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Komme i gang
 AdvArsel

Se veiledningen Viktig sikkerhets- og 
produktinformasjon i produktesken 
for å lese advarsler angående 
produktet og annen viktig 
informasjon. 

merknad
Det er ditt ansvar å forsikre deg 
om at din bruk av denne enheten 
overholder gjeldende lover i ditt 
område. Noen land har lover eller 
forskrifter som angår bruk av 
posisjonssporingsenheter. Garmin er 
ikke ansvarlig for din bruk av denne 
enheten i strid med slike lover og 
forskrifter. 

Når du bruker enheten for første gang, 
må du gjøre følgende:

1. Koble enheten til datamaskinen 
(side 2).

2. Registrer og aktiver enheten  
(side 2).

3. Lad enheten (side 2).
4. Spor enheten (side 4).
5. Konfigurer enheten (side 5).
6. Kontroller enhetens status  

(side 6).
7. Fest enheten (side 7–8).
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Koble til en datamaskin
merknad

Hvis du vil forhindre korrosjon, 
bør du tørke godt av kontaktene og 
området rundt før du lader enheten 
eller kobler den til en datamaskin.

Før du kan bruke enheten, må 
du registrere og aktivere den på 
datamaskinen.

1. Koble kabelen til USB-porten på 
datamaskinen.

2. Koble mini-USB-enden av 
kabelen til mini-USB-porten ➊ 
på enheten.

➊

Når enheten er koblet til datamas kinen, 
slår indikatorlampen seg på. 

registrere og aktivere 
enheten
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Velg Registrer > Spor og 

lokaliser.
3. Følg instruksjonene på skjermen 

for å sette opp en konto og 
registrere enheten.

lade enheten 
merknad

Enheten lades ikke når batteriet er 
utenfor temperaturområdet 0–45 °C 
(32–113 °F).

Enheten må være koblet til 
datamaskinen (side 2) eller et Garmin-
ladetilbehør for å kunne lades.

http://my.garmin.com
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• Lad enheten helt opp. 
Indikatorlampen er rød mens 
enheten lades. Når den er fulladet, 
blir indikatorlampen grønn. Dette 
kan ta opptil to timer. 

• Koble fra enheten når 
indikatorlampen blir grønn.

• Gå til http://buy.garmin.com hvis 
du vil kjøpe flere ladekabler. 

spore enheten
Du kan angi innstillinger for sporing 
på http://my.garmin.com. Herfra 
kan du finne enheten på et kart, lage 
geogjerder og håndtere varsler. 

Enkelte alternativer for enhetssporing 
er bare tilgjengelige for abonnenter 
med deluxe-sporingsabonnement. Gå 
til http://my.garmin.com hvis du vil ha 
mer informasjon om abonnementer.

Se side 10 hvis du vil vite hvordan 
innstillinger for sporing påvirker 
batterilevetid.

lokalisere
Du kan se posisjonen til enheten 
din på et kart ved hjelp av 
sporingsprogrammet.

Planlegge en 
innsjekkingshendelse
Planlagte innsjekkinger er tilgjengelig 
for Deluxe-sporingsabonnenter.

Du kan planlegge å vise enhetens 
posisjon på et bestemt tidspunkt. På 
det planlagte tidspunktet får du tilsendt 
en tekstmelding eller e-post med 
informasjon om enhetens posisjon og 
hvilket geogjerde enheten er innenfor 
(hvis aktuelt).

Kontinuerlig sporing
Kontinuerlig sporing er tilgjengelig for 
Deluxe-sporingsabonnenter.

Med kontinuerlig sporing kan enheten 
rapportere posisjonen hvert 15. sekund. 
Du kan angi kontinuerlig sporing 
til å begynne og slutte på bestemte 
tidspunkter. 

http://buy.garmin.com
http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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Når du planlegger en økt, kan du 
invitere andre til å vise enhetssporene 
under økten, men bare hvis det er du 
som er i besittelse av enheten under 
hele den planlagte økten.

Geogjerder
Et geogjerde er en virtuell grense som 
du kan lage. Du blir varslet når enheten 
går inn i eller ut av et geogjerde. 
Du kan angi opptil ti geogjerder. De 
virtuelle grensene  
til dine geogjerder er nøyaktige opptil 
ca fem meter. 

Hvis telefonen din kan motta 
tekstmeldinger, kan du konfigurere 
tekstmeldingsvarsler. Du kan også 
konfigurere varsler via e-post.

