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Uvod
Ko prvič uporabite spletno mesto Garmin Explore, si oglejte te postopke, ki vas seznanijo z osnovnimi 
funkcijami.
OPOMBA: funkcije spletnega mesta Garmin Explore so odvisne od vrste računa in vrste naprave. Če ima 
naprava na primer tehnologijo inReach®, so prikazane informacije o paketu storitev.
• Spremljajte mesečno porabo (Domov, stran 1).
• Oglejte si podatke naprave na zemljevidu (Zemljevid, stran 2).
• Ustvarite točke poti in načrtovane poti za sinhronizacijo z napravo (Točke poti, stran 3, Načrtovane poti, 

stran 4).
• Oglejte si zgodovino pogovora (Prejeto, stran 9).
• Dodajte osebe v stike, vključno s stiki v sili (Stiki, stran 10).
• Nastavite prednastavljena sporočila in sporočila s hitrim besedilom (Sporočila, stran 10).
• Nastavite račune družabnih omrežij, vključno s spletno stranjo MapShare™ (Družabna omrežja, stran 11).
• Sinhronizirajte napravo in pametni telefon (Sinhronizacija, stran 8).

Priprava na potovanje
Preden se odpravite na potovanje, preverite, ali ste opravili potrebno nastavitev, vključno s stiki (stiki v sili in 
običajnimi stiki), sporočili in nastavitvami družabnih omrežij.
• Ustvarite točke poti in načrtovane poti za svoj cilj (Točke poti, stran 3, Načrtovane poti, stran 4).
• Sinhronizirajte naprave, da se nanje naložijo najnovejši podatki (Sinhronizacija, stran 8).
• Pošljite preskusno sporočilo na naslov test@inreach.garmin.com in počakajte na odgovor (Preskus naprave, 

stran 13).

Ob vrnitvi s potovanja
Po končanem potovanju si lahko na zemljevidu ogledate sporočila in sledi. Če želite shraniti ogled potovanja, 
lahko uporabite zaznamke (Dodajanje zaznamka, stran 7).

Domov
Na zavihku Domov so prikazani statistični podatki o porabi, na podlagi katerih lahko vsak mesec spremljate 
napravo. Na zavihku je tudi nekaj uporabnih funkcij za vse uporabnike, ki prvič uporabljajo spletno mesto.
Moja naročnina: prikaže trenutni naročniški paket in porabo v mesecu. Pri mesečni dodeljeni količini se 

upoštevajo tako poslana kot prejeta sporočila. Naročniški paket lahko tudi uredite.
Moj račun: prikaže informacije o stanju na računu ali preostalem dobropisu. Uredite lahko podatke o kreditni 

kartici in v račun dodate več sredstev.
Moji statistični podatki: prikaže porabo naprave v celotni življenjski dobi računa, pri čemer je datum začetka 

naveden na vrhu.
Nasveti in namigi: prikaže uporabne namige in kratke videoposnetke.

OPOMBA: če je za napravo na voljo posodobitev, se ob posodobitvi ta razdelek nadomesti.
Na voljo je posodobitev: prikaže se, ko je na voljo posodobitev za eno ali več naprav. Vsebuje informacije o 

posodobitvi in povezavo za njeno namestitev.
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Zemljevid
Zavihek z zemljevidom je namenjen prikazovanju sporočil na zemljevidu sveta. Ogledate si lahko vse kraje, ki 
ste jih obiskali.
Zemljevid vključuje naslednje funkcije.
• Knjižnico točk poti, načrtovanih poti, sledi in dejavnosti (Knjižnica, stran 3)
• Seznam zbirk (Zbirke, stran 5)
• Topografski zemljevid, posnetki iz zraka in cestni zemljevid z upravljalnimi elementi za preklapljanje med 

njimi (Vrste zemljevidov, stran 2)
• Upravljalni elementi za povečavo z miško ali sledilno ploščico (Povečevanje zemljevida, stran 2)
• Upravljalni elementi za dodajanje novih točk poti in načrtovanih poti (Točke poti, stran 3, Načrtovane poti, 

stran 4)
• Merilno orodje (Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 2)
• Možnosti za izvoz zemljevida kot datoteka .kml ali .gpx (Izvoz podatkov zemljevida, stran 7)
• Orodja za uvoz prog in datotek .gpx, .kml ali .kmz (Uvoz podatkov zemljevida, stran 7)
• Upravljalni elementi za izbiro dodatnih zemljevidov za napravo (Razpoložljivost zemljevidov, stran 7)
• Vaša zadnja lokacija, ki je označena s puščico in vašim imenom
• Druge vaše lokacije, vključno s sporočili in točkami sledi
• Črte, ki povezujejo točke in prikazujejo, kdaj ste uporabljali sledenje
• Vrstica merila

Vrste zemljevidov
Z gumbom  v zgornjem levem kotu zemljevida lahko preklapljate med topografskim zemljevidom, 
OpenStreetMap, posnetki iz zraka in cestnim zemljevidom.
Prav tako se vrste zemljevidov samodejno spremenijo ob povečavi, če dosežete omejitve določene vrste 
zemljevida.
Če preklopite na določeno vrsto zemljevida, vendar je povečava za to vrsto prevelika, se zemljevid samodejno 
pomanjša.

Povečevanje zemljevida
Zemljevid lahko povečate na več načinov.
• Če želite zemljevid povečati ali pomanjšati za eno raven, kliknite  in .
• Za povečavo ali pomanjšavo uporabite kolesce miške ali sledilno ploščico, ki podpira pomikanje.
• Z miško dvokliknite območje, ki ga želite povečati.

Premikanje zemljevida
Povlecite zemljevid z miško ali sledilno ploščico.

Merjenje razdalje na zemljevidu
1 Na zemljevidu kliknite .
2 Izberite začetno lokacijo.
3 Izberite dodatne točke, s katerimi ustvarite črto.
4 Dvokliknite zadnjo točko.

Nad zadnjo točko se prikaže skupna razdalja.
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Vaša lokacija
Zemljevid naloži nove lokacije vsakih 5 minut.
OPOMBA: če si ogledujete osebo, ki uporablja sledenje ali pošilja sporočila, vam za ogled novih podatkov ni 
treba ponovno naložiti zemljevida.

Zadnja sled
Ogledate si lahko podatke o zadnjem potovanju.
• Z ikono  poleg imena uporabnika lahko skrijete in prikažete podatke o uporabnikovi zadnji sledi na 

zemljevidu.
• Z ikono  lahko sledite uporabniku, določite njegovo lokacijo ali mu pošljete sporočilo ali lokacijo.
• Z ikono  lahko uporabnikovo zadnjo lokacijo premaknete na sredino zemljevida.
• Z ikono  lahko razširite uporabnikova sporočila in točke sledi na zemljevidu. To je uporabno, če želite 

zmanjšati količino motečih podatkov.

Spremljanje uporabnika
Preden si lahko ogledate sled in določite lokacijo rezultatov na zemljevidu, morate vklopiti napravo in jo 
postaviti tako, da ima neoviran pogled na satelite.
Uporabnika lahko spremljate, kar vključuje sledenje, določanje položaja, pošiljanje sporočil in pošiljanje lokacije.
1 Izberite  poleg imena uporabnika.
2 Izberite možnost:

• Če želite uporabiti sledenje z določenimi intervalom, kliknite Sled in vnesite interval.
• Če želite s pingom določiti položaj uporabnikove naprave, kliknite Lociraj.
• Če želite poslati sporočilo, kliknite Sporoč..
• Če želite poslati lokacijo, kliknite Pošlji.

Seznam sporočil
Na seznamu sporočil so prikazana zadnja sporočila, ki so bila poslana z uporabnikove naprave. Če si želite 
ogledati več sporočil, lahko kliknete .

Knjižnica
Ustvarite lahko točke poti in načrtovane poti ter si jih ogledate na zavihku Zemljevid. Na zavihku Zemljevid si 
lahko ogledate sledi in dejavnosti ter jih pretvorite v načrtovane poti. Če uporabljate program za mobilne 
naprave, lahko knjižnico sinhronizirate s pametnim telefonom.
OPOMBA: v nekaterih modelih lahko točke poti in načrtovane poti sinhronizirate z napravo. Ta funkcija ni na 
voljo v vseh modelih.

Ogled knjižnice na zemljevidu
Na zemljevidu lahko prikažete ali skrijete knjižnico. To je uporabno, če imate veliko predmetov na enem 
območju in želite zmanjšati količino motečih podatkov na zemljevidu.

Če želite predmete skriti ali prikazati na zemljevidu, na seznamu knjižnic izberite .

Deljenje knjižnice na spletni strani MapShare
Na svoji spletni strani MapShare lahko delite knjižnico.
1 Izberite element na seznamu knjižnic.
2 Če želite knjižnico skriti ali prikazati na svoji spletni strani MapShare, izberite .

