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Inleiding
 WAARSCHUWING

Lees de gids Belangrĳke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en 
andere belangrĳke informatie.

Aan de slag
Als u uw toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om deze in te stellen en 
vertrouwd te raken met de basisfuncties.
1 Druk op  om het toestel in te schakelen.
2 Selecteer uw taal.
3 Download de Garmin Messenger™ app op uw smartphone en volg de instructies op het scherm om uw toestel 

te koppelen en activeren (Uw smartphone koppelen en het toestel activeren, pagina 3).
4 Synchroniseer uw toestel met de Garmin Messenger app (inReach gegevens synchroniseren, pagina 3).
5 Test uw toestel voordat u op reis gaat (Het toestel testen, pagina 4).

Overzicht van het toestel

USB-poort (onder beschermkap)

Knoppen

SOS-knop (onder beschermkapje)

 Aan/uit-knop
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Knoppen
Indrukken om door menu's, opties en instellingen te bladeren.
Ingedrukt houden om naar de startpagina terug te keren.

Indrukken om door menu's, opties en instellingen te bladeren.

OK Druk hierop om een optie te kiezen of een bericht te bevestigen.
Druk hierop vanaf de startpagina om de hoofdmenuacties te openen.

Druk in om het toestel in te schakelen.
Druk hierop om het menu Power te openen.
Houd ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

Het toestel inschakelen
Druk op .

Menu Vermogen
Druk op  om het menu Power te openen. 
Vergrendel knoppen: Vergrendelt de toestelknoppen om te voorkomen dat de knoppen per ongeluk worden 

ingedrukt.
Demp geluiden: Hiermee dempt u alle toesteltonen.
Helderheid: Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
Voeding uit: Schakelt het toestel uit.

Startpagina-acties
Selecteer OK op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen. 
Inchecken: Hiermee kunt u een incheckbericht verzenden (Een incheckbericht verzenden, pagina 5).
Start volgen: Hiermee start de functie tracking (De functie Tracking starten, pagina 6).
Controleren op berichten: Hiermee wordt gecontroleerd op nieuwe berichten (Controleren of er berichten zĳn, 

pagina 6).
Coördinaten weergeven: Hiermee kunt u uw GPS-coördinaten bekĳken.

Statuspictogrammen

Gegevens verzenden

Tracking ingeschakeld

Ongelezen berichten

Geluiden gedempt

Batterĳ wordt opgeladen

De minimale gebruikstemperatuur wordt benaderd

De maximale gebruikstemperatuur wordt benaderd
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Uw smartphone koppelen en het toestel activeren
 WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, tracking en inReach weer, 
moet u deze activeren.

Het inReach toestel werkt het beste als het is gekoppeld aan de Garmin Messenger app. Met de app kunt u 
berichten opstellen en verzenden via uw smartphone en contactpersonen en incheckberichten synchroniseren 
met uw toestel.
1 Schakel het inReach toestel in.
2 Blĳf met uw compatibele telefoon binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
3 Download de Garmin Messenger app via de App Store op uw smartphone en volg de instructies op het 

scherm om het koppelingsproces te voltooien.
4 Volg de instructies op het scherm om een serviceabonnement te activeren.
Als de toestellen zĳn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en 
binnen Bluetooth® bereik zĳn.

Garmin Messenger app
 WAARSCHUWING

Voordat u bepaalde inReach functies van de Garmin Messenger app kunt gebruiken, zoals SOS, tracking, en 
inReach weer, moet u een actief satellietabonnement en een verbonden inReach toestel hebben. Test de app 
altĳd voordat u deze buiten gebruikt.

Met een inReach abonnement en een verbonden inReach toestel kunt u de Garmin Messenger app gebruiken 
voor tracking, SOS, inReach weer en uw serviceabonnement beheren. U kunt de app ook gebruiken om andere 
gebruikers van het inReach toestel, vrienden en familie een bericht te sturen. De app werkt zowel via het 
Iridium® satellietnetwerk als via internet (via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone). 
Voor berichten die worden verzonden via een draadloze verbinding of mobiele gegevens op uw smartphone 
worden geen datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw inReach abonnement. Voor ontvangen 
berichten kunnen kosten in rekening worden gebracht als wordt geprobeerd het bericht zowel via het Iridium 
satellietnetwerk als via internet af te leveren. Er gelden standaardtarieven voor sms-berichten voor uw mobiele 
gegevensabonnement.
Zonder inReach abonnement biedt de app ook een berichtenservice voor vrienden en familie. Iedereen kan 
de app downloaden en verbinding maken met diens smartphone, zodat diegene via internet met andere 
appgebruikers kan communiceren (aanmelden is niet nodig). Appgebruikers kunnen ook groepsberichten 
maken met andere mobiele telefoonnummers. Nieuwe leden die aan het groepsbericht zĳn toegevoegd, kunnen 
de app downloaden om te zien wat anderen zeggen.