Antall tekstmeldinger du har mulighet 
til å motta, vil variere i henhold til 
land og abonnement. Gå til http://
my.garmin.com hvis du vil ha mer 
informasjon.

sporingshistorikk
Sporingshistorikken er en logg over 
hvor enheten har vært. Detaljnivået 
til sporingshistorikken avhenger av 
abonnementet ditt og sporingsmetoden 
du velger. Gå til http://my.garmin.com 
hvis du vil ha mer informasjon om 
abonnementer.

Deluxe-sporingsabonnenter kan 
se alle posisjonspunktene enheten 
sender, enten punktene er fra 
posisjonsforespørsler, planlagte 
innsjekkinger eller enhetsvarsler. 
Deluxe-sporingsabonnementet 
registrerer enhetens posisjon med jevne 
mellomrom, avhengig av innstillingen 
for batteribruk (side 10).

Standard-abonnenter kan se de ti 
sist posisjonspunktene, enten det er 
punkter fra posisjonsforespørsler eller 
enhetsvarsler.

http://my.garmin.com
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Du kan tømme sporingshistorikken fra 
http://my.garmin.com eller den mobile 
enheten.

enhetsvarsler
merknad

Enheten kan ikke sende varsler når 
batteriet er tomt.

Batterinivå
Du kan angi nivået for når enheten skal 
sende et varsel om lavt batterinivå, og 
du kan legge til enda et varsel for når 
batterinivået er kritisk lavt.

Som standard varsler batterivarselet 
om lavt batterinivå når batterilevetiden 
synker under 20 %. 

GPs-signal
Når du har konfigurert et geogjerde, 
kan du angi at enheten skal sende 
et varsel når det er dårlig mottak av 
GPS-signal.

Avslåing
Du kan konfigurere enheten til å sende 
et varsel når den slås av, ved hjelp av 
strømknappen på enheten.

Tap av ekstern strøm
Du kan konfigurere enheten til å sende 
et varsel når den kobles fra en ekstern 
strømkilde.

Hastighet
Hastighetsvarsler er tilgjengelig for 
Deluxe-sporingsabonnenter.

Hastighetsvarsler krever at enheten 
kjører kontinuerlig, derfor må enheten 
være koblet til en ekstern strømkilde 
når den mottar hastighetsvarsler.

Du kan angi et varsel som varsler deg 
når enheten overskrider en bestemt 
fartsgrense.

http://my.garmin.com
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Kontrollere statusen til 
enheten
Nå er det på tide å kontrollere statusen 
til enheten. Du kan kontrollere 
statusen hver gang enheten er på og i 
standbymodus. 

1. Koble fra enheten om nødvendig. 
2. Trykk på , og se på 

indikatorlampen.
Indikatorlampens 
tilstand

Beskrivelse

4 grønne Enheten er slått på 
og kan lokaliseres.

2 grønne Enheten er slått på 
og er innenfor et 
geogjerde.

1 rød og 3 grønne Lavt batterinivå. 
Enheten er på og 
kan lokaliseres.

1 rød og 1 grønn Lavt batterinivå. 
Enheten er innenfor 
et geogjerde.

4 røde og  
1 lang rød

Batterinivået er for 
lavt for bruk.

slå av enheten
Du må slå av enheten for å umiddelbart 
hente nye innstillinger for sporing. 

Hold  inne i tre sekunder.
Indikatorlampen lyser rødt. Når 
indikatorlampen slår seg av, er 
enheten av.

slå på enheten
1. Gå utendørs hvor du har uhindret 

sikt mot himmelen.
2. Hold  inne i tre sekunder.
Indikatorlampen blinker grønt 
mens enheten kobler til nettverket. 
Indikatorlampen slår seg av når 
enheten er i standbymodus og er  
klar til bruk.
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Feste enheten på et 
kjæledyr
MERK: Denne enheten må bare 
brukes med det medfølgende etuiet. 
Sørg for optimal ytelse ved å la 
enheten ha forsiden opp når den er 
festet.

1. Ta halsbåndet av kjæledyret.
2. Slå på enheten (side 6).
3. Plasser enheten i etuiet. 
4. Plasser halsbåndet over  

knottene ➊.

➊

➋

5. Plasser etuistroppen ➋ over 
halsbåndet, og fest den med 
borrelåsfestet.

6. Fest halsbåndet på kjæledyret.

Feste enheten med 
karabinkroken
MERK: Dette tilbehøret følger 
kanskje ikke med enheten.

Du kan bruke karabinkroken til å feste 
enheten til en gjenstand, som  
en ryggsekk.