Točke poti
Točke poti se uporabljajo za označitev lokacij z imeni in ikonami.
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Ustvarjanje točke poti
1 Na zemljevidu kliknite .
2 Na zemljevidu izberite lokacijo točke poti.
3 Po potrebi uredite podrobnosti o točki poti.
4 Kliknite .

Urejanje podrobnosti o točki poti
1 Na seznamu točk poti izberite točko poti.
2 Izberite .
3 Uredite podrobnosti o točki poti, denimo ime, simbol in koordinate.
4 Kliknite .

Urejanje lokacije točke poti
1 Na seznamu točk poti izberite točko poti.
2 Izberite .
3 Izberite možnost:

• Vnesite novo zemljepisno širino in dolžino.
• Povlecite ikono na novo lokacijo.

4 Kliknite .

Navigacija do točke poti
Med uporabo navigacije naprava in spletna stran MapShare prejemata posodobitve, ki prikazujejo, kje ste in 
kam ste namenjeni. Tako lahko osebe, ki spremljajo vaše potovanje, vedo, kam greste. Oranžna črta prikazuje 
vašo predvideno pot.
OPOMBA: sledenje MapShare je na voljo samo za naprave s tehnologijo inReach. V nekaterih napravah, kot so 
na primer naprava GPSMAP® Naprava 66i in novejše naprave, lahko med navigacijo omogočite ali onemogočite 
MapShare sledenje.
1 V napravi izberite točko poti.
2 Izberite Začni navigacijo.

Načrtovane poti
Načrtovane poti omogočajo navigacijo v napravi, obiskovalci spletne strani MapShare pa si lahko ogledajo, kam 
ste namenjeni.
Načrtovane poti lahko ustvarjate v nekaterih napravah Garmin®, kot so naprava GPSMAP Naprava 66i in 
novejše. Če v napravi Garmin ne morete ustvariti načrtovane poti, lahko uporabite spletno mesto Garmin 
Explore ali program za mobilne naprave Garmin Explore ter tako ustvarite načrtovano pot in jo sinhronizirate z 
napravo.
OPOMBA: v nekaterih napravah, kot so na primer naprava GPSMAP Naprava 66i in novejše naprave, lahko med 
navigacijo omogočite ali onemogočite MapShare sledenje.

Ustvarjanje načrtovane poti
1 Na zemljevidu kliknite .
2 Izberite začetno lokacijo.
3 Izberite dodatne točke, s katerimi ustvarite črto načrtovane poti.
4 Za dokončanje načrtovane poti dvokliknite zadnjo točko.
5 Po potrebi vnesite ime načrtovane poti.
6 Kliknite .
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Navigacija po načrtovani poti
Med uporabo navigacije naprava in spletna stran MapShare prejemata posodobitve, ki prikazujejo, kje ste in 
kam ste namenjeni. Tako lahko osebe, ki spremljajo vaše potovanje, vedo, kam greste. Oranžna črta prikazuje 
vašo predvideno pot.
OPOMBA: sledenje MapShare je na voljo samo za naprave s tehnologijo inReach. V nekaterih napravah, kot so 
na primer naprava GPSMAP Naprava 66i in novejše naprave, lahko med navigacijo omogočite ali onemogočite 
sledenje MapShare.
1 V napravi izberite načrtovano pot.
2 Izberite Začni navigacijo.

Sledi in dejavnosti
Ogledate si lahko sledi, ki so zabeležene z napravo inReach. Če s programom Garmin Explore združite drugo 
napravo Garmin, kot je na primer ura fēnix®, si lahko na zemljevidu ogledate dejavnosti. Če s programom 
Garmin Explore združite združljivo napravo za sledenje psom Garmin, si lahko na zemljevidu ogledate lokacije 
in sledi psa. Lov s psom lahko shranite kot dejavnost. Sledi ali dejavnosti lahko pretvorite in jih dodate v zbirke.

Pretvarjanje sledi v načrtovano pot
Sled lahko pretvorite v načrtovano pot za uporabo navigacije v prihodnosti.
1 Na seznamu sledi izberite sled.
2 Izberite  > Pretvori v načrtovano pot.
3 Izberite obstoječo zbirko ali ustvarite novo (Ustvarjanje zbirke, stran 6).
4 Izberite možnost:

• Če želite obdržati izvorno sled in dodati novo načrtovano pot v zbirko, izberite Ustvari kopijo.
• Če želite izbrisati izvorno sled in dodati novo načrtovano pot v zbirko, izberite Izbriši izvirnik.