Iridium satellietnetwerk
Uw toestel moet vrĳ zicht hebben op de lucht om berichten en spoorpunten te kunnen verzenden via het 
Iridium satellietnetwerk. Zonder vrĳ zicht op de lucht probeert uw toestel de gegevens te verzenden tot het 
satellietsignalen ontvangt.
TIP: Voor de beste satellietverbinding moet de bovenkant van het toestel naar de lucht zĳn gericht.

inReach gegevens synchroniseren
Nadat u uw gegevens hebt bewerkt, zoals abonnementswĳzigingen, contactpersonen of incheckberichten, moet 
u uw toestel synchroniseren met behulp van de Garmin Messenger app.
1 Open de Garmin Messenger app.
2 Wacht terwĳl uw gegevens worden gesynchroniseerd.

TIP: U kunt de status controleren en de laatste keer zien dat het toestel is gesynchroniseerd op het tabblad 
Toestel in de app.
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Hoofdmenu
Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
U moet uw klokinstellingen bĳwerken om verbinding te maken met de server. Ontvang een GPS-signaal en 

probeer de installatie opnieuw.: Hiermee kunt u uw toestel activeren als u de activering tĳdens de eerste 
installatie hebt overgeslagen (Uw smartphone koppelen en het toestel activeren, pagina 3).

Berichten: Hiermee kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen via het Iridium satellietnetwerk (Berichten, 
pagina 5).

Volgen: Hier kunt u tracking starten en stoppen (inReach tracking, pagina 6).
Weer: Hiermee kunt u weersverwachtingen opvragen (Weer, pagina 9).
TracBack: Hiermee kunt u terug naar het begin van uw route navigeren (Navigeren met behulp van TracBack®, 

pagina 4).
Abonnement: Hiermee kunt u uw toestel testen (Het toestel testen, pagina 4). U kunt ook de 

abonnementsdetails en het gegevensgebruik bekĳken (Gegevensgebruik en geschiedenis, pagina 10).
Instellingen: Hiermee kunt u toestel- en systeeminstellingen aanpassen (Het toestel aanpassen, pagina 10).

Navigeren met behulp van TracBack®

U kunt terug navigeren naar het begin van uw pad.
OPMERKING: Dit kan handig zĳn als u verdwaalt en uw weg terug moet vinden naar het kamp of het pad.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer TracBack.
3 Druk op OK.
4 Druk op  om door de opgenomen punten te bladeren.
5 Druk op OK om een punt te kiezen om naartoe te navigeren.
6 Selecteer een optie:

• Selecteer Volg pad om naar het geselecteerde punt langs de afgelegde route te navigeren.
• Selecteer Rechte lĳn om in een rechte lĳn naar het geselecteerde punt te navigeren.
De kompaspĳl, de afstand tot het volgende koerspunt  en de resterende afstand tot uw bestemming 
worden weergegeven.

Het toestel testen
U dient het toestel buiten te testen voordat u het op een reis gebruikt, om ervoor te zorgen dat uw 
satellietabonnement actief is.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Abonnement > Testservice.
3 Druk op OK.
4 Selecteer Test starten.

Wacht tot het toestel een testbericht heeft verzonden. Als u een bevestigingsbericht hebt ontvangen, is uw 
toestel gereed voor gebruik.
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inReach toestelfuncties
 WAARSCHUWING

Voordat u de inReach functies van uw inReach Messenger toestel kunt gebruiken, inclusief berichten, SOS, 
tracking en inReach weer, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altĳd voordat u het 
buiten gebruikt.
Zorg ervoor dat u vrĳ zicht op de lucht hebt als u de functies berichten, tracking en SOS wilt gebruiken, 
aangezien deze functies toegang nodig hebben tot de satelliet om goed te werken.

