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Sådan kommer du i 
gang

 AdvArSel
Se guiden Vigtige produkt- og 
sikkerhedsinformationer i æsken med 
produktet for at se produktadvarsler 
og andre vigtige oplysninger. 

bemærk
Det er dit ansvar at sørge for, 
at du bruger denne enhed i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning i dit område. Visse 
retskredse har love og vedtægter 
angående brugen af GPS-enheder. 
Garmin er ikke ansvarlig, 
hvis du bruger denne enhed i 
uoverensstemmelse med disse love 
og vedtægter. 

Udfør disse opgaver, når du bruger 
enheden for første gang.

1. Tilslut enheden til computeren 
(side 2).

2. Registrer og aktiver din enhed 
(side 2).

3. Oplad enheden (side 2).
4. Find enheden (side 4).
5. Konfigurer enheden (side 5).
6. Kontroller enhedens status 

(side 6).
7. Fastgør enheden (side 7–8).
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Tilslutning til en 
computer

bemærk
For at forebygge korrosion skal du 
tørre kontakterne og det omgivende 
område grundigt før opladning eller 
tilslutning til en computer.

Før du tager enheden i brug, skal 
du registrere og aktivere den på din 
computer.

1. Sæt kablet i USB-porten på din 
computer.

2. Sæt mini-USB-enden af kablet i 
mini-USB-porten ➊ på enheden.

➊

Lysdioden tænder, når enheden er 
tilsluttet computeren. 

registrering og 
aktivering af enheden
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Vælg Registrer > Spor og 

lokaliser.
3. Følg vejledningen på skærmen 

for at oprette en konto og 
registrere din enhed.

Opladning af enheden 
bemærk

Enheden kan ikke oplades, 
når batteriet ligger uden for 
temperaturområdet fra 32°F til 113°F 
(0° C til 45° C).

Hvis du vil oplade enheden, skal den 
tilsluttes til din computer  
(side 2) eller opladertilbehør fra 
Garmin.

http://my.garmin.com
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• Oplad enheden helt. Lysdioden 
lyser rødt, mens enheden oplader. 
Når enheden er fuldt opladet, lyser 
dioden grønt. Dette kan tage op til 
2 timer. 

• Frakobl enheden, når lysdioden 
lyser grønt.

• Gå til http://buy.garmin.com for at 
købe ekstra opladningskabler. 

Sporing af enheden
Du kan angive indstillinger for sporing 
på http://my.garmin.com. Herfra kan 
du finde enheden på et kort, oprette et 
geo-hegn og håndtere meddelelser. 

Nogle indstillinger for enhedssporing 
er kun tilgængelige for Deluxe 
Tracking-abonnenter. Gå til 
http://my.garmin.com for at få flere 
oplysninger om abonnementer.

Se side 10 for at se, hvordan 
indstillinger for sporing af enheden 
påvirker batterilevetiden.

Find
Du kan se din enheds position på et 
kort ved hjælp af sporingsprogrammet. 

Planlæg en 
indtjekningsbegivenhed
Der er planlagte 
indtjekningsbegivenheder tilgængelige 
for Deluxe Tracking-abonnenter.

Du kan planlægge at se din enheds 
position på et bestemt tidspunkt. På 
den planlagte tid modtager du en 
tekstmeddelelse eller en e-mail med 
enhedens position og angivelse af, 
inden for hvilket geo-hegn enheden 
befinder sig (hvis muligt).

løbende sporing
Løbende sporing er tilgængelig med et 
Deluxe Tracking-abonnement.

Løbende sporing aktiverer visning af 
enhedens position med 15 sekunders 
intervaller. Du kan planlægge løbende 
sporing til at starte og slutte på 
bestemte tider. 

http://buy.garmin.com
http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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Når du planlægger en session, har du 
mulighed for at invitere andre til at se 
enhedens sporing i løbet af sessionen, 
men kun hvis du er enhedsholderen 
under hele den planlagte session.

Geo-hegn
Et geo-hegn er en virtuel grænse, du 
selv kan oprette. Du får en meddelelse, 
når din enhed kommer ind i eller 
forlader et område, der er omgivet af 
et geo-hegn. Du kan indstille op til 
10 forskellige geo-hegn. De virtuelle 
grænser for dit geo-hegn har en 
nøjagtighed på ca. 5 meter. 

Hvis din telefon kan modtage 
tekstbeskeder, kan du modtage 
meddelelser via sms. Du kan også 
modtage meddelelser via e-mail.