Pretvarjanje sledi za sinhronizacijo
Določite lahko, ali je sled mogoče sinhronizirati z drugimi napravami.
1 Na seznamu sledi izberite sled.
2 Izberite  > Pretvori v sled.
3 Izberite možnost:

• Če želite preprečiti sinhronizacijo sledi, izberite Onemogoči sinhronizacijo.
• Če želite dovoliti sinhronizacijo sledi, izberite Omogoči sinhronizacijo.

 označuje sledi, ki jih je mogoče sinhronizirati.  označuje sledi, ki jih ni mogoče sinhronizirati.

Pretvorba dejavnosti
Dejavnost lahko pretvorite v sled ali načrtovano pot in jo dodate v zbirko.
1 Na seznamu dejavnosti izberite dejavnost.
2 Izberite .
3 Izberite obstoječo zbirko ali ustvarite novo (Ustvarjanje zbirke, stran 6).
4 Izberite možnost:

• Če želite dejavnost pretvoriti v sled, izberite Pretvori v sled.
• Če želite dejavnost pretvoriti v načrtovano pot, izberite Pretvori v načrtovano pot.

Zbirke
Povezane točke poti, načrtovane poti, sledi in sledi psov lahko shranite v zbirke. Zbirke lahko sinhronizirate z 
napravami in programom Garmin Explore v pametnem telefonu.
OPOMBA: zbirke niso na voljo v programu Earthmate®. Podatke lahko sinhronizirate s programom Earthmate, 
vendar ne bodo organizirani v zbirkah.
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Ustvarjanje zbirke
1 Na seznamu zbirk izberite .
2 Vnesite ime zbirke.
3 Izberite možnost:

• Če želite v zbirko dodati točke poti, načrtovane poti ali sledi, izberite ustrezna potrditvena polja.
• Če želite v zbirko dodati vse elemente, ki so vidni na zemljevidu, izberite Izberi vse na zemljevidu.

4 Izberite Shrani zbirko.

Urejanje zbirke
1 Na seznamu zbirk izberite zbirko.
2 Izberite  ali .
3 Po potrebi uredite ime zbirke.
4 Izberite možnost:

• Če želite v zbirko dodati točke poti, načrtovane poti ali sledi, izberite ustrezna potrditvena polja.
• Če želite v zbirko dodati vse elemente, ki so vidni na zemljevidu, izberite Izberi vse na zemljevidu.

5 Izberite Shrani zbirko.

Ogled zbirke na zemljevidu
Na zemljevidu lahko prikažete ali skrijete zbirko. To je uporabno, če imate veliko predmetov na enem območju 
in želite zmanjšati količino motečih podatkov na zemljevidu.

Če želite zbirko skriti ali prikazati na zemljevidu, na seznamu zbirk izberite .

Razvrščanje zbirk
Na seznamu zbirk kliknite  in izberite element, po katerem želite opraviti razvrstitev.

Sinhronizacija zbirke
Izberete lahko zbirke, ki jih želite sinhronizirati z napravo ali pametnim telefonom. Ta funkcija je uporabna, če 
imate v knjižnici veliko predmetov, v napravi ali pametnem telefonu pa jih za določeno potovanje potrebujete le 
nekaj.
1 Na seznamu zbirk izberite zbirko.
2 Izberite .
3 Izberite naprave.
4 Sinhronizirajte napravo ali pametni telefon (Sinhronizacija, stran 8).

Deljenje zbirk na spletni strani MapShare
Izberete lahko zbirke, ki jih želite deliti na svoji spletni strani MapShare. Nekateri uporabniki to funkcijo 
uporabljajo zaradi zasebnosti. S to funkcijo lahko tudi zmanjšate količino motečih podatkov na zemljevidu.
1 Na seznamu zbirk izberite zbirko.
2 Če želite zbirko skriti ali prikazati na svoji spletni strani MapShare, izberite .
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Filtri zemljevida
S filtri zemljevida lahko spremenite prikazovanje podatkov, denimo sledi ali sporočil, na zemljevidu. Filtre 
zemljevida lahko uporabite tudi, če je podatkov za nalaganje preveč. Ko je več kot en milijon točk, se na 
zemljevidu pojavi sporočilo. S filtri zemljevida lahko zmanjšajte količino podatkov.
Na zemljevidu odprite filtre zemljevida.
Zaznamki: omogoča, da shranite določeno prikazovanje podatkov na zemljevidu ob določenem času. Če ste se 

na primer pred kratkim vrnili s pustolovščine za konec tedna, lahko ustvarite zaznamek, ki sled prestavi na 
sredino, in nastavite datum na ta konec tedna. Na ta pogled se lahko kadar koli vrnete.