LET OP
In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. 
Het is de verantwoordelĳkheid van de gebruiker om alle toepasselĳke wetten te kennen en volgen in de 
rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

Berichten
Uw inReach Messenger toestel verzendt en ontvangt sms-berichten via het Iridium satellietnetwerk. U kunt 
berichten verzenden naar een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander toestel met inReach 
technologie. Elk bericht dat u verzendt bevat waar toegestaan uw locatiegegevens. 

Een incheckbericht verzenden
Incheckberichten zĳn berichten met vooraf opgestelde tekst en ontvangers. U kunt de Garmin Messenger app 
gebruiken om ontvangers aan te passen.
1 Selecteer OK op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen. 
2 Selecteer Inchecken.
3 Druk op  of  om door de incheckberichten te bladeren.
4 Druk op OK om een bericht te selecteren.
5 Druk op OK om het bericht te verzenden.

Tekstberichten verzenden
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Berichten > Nieuw bericht.
3 Kies ontvangers in uw lĳst met contactpersonen of selecteer Typ contactpersoon om de contactgegevens 

van elke ontvanger in te voeren.
4 Druk op OK om het menu met opties te openen.
5 Selecteer een optie:

• Selecteer Kies snelle tekst en druk op  of  om door de vooraf geschreven berichten te bladeren.
OPMERKING: U kunt snelle sms-berichten toevoegen en bewerken in de Garmin Messenger app.

• Selecteer Typ antwoord om een aangepast bericht te schrĳven.
6 Selecteer  wanneer u klaar bent met het schrĳven van het bericht.
7 Druk op OK om het bericht te verzenden.

TIP: U kunt ook berichten opstellen en verzenden met de Garmin Messenger app.
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Een bericht beantwoorden
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Berichten en selecteer een gesprek.
3 Druk op OK om het menu met opties te openen.
4 Selecteer Antwoord.
5 Selecteer een optie:

• Selecteer Kies snelle tekst en druk op  of  om door de vooraf geschreven berichten te bladeren.
OPMERKING: U kunt snelle sms-berichten toevoegen en bewerken in de Garmin Messenger app.

• Selecteer Typ antwoord om een aangepast bericht te schrĳven.
6 Selecteer  wanneer u klaar bent met het schrĳven van het bericht.
7 Druk op OK om het bericht te verzenden.

Controleren of er berichten zĳn
Wanneer u een bericht verzendt, wacht uw toestel gedurende 10 minuten op een reactie. Het toestel controleert 
ook elk uur op nieuwe berichten. Wanneer u de volgfunctie inReach gebruikt, controleert uw toestel automatisch 
op berichten met uw trackinginterval.
OPMERKING: Als u berichten wilt ontvangen, moet uw toestel vrĳ zicht op de lucht hebben en in het zicht van 
een satelliet staan wanneer het toestel op berichten controleert.
U kunt controle op berichten forceren door handmatig te controleren of er berichten zĳn of door een bericht 
of spoorpunt te verzenden. Tĳdens een controle maakt uw toestel verbinding met satellieten en ontvangt het 
berichten die klaarstonden om naar uw toestel te worden verzonden.
1 Selecteer OK op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen. 
2 Selecteer Controleren op berichten.

Berichtdetails weergeven
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Berichten en selecteer een gesprek.
3 Druk op OK om het menu met opties te openen.
4 Selecteer Bekĳk details.

Berichten wissen
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Berichten en selecteer een gesprek.
3 Druk op OK om het menu met opties te openen.
4 Selecteer Wis.

inReach tracking
U kunt de trackingfunctie van uw inReach Messenger toestel gebruiken om spoorpunten vast te leggen en via 
het Iridium satellietnetwerk te verzenden volgens het opgegeven verzendinterval.

De functie Tracking starten
1 Selecteer OK op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen. 
2 Selecteer Start volgen.

