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Komma igång
 VarninG

I guiden Viktig säkerhets- och 
produktinformation, som medföljer i 
produktförpackningen, finns det viktig 
information och produktvarningar. 

anmärkning
Det är ditt ansvar att se till att du följer 
lokal gällande lagstiftning när du använder 
den här enheten. Vissa jurisdiktioner 
har lagar eller bestämmelser angående 
användning av platsspårningsenheter. 
Garmin bär inte ansvaret för din 
användning av den här enheten om sådana 
lagar eller bestämmelser överträds. 

När du använder enheten första gången 
utför du de här uppgifterna.

1. Anslut enheten till datorn  
(sidan 2).

2. Registrera och aktivera enheten 
(sidan 2).

3. Ladda enheten (sidan 2).
4. Spåra enheten (sidan 4).
5. Konfigurera enheten (sidan 5).
6. Testa enhetens status (sidan 6).
7. Montera enheten (sidan 7–8).
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ansluta till en dator
anmärkning

För att förhindra korrosion bör du torka av 
kontakterna och det omgivande området 
noggrant innan du laddar eller ansluter till 
en dator.

Innan du kan använda enheten måste du 
registrera och aktivera den i din dator.

1. Anslut kabeln till en USB-port på 
datorn.

2. Anslut mini-USB-änden av 
kabeln till mini-USB-porten ➊ på 
enheten.

➊

Lysdioden tänds när enheten ansluts till 
datorn. 

registrera och aktivera 
din enhet
1. Gå till http://my.garmin.com.
2. Välj Registrera > Spåra och 

lokalisera.
3. Följ instruktionerna på skärmen 

för att skapa ett konto och 
registrera din enhet.

Ladda enheten 
anmärkning

Enheten laddas inte i temperaturer utanför 
intervallet 0 till 45 °C (32 till 113 °F).

För att enheten ska laddas måste den vara 
ansluten till din dator (sidan 2) eller en 
extern Garmin-laddare.

http://my.garmin.com


GTU 10 Användarhandbok 3

• Ladda enheten helt. Lysdioden är röd 
medan enheten laddas. När den är 
fulladdad blir lysdioden grön. Det kan 
ta upp till två timmar. 

• Koppla från enheten när lysdioden blir 
grön.

• Gå till http://buy.garmin.com för att 
köpa extra laddningskablar. 

Spåra enheten
Du kan göra inställningar för spårning 
under http://my.garmin.com. Här kan 
du lokalisera enheten på en karta, skapa 
geografiska stängsel (s.k. geofence) och 
hantera meddelanden.

Vissa alternativ för enhetsspårning är endast 
tillgängliga för abonnenter på tjänstplanen 
för Deluxe-spårning. Mer information om 
tjänstplaner finns på http://my.garmin.com.

På sidan 10 beskrivs hur enhetens 
inställningar för spårning påverkar 
batteriets livslängd.

Lokalisera
Du kan lokalisera din enhet på en karta med 
hjälp av spårningsapplikationen.

Schemalägg en 
incheckningshändelse
Schemalagda incheckningar finns 
tillgängliga för prenumeranter av Deluxe 
spårningsplan.

Du kan schemalägga en specifik tidpunkt 
för att visa var enheten befinner sig. Vid 
den schemalagda tidpunkten får du ett 
sms eller e-postmeddelande med enhetens 
position och det geografiska stängsel som 
enheten befinner sig inom (om tillämpligt).

Kontinuerlig spårning
Kontinuerlig spårning finns tillgänglig för 
prenumeranter av Deluxe spårningsplan.

Med kontinuerlig spårning kan 
enheten rapportera sin position med 
15-sekundersintervaller. Du kan 
schemalägga kontinuerlig spårning så 
att den börjar och slutar vid specifika 
tidpunkter. 

http://buy.garmin.com
http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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När du schemalägger en session kan du 
endast bjuda in andra för att visa enhetens 
spår under sessionen om du ansvarar 
för enheten under hela den schemalagda 
sessionen.

Geografiska stängsel 
(geofence)
Ett geografiskt stängsel är en virtuell gräns 
som du kan skapa. Systemet meddelar dig 
när enheten närmar sig eller överskrider 
ett geografiskt stängsel. Du kan spara 
upp till tio geografiska stängsel. De 
virtuella gränserna du sätter upp i form av 
geografiska stängsel är exakta upp till ca 
fem meter. 

Om du har en telefon som kan ta emot 
textmeddelanden, kan du få textade larm. 
Du kan också få meddelanden via e-post.

ObS! Det antal sms du kan ta emot varierar 
beroende på land och typ av prenumeration. 
Mer information finns på http://my.garmin
.com.

Spårhistorik
Spårhistoriken visar var din enhet har 
befunnit sig. Hur detaljerad visningen är 
beror på ditt serviceavtal och på vilken 
spårningsmetod du väljer. Mer information 
om serviceavtal finns under http://
my.garmin.com.