BEMÆRK: Antallet af tekstbeskeder 
du kan modtage, varierer alt efter land 
og abonnement. Besøg 
http://my.garmin.com for
yderligere information.

Sporingshistorik

Sporingshistorik er en log over, hvor 
enheden har været. Detaljeniveauet 
for sporingshistorikken afhænger 
af dit abonnement og den valgte 
sporingsmetode. Gå til  
http://my.garmin.com for at få flere 
oplysninger om abonnementer.

Med et Deluxe Tracking-abonnement 
kan man se alle de positionspunkter, 
der sendes fra enheden, både når det 
drejer sig om positionsforespørgsler, 
planlagte indtjekningspunkter eller 
enhedsalarmer. Deluxe Tracking 
registrerer enhedens position med 
jævne mellemrum, afhængigt af 
indstillingen for batteribrug 
(side 10).

Med Standard-abonnement kan 
man se de sidste ti positioner, hvad 
enten punkterne er foranlediget 
af positionsforespørgsler eller 
enhedsalarmer.

http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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Du kan rydde sporingshistorikken fra 
http://my.garmin.com eller din mobile 
enhed.

enhedsalarmer
bemærk

Enheden kan ikke sende alarmer, når 
batteriet er fladt.

Batteriniveau
Du kan indstille det niveau, hvor 
enheden sender en lav strømalarm, 
og du kan tilføje en anden kritisk lav 
strømalarm.

Standardalarmen angående batteri er 
en meddelelse om lavt batteriniveau, 
når niveauet når under 20%. 

GPS-signal
Når du har indstillet et geo-hegn, 
kan du indstille enheden til at sende 
en alarm, når der er nedsat GPS-
signalmodtagelse.

Sluk
Du kan indstille enheden til at 
sende en alarm, når den slukkes på 
afbryderknappen på enheden.

eksternt strømsvigt
Du kan indstille enheden til at sende en 
alarm, når den kobles fra den eksterne 
strømkilde.

Hastighed
Deluxe Tracking-abonnenter har 
adgang til fartalarmer.

Eftersom fartalarmer kræver, at 
enheden kører konstant, skal enheden 
være tilsluttet en ekstern strømkilde for 
at kunne aktivere fartalarmer.

Du kan indstille en alarm, der giver 
besked, når enheden overskrider en 
specificeret hastighedsgrænse.

http://my.garmin.com
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Kontrol af enhedens 
status
Nu kan du tjekke enhedens status. Når 
enheden er tændt og på standby, kan du 
tjekke status. 
1. Hvis det er nødvendigt, skal du 

frakoble enheden. 
2. Tryk på , og hold øje med 

lysdioden.
lysdiodens 
tilstand

Beskrivelse

4 grønne Enheden er tændt og kan 
findes.

2 grønne Enheden er tændt og i et 
område, der er omgivet 
af et geo-hegn.

1 rødt og 3 
grønne

Lavt batteriniveau. 
Enheden er tændt og kan 
findes.

1 rødt og 1 
grønt

Lavt batteriniveau. 
Enheden befinder sig i et 
område, der er omgivet 
af et geo-hegn.

4 røde og 1 
langt rødt

Batteriniveauet er for lavt 
til betjening.

Slukning af enheden
Hvis du vil hente nye 
sporingsindstillinger med det samme, 
skal du slukke enheden. 

Hold  nede i 3 sekunder.
Lysdioden lyser rødt. Når 
lysdioden slukker, er enheden 
slukket.

Aktivering af enheden
1. Gå udenfor i et åbent område 

med udsigt til himlen.
2. Hold  nede i 3 sekunder.
Lysdioden blinker grønt, mens enheden 
opretter forbindelse til netværket. 
Lysdioden slukker, når enheden går på 
standby og er klar til brug.
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Fastgøring af enheden 
på dit kæledyr
BEMÆRK: Denne enhed bør kun 
bruges med det medfølgende etui. For 
at opnå optimal ydeevne skal enheden 
vende opad, når du monterer den.

1. Tag halsbåndet af dit kæledyr.
2. Tænd for enheden (side 6).
3. Placer enheden i etuiet. 
4. Placer halsbåndet ovenpå de små 

forhøjninger ➊.

➊

➋

5. Placer etuiets strop ➋ over 
halsbåndet, og fastgør den med 
velcrobåndet.

6. Sæt halsbåndet på dit kæledyr.

Fastgøring af 
enheden ved hjælp af 
karabinhagen
BEMÆRK: Dette tilbehør følger 
muligvis ikke med enheden.

Du kan bruge karabinhagen til at 
fastgøre enheden til f.eks. en rygsæk.