De functie Tracking stoppen
1 Selecteer OK op de startpagina om de hoofdmenuacties te openen. 
2 Selecteer Stop volgen.
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Uw MapShare™ webpagina delen
Voordat u een koppeling naar uw MapShare webpagina kunt delen met andere personen, moet u MapShare 
inschakelen in de app.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Volgen.
3 Druk op OK om het menu met opties te openen.
4 Selecteer Delen met.
5 Kies ontvangers in uw lĳst met contactpersonen of selecteer Typ contactpersoon om de contactgegevens 

van elke ontvanger in te voeren.
6 Druk op OK om het menu met opties te openen.
7 Selecteer een optie:

• Selecteer Kies snelle tekst en druk op  of  om door de vooraf geschreven berichten te bladeren.
• Selecteer Typ antwoord om een aangepast bericht te schrĳven.

8 Selecteer  wanneer u klaar bent met het schrĳven van het bericht.
9 Druk op OK om het bericht te verzenden.

Het systeem voegt aan het eind van uw bericht automatisch tekst toe, inclusief de koppelingsinformatie.

SOS
 WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben. Test uw toestel altĳd 
voordat u het buiten gebruikt.
Zorg ervoor dat u vrĳ zicht op de lucht hebt als u de SOS-functie wilt gebruiken, aangezien deze functie toegang 
nodig heeft tot de satelliet om goed te werken.

LET OP
In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. 
Het is de verantwoordelĳkheid van de gebruiker om alle toepasselĳke wetten te kennen en volgen in de 
rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

In een noodgeval kunt u het inReach Messenger toestel gebruiken om contact op te nemen met het Garmin®

International Emergency Response Coordination Center (IERCC) om hulp aan te vragen. Door op de SOS-knop 
te drukken wordt een bericht verzonden naar het Garmin IERCC dat vervolgens de juiste hulpverleners op de 
hoogte brengt van uw situatie. Terwĳl u wacht op de hulpverleners, kunt u in contact blĳven met het Garmin 
IERCC. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelĳke noodsituatie.
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Een SOS-reddingsactie initiëren
U kunt een SOS-reddingsactie starten als het toestel is ingeschakeld of uitgeschakeld als het toestel 
batterĳvoeding heeft.
1 Til het beschermkapje  van de SOS-knop  omhoog.

2 Houd SOS ingedrukt.
3 Wacht tot SOS-aftelling begint.

Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.
4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tĳdens de reddingsactie met hun in 
contact kunt blĳven. Als u niet antwoordt, start de noodhulpdienst nog steeds een reddingsactie.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bĳgewerkte locatiegegevens naar de 
noodhulpdienst gestuurd. Om na de eerste 10 minuten batterĳstroom te besparen, wordt elke 10 minuten een 
bĳgewerkte locatie verzonden.
TIP: U kunt ook een SOS-reddingsactie initiëren en communiceren met de Garmin IERCC via de Garmin 
Messenger app. U moet een actief satellietabonnement hebben om de SOS-functie in de app te kunnen 
gebruiken.

Een aangepast SOS-bericht verzenden
Nadat u op de SOS-knop hebt gedrukt om een SOS-reddingsactie te starten, kunt u met een aangepast bericht 
antwoorden.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer SOS > Antwoord.
3 Selecteer een optie:

• Selecteer Kies snelle tekst en druk op  of  om door de vooraf geschreven berichten te bladeren.
• Selecteer Typ antwoord om een aangepast bericht te schrĳven.

Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tĳdens de reddingsactie met hun in contact 
kunt blĳven.
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Een SOS-oproep annuleren
Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-oproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.
1 Til het beschermkapje op en houd de SOS-knop ingedrukt.
2 Selecteer Annuleer SOS.
3 Wanneer u wordt gevraagd uw annuleringsverzoek te bevestigen, selecteert u Annuleer SOS.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt 
ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Weer
inReach weer: U kunt weersinformatie ontvangen via uw inReach abonnement. Uw toestel kan een inReach 

bericht verzenden waarin u een basis-, uitgebreide of scheepvaartweersvoorspelling aanvraagt. U kunt 
weersvoorspellingen ontvangen voor uw huidige locatie of een nieuwe locatie, zoals een opgeslagen 
waypoint. Voor weersvoorspellingen worden datakosten of extra kosten in rekening gebracht voor uw 
inReach abonnement.