Prenumeranter av Deluxe spårningsplan 
kan se alla positionspunkter som skickas 
av enheten, oavsett om punkterna 
härstammar från positionsefterfrågningar, 
schemalagda incheckningar eller varningar 
från enheten. Deluxe spårningsplan spelar 
in enhetens position med regelbundna 
intervaller, beroende på inställning av 
batterianvändning (sidan 10).

Prenumeranter av standardplanen kan 
se de senaste tio positionspunkterna, 
oavsett om punkterna härstammar från 
positionsefterfrågningar eller varningar från 
enheten.

http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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Du kan radera spårhistoriken från http://
my.garmin.com eller din mobila enhet.

Varningar från enheten
notera

Enheten kan inte skicka varningar när 
batteriet är urladdat.

Batterinivå
Du kan ställa in nivån vid vilken enheten 
ska skicka en varning om låg effekt och du 
kan lägga till en andra varning för mycket 
låg effekt.

Standardbatterivarningen skickar ett 
meddelande om låg effekt när batteritiden 
faller under 20 %. 

GPS-signal
När du har ställt in ett geografiskt stängsel 
kan du ställa in enheten så att den skickar 
en varning när GPS-signalmottagningen 
är dålig.

Ström av
Du kan ställa in enheten så att den 
skickar en varning när den stängs av med 
strömknappen på enheten.

Förlust av extern ström
Du kan ställa in enheten så att den skickar 
en varning när den kopplas bort från en 
extern strömkälla.

Hastighet
Fartvarningar finns tillgängliga för 
prenumeranter av Deluxe spårningsplan.

Eftersom fartvarningar kräver att enheten 
körs kontinuerligt krävs det att enheten är 
ansluten till en extern strömkälla.

Du kan ställa in en varning som meddelar 
dig när enheten överskrider en angiven 
fartgräns.

http://my.garmin.com
http://my.garmin.com
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Testa enhetens status
Nu är det dags att testa din enhets status. 
Du kan alltid genomföra ett statustest när 
enheten är på och i viloläge. 

1. Koppla bort enheten om det 
behövs. 

2. Tryck på  och titta på 
lysdioden.

Lysdiod-
status

Beskrivning

4 gröna Enheten är på och kan 
lokaliseras.

2 gröna Enheten är på och 
innanför ett geografiskt 
stängsel.

1 röd och 3 
gröna

Batterispänningen är låg. 
Enheten är på och kan 
lokaliseras.

1 röd och 1 
gröna

Batterispänningen är låg. 
Enheten är innanför ett 
geografiskt stängsel.

4 röda och 1 
lång röd

Batterierna är för svaga 
för att hålla igång 
enheten.

Stänga av enheten
För att direkt få tillgång till nya 
spårningsinställningar måste du stänga av 
enheten. 

Håll in  i tre sekunder.
Lysdioden blir röd. När lysdioden 
slocknar är enheten avstängd.

Slå på enheten
1. Ställ dig utomhus på en plats där 

du har fri sikt mot himlen.
2. Håll in  i tre sekunder.
Lysdioden blinkar grönt medan enheten 
ansluts till nätverket. Lysdioden slocknar 
när enheten övergår till viloläge och är klar 
att användas.
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Fästa enheten på ditt 
husdjur
ObS! Den här enheten ska endast användas 
med det medföljande fodralet. Bäst effekt 
får du om enheten monteras riktad uppåt.

1. Ta av halsbandet på ditt husdjur.
2. Sätt på enheten (sidan 6).
3. Lägg enheten i fodralet. 
4. Placera halsbandet ovanpå 

sockeln ➊.

➊

➋

5. Dra remmen på fodralet ➋ 
över halsbandet och säkra med 
kardborrefästet.

6. Sätt på halsbandet på ditt husdjur.

Fästa enheten med hjälp 
av karbinhaken
ObS! Detta tillbehör medföljer inte alla 
enheter.

Med karbinhaken kan du fästa enheten på 
ett föremål, t.ex. en ryggsäck.

ObS! Använd inte karbinhaken för att fästa 
enheten på ditt husdjur. 

1. Lägg enheten i fodralet.
2. Sätt fast karbinhaken i öglan på 

fodralet.
3. Sätt fast karbinhaken i föremålet 

du vill spåra.
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Fästa enheten med det 
självhäftande fästet
ObS! Detta tillbehör medföljer inte alla 
enheter.

Med det självhäftande fästet kan du fästa 
enheten på ett föremål. När du använder det 
självhäftande fästet behövs inget fodral.

1. Rengör området där du tänkt 
placera det självhäftande fästet.
ObS! Bäst effekt får du om du 
har fri sikt mot himlen. Montera 
inte enheten nära metallytor.

2. Fäst en sida av det självhäftande 
fästet baktill på enheten ