontakter-fanen, og velg en kontakt.
2 Klikk på Rediger for å gjøre endringer i informasjonen for kontakten.
3 Velg eventuelt Slett.
Når du har redigert eller slettet en kontakt, må du synkronisere enheten eller smarttelefonen (Synkronisering, 
side 8).

Meldinger
Forhåndsdefinerte meldinger
Det er praktisk å bruke forhåndsdefinerte meldinger når du vil sende meldinger til en bestemt gruppe 
mottakere. Med forhåndsdefinerte meldinger kan du gi andre beskjed om at du har det bra. Du kan opprette tre 
egendefinerte forhåndsdefinerte meldinger.

Redigere en forhåndsdefinert melding
1 Gå til Meldinger-fanen, og klikk på Rediger ved siden av den forhåndsdefinerte meldingen du vil endre.
2 Skriv inn en melding.
3 Legg til mottakere for meldingen.

TIPS: Når du begynner å skrive et telefonnummer eller en e-postadresse som er lagt til blant kontaktene 
dine, kan du legge til kontakten som en mottaker av forhåndsdefinerte meldinger.

4 Klikk på Ferdig.
5 Synkroniser enhetene dine.

Meldingsteksten og mottakerne vises på enhetsskjermen.

Hurtigtekstmeldinger
Du kan spare tid ved å bruke hurtigtekstmeldinger i stedet for å skrive en melding eller svare ved hjelp av 
tastaturet på skjermen. Du kan skrive inn og lagre ofte brukte fraser og svar som hurtigtekstmeldinger før du 
trenger å bruke dem.

Tillegging av hurtigtekstmelding
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.
1 Gå til Meldinger-fanen og klikk på Legg til til i Hurtigtekstmeldinger-listen.
2 Skriv inn en melding.
3 Klikk på Lagre.
4 Synkroniser enhetene dine.
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Sosialt
Sosialt-fanen gir deg muligheter for å dele turinformasjonen din via kontoene dine på sosiale medier. Du kan 
konfigurere kontoene dine på sosiale medier slik at du kan legge ut oppdateringer fra enheten din som er 
synlige for andre.
MapShare: Gjør det mulig å dele posisjonen din på kartet med andre (Aktivering av MapShare funksjonen, 

side 11).
Alternativer: Velg hvilke data og innstillinger som skal vises på MapShare nettsiden din. Du kan angi 

passordbeskyttet tilgang for andre (MapShare innstillinger, side 11).
Del: Send andre en kobling til MapShare nettsiden din.
Facebook: Gjør at du kan legge ut meldinger på Facebook™ kontoen din fra hvor som helst.
Twitter: Gjør at du kan legge ut meldinger på Twitter™ kontoen din fra hvor som helst.

MapShare
MapShare er en nettside som ligner på Kart-fanen på Garmin Explore nettstedet, men som gjør det mulig for 
andre å se posisjonen din på kartet. De kan følge med på reisene dine i sanntid og sende deg meldinger.

Aktivering av MapShare funksjonen
Gå til Sosialt-fanen, og klikk på MapShare: av.

Når du har aktivert MapShare funksjonen, vises koblingen din. Andre kan se posisjonen din og alle meldingene 
du legger ut der.

Redigere MapShare adressen din
Før du kan redigere MapShare adressen din, må du aktivere MapShare funksjonen (Aktivering av MapShare 
funksjonen, side 11).

Gå til Sosialt-fanen, og klikk på .

Motta meldinger fra kartbrukere
MERK: Facebook kommentarer og Twitter svar sendes ikke til enheten din.

Velg Innstillinger for MapShare > Tillat kartbrukere å sende deg meldinger.

MapShare innstillinger
Du kan tilpasse MapShare nettsiden etter behovene dine – du kan blant annet angi et passord, aktivere 
seerkontroller og viser veipunkter.
Navn og beskrivelse: Gjør det mulig å angi et navn og en kort beskrivelse for turen. Du kan beskrive den 

bestemte aktiviteten du er ferd med å gå i gang med, slik at sammenhengen blir litt tydeligere.
Passord: Angir et passord for å begrense tilgangen. Passordet inkluderes automatisk når du bruker 

delefunksjonen på nettstedet eller på enheten og i mobilappen. Du kan fjerne offentlig tilgang når en tur er 
over.

Tillat kartbrukere å sende deg meldinger: Med denne funksjonen kan du motta meldinger som sendes fra 
kartbrukerne når du besøker MapShare nettsiden. Ved å begrense bruken av denne funksjonen hindrer du at 
seere får innvirkning på det månedlige abonnementet ditt.

La kartbrukere finne deg.: Her kan kartbrukere be om posisjonen din, selv når du ellers ikke deler den.
Vis veipunkter som er opprettet i felten, på MapShare.: Her kan du vise veipunkter som er opprettet på en 

enhet, i feltet på MapShare-nettsiden.

Nettsteder for sosiale medier
Du kan knytte Facebook og Twitter kontoene dine til MapShare nettsiden din. Når du har tilknyttet en konto på 
sosiale medier, vises statistikk. Når det gjelder Facebook, kan du publisere til sider du administrerer.
MERK: Facebook krever at du autoriserer tilgang til kontoen din hver 60. dag. Du mottar en e-post før tilgangen 
utløper. Før en tur bør du logge på nettstedet og bekrefte statusen til Facebook kontoen din.
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Deling av MapShare nettside
Før du kan legge ut en melding på Facebook eller Twitter kontoen din, må du følge instruksjonene på skjermen 
for å konfigurere dem.
Du kan dele en kobling til MapShare nettsiden din med andre. Systemet legger automatisk til tekst, inkludert 
koblingsinformasjon, til slutt i meldingen din.

Gå til Sosialt-fanen, og velg et alternativ fra delingslisten:
• Klikk på E-post for å sende en e-postmelding.
• Klikk på Facebook for å legge ut en melding på Facebook kontoen din.
• Klikk på Twitter for å legge ut en melding på Twitter kontoen din.

Konto
Konto-fanen viser kontoinformasjon og informasjon om testing av enheten.
Min informasjon: Viser kontoinformasjon og innstillinger (Min info, side 12).
Enheter: Angir koordinatversjonen og måleenheter for avstand.
Test: Inneholder instruksjoner for testing av enheten (Teste enheten din, side 12).

Min info
Du kan redigere den personlige informasjonen din, inkludert nødkontakter. Du bør holde informasjonen din og 
nødkontaktene oppdatert.
Du kan oppdatere faktureringsinformasjonen din, for eksempel kredittkortinformasjon. Når du reiser i lengre 
perioder, kan du forhåndsbetale for tjenester for å unngå dekningsbrudd som skyldes at kredittkortet ditt 
utløper, blir låst eller utstedes med nytt nummer.
Du kan også gjøre noen justeringer for SMS-meldingene som mottakerne får fra enheten din. For mottakere 
som har telefoner uten støtte for kobling til en nettside, kan du sende koordinatene dine som tekst i meldingen. 
Du kan skjule koblingen hvis du ikke vil at andre skal se posisjonen din.
TIPS: Du kan skjule navnet ditt for å spare meldingsplass og unngå at mottakeren får dobbelt opp med 
informasjon.

Teste enheten din
Du kan bruke denne funksjonen til å kjøre en test av enheten din før du drar hjemmefra. Du får opptil fem gratis 
testmeldinger per måned.
1 Gå til kontofanen, og klikk på Test.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
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