Een inReach weersvoorspelling aanvragen
Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat uw toestel een duidelĳk zicht op de lucht heeft wanneer u 
een inReach weersverwachting aanvraagt.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Weer.
3 Druk op OK om het menu met opties te openen.
4 Selecteer Weer bĳwerken.
5 Selecteer indien nodig een type weersvoorspelling.

OPMERKING: Voor locaties uit de kust of in een groot watergebied, kunt u het beste een 
scheepvaartweersvoorspelling aanvragen. Weersverwachtingen voor de scheepvaart zĳn niet beschikbaar 
voor landlocaties of meren in het binnenland.

Het toestel verzendt een aanvraag voor de prognose. Het kan enkele minuten duren voordat de 
weersverwachting is ontvangen. Nadat het toestel klaar is met het downloaden van de gegevens, kunt u 
de prognose op elk gewenst moment bekĳken totdat alle informatie in de prognose is verlopen. U kunt de 
weersverwachting tevens op elk moment bĳwerken.
OPMERKING: Voor het bĳwerken van een verwachting worden datakosten of extra gebruikskosten in rekening 
gebracht.

Een inReach weersvoorspelling bĳwerken
U kunt een inReach weersverwachting bĳwerken die is verlopen of verouderde informatie bevat. Bĳ het 
bĳwerken van een voorspelling worden dezelfde datakosten of extra kosten in rekening gebracht als bĳ het 
aanvragen van een voorspelling.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Weer.
3 Druk op OK om het menu met opties te openen.
4 Selecteer Weer bĳwerken.
Het toestel vraagt een bĳgewerkte voorspelling op. Als u de voorspelling Mĳn locatie bĳwerkt, vraagt het toestel 
een bĳgewerkte prognose voor uw huidige locatie op. Het kan enkele minuten duren voordat de bĳgewerkte 
weersverwachting is ontvangen.
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De weerlocatie wĳzigen
Voordat u de weerlocatie kunt wĳzigen, moet u extra weerlocaties toevoegen in de Garmin Messenger app.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Weer.
3 Druk op OK om het menu met opties te openen.
4 Selecteer Wĳzig locatie.
5 Selecteer een locatie.

Gegevensgebruik en geschiedenis
U kunt abonnementsdetails en -gegevens weergeven op het inReach Messenger toestel.

Details weergeven
U kunt de gegevens van uw huidige data-abonnement inzien en controleren of er updates beschikbaar zĳn voor 
uw abonnement.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Abonnement > Abonnementsgegevens.

Gegevensgebruik inzien
U kunt het aantal berichten, vooraf ingestelde berichten en spoorpunten dat u in de huidige factuurperiode hebt 
verzonden inzien. Aan het begin van elke factuurperiode wordt de gegevensgebruiksteller automatisch gereset.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Abonnement > Gegevensgebruik.

Het toestel aanpassen
Trackinginstellingen
Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer Instellingen > Volgen.
Verzendinterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het toestel een spoorpunt vastlegt en via het 

satellietnetwerk verzendt.
OPMERKING: De frequentie van Verzendinterval is van invloed op de levensduur van de batterĳ 
(Batterĳgegevens, pagina 15).

Auto Koers: Hiermee stelt u in dat de trackingfunctie automatisch wordt gestart wanneer u het toestel 
inschakelt.

Geluidsinstellingen
Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer Instellingen > Geluiden.
Demp alles: Hiermee dempt u alle toesteltonen.
Volume: Hier kunt u het volumeniveau van het toestel instellen.
Bel tot gelezen: Hiermee stelt u in dat het toestel een beltoon geeft totdat u een nieuw bericht hebt gelezen. 

Deze functie komt van pas in een rumoerige omgeving.
Bericht ontvangen: Hiermee kunt u het geluidssignaal instellen dat het toestel geeft wanneer een bericht 

ontvangen is.
Bericht verzonden: Hier kunt u het geluidssignaal instellen dat het toestel geeft wanneer u een bericht hebt 

verzonden.
Kritieke waarschuwing: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel geeft om u te attenderen op een kritieke 

waarschuwing.
Voeding uit: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel geeft bĳ uitschakeling.
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Smartphone-instellingen
Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer Instellingen > 
Telefoon.
Status Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth technologie in of uit.
Status: Geeft de huidige verbindingsstatus voor het gekoppelde toestel weer.
Koppel toestel: Hiermee koppelt u uw toestel met een compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. 