MERK: Ikke bruk karabinkroken til å 
feste enheten til kjæledyret. 

1. Plasser enheten i etuiet.
2. Fest karabinkroken til løkken på 

etuiet.
3. Fest karabinkroken til 

gjenstanden du vil spore.
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Feste enheten med 
klebefestet
MERK: Dette tilbehøret følger kanskje 
ikke med enheten.

Du kan bruke klebefestet til å feste 
enheten til en gjenstand. Etuiet er ikke 
nødvendig når du bruker klebefestet.

1. Rengjør området der du skal  
feste klebefestet.
MERK: Sørg for optimal ytelse 
ved å passe på at du har fri sikt 
mot himmelen. Ikke fest enheten 
i nærheten av metalloverflater.

2. Fest den ene siden av 
klebefesteanordningen til 
baksiden av enheten ➊.

➊

➋

3. Fest den andre siden av 
klebefestet til gjenstanden ➋ 
du vil spore.

4. Fest de to sidene av borrelåsfes tet 
til hverandre.

Mobilprogram
MERK: Tekstmeldingsvarsler krever 
ikke at du har en smarttelefon eller 
mobilprogrammet.
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Et GTU™ 10-mobilprogram er 
tilgjengelig for Android™- og iPhone®-
smarttelefoner. Med mobilprogrammet 
kan du administrere enheten på samme  
måte som du bruker kontoen  
din på http://my.garmin.com.

Gå til butikken på smarttelefonen 
for å laste ned mobilprogrammet. 

Android Qr-kode

spesifikasjoner
Batteri Oppladbart 

lithiumion
Batterilevetid Se side 10.
Driftstemperatur-
område 

Fra -20 til 55 °C
(fra -4 til 121 °F)

Tempe ratur område for 
batterilading

Fra 0 °C til 45 °C  
(fra 32 °F til 113 °F)

Vanntett IEC 60529 IPX7
Datamaskingrensesnitt USB 2.0 Full Speed

http://my.garmin.com
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Om batteriet
 AdvArsel

Dette produktet inneholder et  
lithiumionbatteri. Se veiledningen  
Viktig sikkerhets- og produkt-
informasjon i produktesken for å 
lese advarsler angående produktet  
og annen viktig informasjon.

Batterilevetid*
Du kan angi hvor ofte enheten 
kontrollerer posisjonen. Hyppige 
kontroller kan føre til at du må lade 
batteriet hver dag. Færre varsler kan 
forlenge batterilevetiden med opptil 
fire uker.

Bruk av 
enhet

Batterilevetid

Lokalisere Opptil syv dager.
Geogjerde med 
15-minutters 
varsler

Opptil fire uker innenfor 
geogjerdet.
Opptil fem dager utenfor 
geogjerdet.

Geogjerde med 
femminutters 
varsler

Opptil ti dager innenfor 
geogjerdet.
Opptil tre dager utenfor 
geogjerdet.

Geogjerde med 
30-sekunders 
varsler

Opptil én dag innenfor eller 
utenfor geogjerdet.

*Beregningene er basert på vanlig 
bruk. Hvis du vil ha mer informasjon 
om batterilevetid, kan du gå til  
http://my.garmin.com.

http://my.garmin.com
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Ta vare på enheten
merknad

GTU 10 inneholder sensitive 
elektroniske komponenter som 
kan få permanente skader hvis de 
blir utsatt for voldsomme støt eller 
vibrasjoner. Hvis du vil minimere 
risikoen for skade på GTU 10, må 
du unngå å miste den i bakken og 
ikke bruke den der det kan oppstå 
voldsomme støt eller vibrasjoner.

Ikke oppbevar enheten på et sted 
der den kan bli utsatt for ekstreme 
temperaturer over lengre tid. Dette 
kan føre til permanent skade.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler 
og løsemidler som kan skade 
plastdeler.

rengjøre enheten
1. Bruk en klut som er fuktet med et 

mildt vaskemiddel.

2. Tørk av.

Kontakte Garmins 
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis 
du har spørsmål om produktet. 

• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ta kontakt med 
Garmin USA på telefon (913) 397 
8200 eller (800) 800 1020.

• I Storbritannia: Ta kontakt med 
Garmin (Europe) Ltd. på telefon 
0808 238 0000.

• I Europa: Gå til www.garmin
.com/support, og klikk på Contact 
Support for å få informasjon 
om innenlandsk support, eller ta 
kontakt med Garmin (Europe) Ltd. 
på telefon +44 (0) 870 850 1241.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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