BEMÆRK: Du må ikke bruge 
karabinhagen til at fastgøre enheden til 
dit kæledyr. 

1. Placer enheden i etuiet.
2. Fastgør karabinhagen til løkken 

på etuiet.
3. Fastgør karabinhagen på 

genstanden, du ønsker at spore.
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Fastgøring af enheden 
med det selvklæbende 
beslag
BEMÆRK: Dette tilbehør følger 
muligvis ikke med enheden.

Du kan bruge det selvklæbende beslag 
til at montere enheden på en genstand. 
Etuiet behøves ikke, når du bruger det 
selvklæbende beslag.

1. Rengør området, hvor du vil 
fastgøre det selvklæbende beslag.
BEMÆRK: For at opnå optimal 
ydeevne skal du sørge for, at der 
er klart udsyn til himlen. Du må 
ikke montere enheden i nærheden 
af metaloverflader.

2. Fastgør den ene side af det 
selvklæbende beslag på bagsiden 
af enheden ➊.

➊

➋

3. Fastgør den anden side af 
det selvklæbende beslag på 
genstanden ➋, som du ønsker at 
spore.

4. Før de to sider af velcrobåndet 
sammen.

Applikation til mobilen
BEMÆRK: Du behøver ikke en 
smartphone eller applikationen til 
mobilen for at modtage meddelelser 
via tekstbeskeder.
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Der findes en GTU™ 10-applikation til 
Android™- og iPhone®-smartphones. 
Med applikationen  
til mobilen kan du administrere  
din enhed på samme måde,  
som du bruger din konto på  
http://my.garmin.com.

Gå til butikken på din smartphone 
for at downloade applikationen til 
mobilen. 

Android Qr-kode

Specifikationer
Batteri Genopladeligt 

litiumion
Batterilevetid Se side 10.
Driftstemperatur-
område 

Fra -4°F til 131°F
(fra -20°C til 55°C)

Temperaturområde  
for batteriopladning

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

Vandtæt IEC 60529 IPX7
Computergræn-
seflade

USB 2.0 full speed

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

Dette produkt indeholder et 
litiumionbatteri. Se guiden Vigtige 
produkt- og sikkerhedsinformationer 
i æsken med produktet for at se 
produktadvarsler og andre vigtige 
oplysninger.

Batterilevetid*
Du kan indstille, hvor ofte enheden 
tjekker positionen. Ønskes der ofte 
kontrol, skal batteriet oplades hver 
dag. Færre alarmer forlænger batteriets 
levetid op til fire uger.

Brug af 
enheden

Batterilevetid

Find Op til 7 dage.
Geo-hegn med 
meddelelser 
hvert 15. minut

Op til 4 uger inden for 
et geo-hegn.
Op til 5 dage uden for 
et geo-hegn.

Geo-hegn med 
meddelelser 
hvert 5. minut

Op til 10 dage inden 
for et geo-hegn.
Op til 3 dage uden for 
et geo-hegn.

Geo-hegn med 
meddelelser 
hvert 
30. sekund.

Op til 1 dag inden for 
eller uden for et geo-
hegn.

*Vurderinger er baseret på almindelig 
brug. Der findes flere oplysninger om 
batterilevetiden på http://my.garmin
.com.

http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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vedligeholdelse af 
enheden

bemærk
Din GTU 10 indeholder følsomme 
elektroniske komponenter, som 
kan beskadiges permanent, hvis 
de udsættes for kraftige stød eller 
vibrationer. Hvis du vil minimere 
risikoen for beskadigelse af din GTU 
10, skal du undgå at tabe enheden 
eller betjene den i omgivelser med 
risiko for stød og vibrationer.

Undgå kemiske rengøringsmidler og 
opløsningsmidler, der kan beskadige 
plastikkomponenterne.

rengøring af enheden
1. Brug en klud fugtet med en mild 

rengøringsmiddelopløsning.
2. Tør den af.

Kontakt Garmins 
produktsupport
Du kan kontakte Garmins 
produktsupport, hvis du har spørgsmål 
om dette produkt. 

• Hvis du befinder dig i USA,  
skal du gå til www.garmin.com
/support eller kontakte Garmin 
USA på telefon (913) 397 8200 
eller (800) 800 1020.

• I Storbritannien skal du kontakte 
Garmin (Europe) Ltd. på telefon 
0808 238 0000.

• Hvis du befinder dig i Europa, skal 
du gå til www.garmin.com
/support og klikke på Contact 
Support for at få oplysninger om 
support i de enkelte lande, eller du 
kan kontakte 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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