Deze instelling maakt het mogelĳk om Bluetooth connected functies te gebruiken via de Garmin Messenger 
app.

Instellingen voor inReach Remote
U kunt enkele inReach Messenger functies gebruiken met een ander compatibel toestel met ANT+® draadloze 
technologie, zoals de fēnix® watch. Met de optie inReach Remote kunt u op afstand nieuwe berichten bekĳken, 
vooraf ingestelde berichten versturen, tracking in- en uitschakelen en een SOS starten of annuleren.
Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.. Selecteer Instellingen > inReach 
Remote.
Status: Hiermee schakelt u de functie inReach Remote in of uit en hebt u toegang tot bepaalde inReach functies 

via een ander compatibel toestel.
Toestel-id: Geeft het toestelnummer weer voor het ANT+ kanaal.
Verificatie: Schakelt gebruikersverificatie in voor communicatie met een draadloos toestel.
Geverifieerde toestellen: Toont een lĳst met geverifieerde toestellen waarmee dit toestel draadloos verbinding 

kan maken.

Systeeminstellingen
Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer Instellingen > Systeem.
Scherm: Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting aanpassen en instellen na hoeveel tĳd de 

schermverlichting uitgaat.
Tĳd: Hiermee stelt u de tĳdnotatie en tĳdzone in (Tĳdinstellingen, pagina 11).
Eenheden: Hiermee stelt u de meeteenheden voor het toestel in (Eenheden instellen, pagina 12).
Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wĳzigt, blĳft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewĳzigd.
Omgekeerd laden: Hiermee kunt u andere apparaten opladen met uw inReach toestel (Omgekeerd laden 

gebruiken, pagina 12).
USB-modus: Hiermee kunt u het MTP (media transfer protocol) of de Garmin modus inschakelen op het toestel 

als er verbinding is met een computer.
Schermafbeeldingen: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm.
Herstel: Hier kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen (Alle standaardinstellingen herstellen, 

pagina 13).
Software-update: Hiermee kunt u software-updates installeren die zĳn gedownload naar uw toestel.
Over: Hiermee geeft u het IMEI-nummer, de autorisatiecode, de software, de licentie en informatie over 

regelgeving weer.

Tĳdinstellingen
Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer Instellingen > Systeem 
> Tĳd.
Tĳdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.
Tĳdzone: Hiermee stelt u de tĳdzone voor het toestel in.
Zomertĳd: Hiermee kunt u zomertĳd instellen op het toestel. Deze optie is niet beschikbaar wanneer Tĳdzone is 

ingesteld op Automatisch.
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Eenheden instellen
Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren. Selecteer Instellingen > Systeem 
> Eenheden.
Snelheid/afstand: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.
Windsnelheid: Hiermee stelt u de maateenheid voor windsnelheid in.
Temperatuur: Hiermee stelt u de maateenheid voor temperatuur in op Celsius (°C) of Fahrenheit (°F).
Druk: Hiermee stelt u de maateenheid voor druk in.
Peiling: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in op het ware noorden of het magnetische noorden.

Omgekeerd laden gebruiken
Met de functie Omgekeerd laden kunt u andere toestellen met uw inReach toestel opladen.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Omgekeerd laden.
3 Selecteer Ja om de functie in te schakelen.
4 Sluit het inReach toestel met een USB-kabel aan op het toestel dat u wilt opladen.

De functie Omgekeerd laden blĳft maximaal 20 minuten ingeschakeld voordat hĳ automatisch wordt 
uitgeschakeld.

5 Herhaal zo nodig stap 1 tot en met 4 om door te gaan met opladen.
OPMERKING: Als de inReach batterĳ van het toestel minder dan 25 procent is, stopt de functie Omgekeerd 
laden automatisch.

Toestelinformatie
Productupdates
Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Messenger app 
op uw telefoon.
Op die manier kunt u gemakkelĳk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:
• Software-updates
• Gegevens worden geüpload naar Garmin Messenger
• Productregistratie

Garmin Express instellen
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2 Ga naar garmin.com/express.
3 Volg de instructies op het scherm.

Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.
• Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
• Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele 

accessoires en vervangingsonderdelen.
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Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven
Het label voor dit toestel wordt op elektronische wĳze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals 
identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselĳke 
product- en licentiegegevens.
1 Selecteer Instellingen in het hoofdmenu.
2 Selecteer Systeem.
3 Selecteer Over.