Vrste sporočil: omogoča, da na zemljevidu skrijete ali prikažete različne vrste sporočil.
OPOMBA: sporočila SOS so vedno prikazana na zemljevidu.

Datum in časovni obseg:: omogoča, da nastavite časovni okvir za podatke zemljevida, ki si jih želite ogledati. V 
meniju je nekaj prednastavljenih možnosti, določite pa lahko tudi časovni obseg po meri.

Počisti filtre: odstrani vse filtre za zaznamke, vrste sporočil ter datum in čas v podatkih zemljevida.
NAMIG: filtre lahko počistite, če želite izvoziti vse podatke zemljevida.

Dodajanje zaznamka
1 Na zemljevidu odprite filtre zemljevida.
2 Izberite .
3 Vnesite ime zaznamka.
4 Po potrebi izberite Ohrani časovni obseg.
5 Izberite Dodaj.
Potem ko dodate zaznamek, ne morete urediti pogleda zemljevida. Če želite opraviti spremembe, lahko izberete 
obstoječ zaznamek, opravite potrebne spremembe in dodate nov zaznamek. Po potrebi lahko izbrišete prejšnji 
zaznamek (Brisanje zaznamka, stran 7).

Brisanje zaznamka
1 Na zemljevidu odprite filtre zemljevida.
2 Izberite zaznamek.
3 Izberite .

Uvoz podatkov zemljevida
Uvozite lahko proge iz računa Garmin Connect™ in datoteke GPX, KML ali KMZ iz drugih naprav ali programov. 
Če želite datoteke dodati v zbirko, jih morate pretvoriti.
1 Na zemljevidu kliknite .
2 Sledite navodilom na zaslonu za uvoz in dodajanje datotek v zbirko.

Izvoz podatkov zemljevida
Točke poti ali načrtovane poti lahko iz računa izvozite kot datoteko KML ali GPX. Ta funkcija izvozi trenutni 
prikaz podatkov na zemljevidu, ki jih lahko shranite v računalnik in uporabite v drugih programih.
OPOMBA: s funkcijo izvoza izvozite vse podatke, ki trenutno niso izključeni s filtri. To vključuje podatke, ki niso 
v trenutnem prikazu podatkov na zemljevidu, denimo podatke, ki so daleč stran, ne vključuje pa podatkov, ki so 
izključeni s filtri, kot so zaznamki, vrste sporočil ali datum in časovni obseg.
1 Na zemljevidu povečajte podatke za izvoz (Povečevanje zemljevida, stran 2).
2 Kliknite .
3 Izberite vrsto datoteke.

Razpoložljivost zemljevidov
Predhodno naloženi zemljevidi imajo ikono ključavnice. Ne morete jih odstraniti iz naprave.
OPOMBA: zemljevidi niso na voljo za vse modele.
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Dodajanje zemljevida v napravo
Če so v napravi inReach Explorer®+ predhodno naloženi zemljevidi, lahko vanjo prenesete še dodatne 
zemljevide.
OPOMBA: pri drugih napravah, kot so na primer naprave GPSMAP Naprava 66i in novejše, morate za nakup in 
namestitev zemljevidov uporabiti spletno mesto Garmin.
1 Na zavihku Zemljevid kliknite Prenesite več zemljevidov.
2 Kliknite  za razširitev območij pokritosti z zemljevidi, kot so celine, države, zvezne države ali province.
3 Izberite določeno vrsto zemljevida.

OPOMBA: naprava ima omejen prostor za shranjevanje. Preostali prostor za shranjevanje je prikazan pri 
vrhu strani in se posodobi, ko izberete več zemljevidov. Velikosti datotek so prikazane poleg posamezne 
vrste zemljevida.
Ime zemljevida in  se obarvata zeleno.

4 Sinhronizirajte napravo (Sinhronizacija, stran 8).

Paketi in naprave
Na zavihku paketov in naprav so prikazane informacije o naročninah, stanje sinhronizacije in druge informacije 
o napravah.

Sprememba paketov
Ogledate si lahko naprave v računu, izberete aktivno zbirko in uredite naročniški paket.
1 Na zavihku paketov in naprav kliknite Uredi > Spremeni paket.
2 Izberite naročniški paket.
3 Kliknite Spremeni storitev.

Paketi Freedom
Če imate paket Freedom, lahko po prvih 30 dneh uporabe paketa kadar koli spremenite pakete ali prekinete 
izvajanje storitve. Ko izberete nov paket ali prekinete izvajanje storitve, vas spletno mesto Garmin Explore 
opozori na načrtovano spremembo. Načrtovano spremembo lahko do njenega začetka veljavnosti kadar koli 
spremenite ali prekličete.

Sinhronizacija
Če na spletnem mestu Garmin Explore uredite podatke, na primer posodobite stike, zemljevide, prednastavljena 
sporočila in sporočila s hitrim besedilom, se na zavihku paketov in naprav prikaže , kar pomeni, da morate 
sinhronizirati napravo.
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Sinhronizacija podatkov s pametnim telefonom
Ko opravite spremembe v uporabniškem računu, jih lahko sinhronizirate z napravo prek programa za mobilne 
naprave.
1 Na zavihku Paketi in naprave izberite možnost Sinhronizacija.

Na plošči Sinhronizacija je na voljo povezava do ustreznega programa za mobilne naprave.
• Naprave inReach Explorer, inReach SE® in inReach Mini sinhronizirajo uporabniške podatke, kot so točke 

poti, načrtovane poti in sledi s programom Earthmate.
OPOMBA: za sinhronizacijo drugih sprememb, kot so prednastavljena sporočila in sporočila s hitrim 
besedilom, morate uporabiti program inReach Sync.

• Druge naprave Garmin, vključno z napravo GPSMAP Naprava 66i in novejše s tehnologijo inReach, 
sinhronizirajo uporabniške podatke, kot so stiki, prednastavljena sporočila in sporočila s hitrim 
besedilom, prek programa Garmin Explore.

2 V pametni telefon namestite program za mobilne naprave in ga združite s svojo napravo.
Za dodatne informacije o združevanju naprave s programom za mobilne naprave si oglejte priročnik za 
uporabo naprave.

Ko je naprava združena in povezana s pametnim telefonom, program za mobilne naprave samodejno 
sinhronizira podatke s pametnim telefonom.

Sinhronizacija podatkov z napravo prek kabla USB
Ko izberete zemljevid ali uredite podatke, denimo stike, prednastavljena sporočila ali sporočila s hitrim 
besedilom, jih morate sinhronizirati z napravo. Za podprte naprave lahko za sinhronizacijo sprememb uporabite 
program za namizne računalnike inReach Sync in kabel USB. Naprava program inReach Sync potrebuje tudi za 
posodabljanje zemljevidov in vdelane programske opreme.
Program inReach Sync podpira naslednje naprave:
• inReach Explorer in inReach Explorer+
• inReach SE in inReach SE+
• inReach Mini

OPOMBA: za namestitev posodobitev vdelane programske opreme za napravo inReach Mini morate 
uporabiti program Garmin Express™.

• Starejše naprave inReach
OPOMBA: druge naprave Garmin, vključno z nekaterimi napravami Garmin s tehnologijo inReach, je treba 
sinhronizirati v programu za mobilne naprave Garmin Explore.
1 Kabel USB priklopite v napravo in računalnik.
2 Na zavihku Paketi in naprave kliknite Sinhronizacija poleg naprave, ki jo želite sinhronizirati.
3 Če programa inReach Sync še niste namestili, izberite možnost Prenesite in namestite program inReach 

Sync in namestite program v računalnik.
4 Za odpiranje programa izberite možnost Zagon programa inReach Sync.
5 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje sinhronizacije.
Program inReach Sync v napravo kopira spremembe in posodobitve zemljevidov ter vgrajene programske 
opreme, ki so na voljo. Za potrditev posodobitev vdelane programske opreme boste morali morda znova 
zagnati svojo napravo.

Prejeto
Na zavihku Prejeto je prikazana zgodovina pogovorov. Ogledate si lahko vsa poslana in prejeta sporočila. Če je 
s sporočilom povezana lokacija, sporočilo vsebuje povezavo, ki odpre zemljevid in prestavi lokacijo, povezano s 
sporočilom, na sredino.
Na zavihku Prejeto ni mogoče sestavljati sporočil. Izbrišete lahko posamezna sporočila ali celotne pogovore.
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Stiki
Na zavihku Stiki so navedeni stiki in podrobnosti o njih.

Vaš stik
Vaš stik je vedno naveden na prvem mestu. Vaši podatki za stik vključujejo e-poštni naslov, številko mobilnega 
telefona in naslov inReach, povezan z vašim računom.
Če imate račun inReach (primer@inreach.garmin.com), vam lahko drugi lastniki naprav inReach sporočila 
pošiljajo neposredno. Če poznate druge osebe z napravo inReach, si lahko z njimi izmenjajte naslove in si 
neposredno pošiljate sporočila.
OPOMBA: naslov inReach ni e-poštni naslov. Na naslov inReach ni mogoče poslati sporočila iz e-poštnega 
odjemalca. Uporablja se le za komunikacijo med napravami.

Zasebni stiki
Imate lahko največ 200 zasebnih stikov.

Dodajanje stika
1 Na zavihku Stiki kliknite Dodaj.
2 Vnesite informacije o stiku.

OPOMBA: vnesti morate ime in vsaj e-poštni naslov, naslov inReach ali številko mobilnega telefona.
3 Kliknite Končano.
Ko dodate stik, morate sinhronizirati napravo ali pametni telefon, preden uporabite napravo na terenu 
(Sinhronizacija, stran 8). Preverite, ali se informacije v napravi ujemajo z informacijami v računu.

Urejanje ali brisanje stika
OPOMBA: to ne vključuje stikov na družabnih omrežjih.
Stik lahko uredite ali izbrišete.
1 Na zavihku Stiki izberite stik.
2 Če želite spremeniti stik, kliknite Uredi.
3 Po potrebi izberite Izbriši.
Ko uredite ali izbrišete stik, morate sinhronizirati napravo ali pametni telefon (Sinhronizacija, stran 8).

Sporočila
Prednastavljena sporočila
Prednastavljena sporočila omogočajo priročno pošiljanje sporočil določeni skupini prejemnikov. S 
prednastavljenimi sporočili se lahko oglasite svojim bližnjim ali jim sporočite, da je z vami vse v redu. Ustvarite 
lahko tri prilagojena prednastavljena sporočila.

Urejanje prednastavljenega sporočila
1 Na zavihku Sporočila kliknite Uredi poleg prednastavljenega sporočila, ki ga želite spremeniti.
2 Vnesite sporočilo.
3 Dodajte prejemnike sporočila.

NAMIG: ko začnete vnašati telefonsko številko ali e-poštni naslov, ki je dodan stikom, lahko stik dodate kot 
prejemnika prednastavljenega sporočila.

4 Kliknite Končano.
5 Sinhronizirajte naprave.

Besedilo in prejemniki sporočila se prikažejo na zaslonu naprave.
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Sporočila s hitrim besedilom
Če namesto sporočila ali odgovora, ki ga sestavite s tipkovnico na zaslonu, uporabite sporočila s hitrim 
besedilom, lahko prihranite čas. Vnesete lahko pogosto uporabljene besedne zveze in odgovore ter jih shranite 
kot sporočila s hitrim besedilom, preden jih želite uporabiti.

Dodajanje sporočila s hitrim besedilom
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo v vseh modelih.
1 Na zavihku Sporočila kliknite Dodaj na seznamu Sporočila s hitrim besedilom.
2 Vnesite sporočilo.
3 Kliknite Shrani.
4 Sinhronizirajte naprave.

Družabna omrežja
Na zavihku z družabnimi omrežji so na voljo možnosti za deljenje informacij o potovanju z računi družabnih 
omrežij. Račune družabnih omrežij lahko nastavite tako, da lahko v napravi objavljate novosti za druge osebe.
MapShare: omogoča, da delite svojo lokacijo na zemljevidu z drugimi osebami (Omogočanje funkcije MapShare, 

stran 11).
Moznosti: določi podatke in upravljalne elemente, ki so prikazani na vaši spletni strani MapShare. Za druge 

osebe lahko nastavite dostop samo z geslom (Nastavitve spletne strani MapShare, stran 12).
Deli: pošlje drugim osebam povezavo do vaše spletne strani MapShare.
Facebook: omogoča, da kjer koli objavljate v svojem računu Facebook™.
Twitter: omogoča, da kjer koli objavljate v svojem računu Twitter™.

MapShare
MapShare je spletna stran, ki je podobna zavihku Zemljevid na spletnem mestu Garmin Explore, le da lahko na 
njej druge osebe vidijo vašo lokacijo na zemljevidu. V realnem času lahko spremljajo vaša potovanja in vam 
pošiljajo sporočila.

Omogočanje funkcije MapShare
Na zavihku Družabno kliknite MapShare: izklop.

Ko omogočite funkcijo MapShare, se prikaže povezava. Druge osebe si lahko ogledajo vašo lokacijo in vsa 
sporočila, ki jih objavite tam.

Urejanje naslova MapShare
Preden lahko uredite naslov MapShare, morate omogočiti funkcijo MapShare (Omogočanje funkcije MapShare, 
stran 11).

Na zavihku Družabno kliknite .

Prejemanje sporočil opazovalcev zemljevida
OPOMBA: komentarji v storitvi Facebook in odgovori v storitvi Twitter se ne pošiljajo v napravo.

Izberite Nastavitve strani MapShare > Dovolite, da vam opazovalci zemljevida pošiljajo sporočila.
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Nastavitve spletne strani MapShare
Spletno stran MapShare lahko konfigurirate v skladu s svojimi potrebami, kar vključuje nastavitev gesla, 
omogočanje upravljalnih elementov opazovalcev in prikaz točk poti.
Ime in opis: omogoča, da navedete ime in kratek opis potovanja. Opišete lahko določeno dejavnost, ki se je 

nameravate lotiti, in tako navedete nekaj informacij za opazovalce.
Geslo: nastavi geslo za omejitev dostopa. Geslo je samodejno vključeno, ko uporabljate funkcijo deljenja na 

spletnem mestu ali v napravi in programu za mobilne naprave. Po končanem potovanju lahko javni dostop 
odstranite.

Dovolite, da vam opazovalci zemljevida pošiljajo sporočila: omogoča sprejemanje sporočil, ki jih pošljejo 
opazovalci zemljevida med obiskom vaše spletne strani MapShare. Če preprečite uporabo te funkcije, 
opazovalci ne morejo vplivati na vaš mesečni naročniški paket.

Dovolite, da opazovalci zemljevida določijo vaš položaj.: opazovalcem zemljevida omogočite zahtevati vašo 
lokacijo, čeprav je sicer ne delite.

Prikažite na terenu ustvarjene točke poti na strani MapShare.: omogoča, da točke poti, ustvarjene v napravi na 
terenu, prikažete na spletni strani MapShare.

Spletna mesta družabnih omrežij
Račune v storitvah Facebook in Twitter lahko povežete s svojo spletno stranjo MapShare. Ko povežete račun 
družabnega omrežja, se prikažejo statistični podatki. Pri storitvi Facebook lahko objavljate na straneh, ki jih 
upravljate.
OPOMBA: Facebook zahteva, da odobrite dostop do računa vsakih 60 dni. Pred potekom veljavnosti dostopa 
prejmete e-poštno sporočilo. Pred potovanjem se prijavite na spletnem mestu in potrdite stanje računa 
Facebook.

Deljenje spletne strani MapShare
Preden lahko objavite sporočilo v računu Facebook ali Twitter, morate slediti navodilom na zaslonu za 
nastavitev teh računov.
Povezavo do spletne strani MapShare lahko delite z drugimi osebami. Sistem samodejno doda besedilo, 
vključno z informacijami o povezavi, na koncu vašega sporočila.

Na zavihku z družabnimi omrežji izberite eno od možnosti na seznamu deljenja:
• Če želite poslati e-poštno sporočilo, kliknite E-pošta.
• Če želite objaviti sporočilo v računu Facebook, kliknite Facebook.
• Če želite objaviti sporočilo v računu Twitter, kliknite Twitter.

Račun
Na zavihku Račun so prikazane podrobnosti računa in informacije o preskušanju naprave.
Moje informacije: prikaže informacije o računu in nastavitve (Moje informacije, stran 13).
Enote: nastavi različico koordinat in merske enote za razdaljo.
Preizkus: prikaže navodila za preskus naprave (Preskus naprave, stran 13).
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Moje informacije
Uredite lahko osebne podatke, vključno s stiki v sili. Poskrbite, da so vaši osebni podatki in stiki v sili 
posodobljeni.
Posodobite lahko informacije o obračunavanju, denimo informacije o kreditni kartici. Na daljših potovanjih 
lahko storitve plačate vnaprej in se tako izognete prekinitvi zagotavljanja kritja zaradi poteka veljavnosti, 
blokiranja ali izdaje nove številke kreditne kartice.
Do določene mere lahko prilagodite tudi sporočila SMS, ki jih prejemniki prejmejo iz vaše naprave. 
Prejemnikom, ki imajo telefone, ki ne podpirajo povezovanja s spletno stranjo, lahko pošljete svoje koordinate 
kot besedilo v sporočilu. Povezavo lahko skrijete, če ne želite, da bi bila vaša lokacija znana.
NAMIG: svoje ime lahko skrijete, s čimer prihranite prostor za sporočilo in preprečite ponavljanje za prejemnika.

Preskus naprave
S to funkcijo lahko preskusite napravo, preden se odpravite od doma. Porabite lahko pet brezplačnih 
preskusnih sporočil na mesec.
1 Na zavihku računa kliknite Preizkus.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
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