De knoppen vergrendelen en ontgrendelen
U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand per ongeluk de knoppen indrukt.
1 Druk op  om het menu Power te openen. 
2 Selecteer Vergrendel knoppen.
3 Druk op  om de knoppen te ontgrendelen.

Toestelonderhoud
LET OP

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic 
onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, 
omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
Het toestel is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529 IPX7. Het toestel is bestand tegen abusievelĳk 
onderdompelen in water tot één meter diep, gedurende maximaal 30 minuten. Als u het toestel langer onder 
water houdt, kan schade het gevolg zĳn. Na onderdompeling moet u het toestel voorzichtig afdrogen en laten 
opdrogen voordat u het opnieuw gaat gebruiken of oplaadt.
Spoel het toestel na gebruik in chloor- of zout water goed uit met zoet water.

Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Problemen oplossen

Levensduur van de batterĳ maximaliseren
• Verkort de time-out en helderheid van de schermverlichting (Systeeminstellingen, pagina 11).
• Verlaag de frequentie van de trackinginstellingen Verzendinterval (Trackinginstellingen, pagina 10).
• Schakel de Bluetooth technologie uit (Smartphone-instellingen, pagina 11).
• Schakel de ANT+ technologie uit (Instellingen voor inReach Remote, pagina 11).

Alle standaardinstellingen herstellen
U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.
1 Druk op de startpagina op  of  om door de hoofdmenuopties te bladeren.
2 Selecteer Instellingen > Systeem > Herstel.
3 Selecteer een optie:

• Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie op 
te slaan, selecteert u Standaardinstellingen herstellen.

• Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie te 
verwĳderen, selecteert u Gegevens verw. en inst. herstellen.
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Op mĳn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt
U kunt de taal wĳzigen als u per ongeluk niet de juiste taal hebt geselecteerd op het toestel.
1 Druk op de startpagina op .
2 Blader naar het laatste item in de lĳst en selecteer dit.
3 Blader naar het laatste item in de lĳst en selecteer dit.
4 Blader naar het vierde item in de lĳst en selecteer het.
5 Selecteer uw taal.

Het inReach toestel opladen
LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat 
u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelĳk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (Specificaties, 
pagina 15).
1 Trek het beschermkapje  omhoog.

2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de oplaadpoort  van het toestel.
3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op de compatibele wisselstroomadapter.
4 Sluit de wisselstroomadapter aan op een standaard stopcontact.

Het toestel geeft het huidige batterĳniveau weer.

Energie besparen tĳdens het opladen van het toestel
1 Sluit uw toestel aan op een externe voedingsbron.
2 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld.

Het toestel schakelt over naar een modus voor laag energieverbruik en het opladen van de batterĳ, en de 
batterĳmeter wordt weergegeven.

3 Laad het toestel volledig op.
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Specificaties
Batterĳtype Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterĳ

Waterbestendigheid IEC 60529 IPX71

Bedrĳfstemperatuurbereik Van -20° tot 60 °C (van -4° tot 140 °F)

Laadtemperatuurbereik Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)

Draadloze frequentie/draadloos protocol 2,4 GHz bĳ 5,4 dBm maximaal
1,6 GHz bĳ 35,9 dBm maximaal

Batterĳgegevens
De werkelĳke levensduur van de batterĳ is afhankelĳk van de instellingen van uw toestel. Voor een optimale 
levensduur van de batterĳ moet u zorgen dat u vrĳ zicht hebt op de lucht.

Modus Levensduur van batterĳ

Bericht of locatie wordt elke 10 minuten verzonden Volledig zicht op de lucht: maximaal 28 dagen
Gemiddelde boomdekking: maximaal 14 dagen

Bericht of locatie wordt elke 2 minuten verzonden Volledig zicht op de lucht: maximaal 6 dagen
Gemiddelde boomdekking: maximaal 3 dagen

Bericht of locatie wordt elke 30 minuten verzonden Volledig zicht op de lucht: maximaal 46 dagen
Gemiddelde boomdekking: maximaal 23 dagen

Uitgeschakeld Maximaal 1 jaar

1 Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar 
www.garmin.com/waterrating.
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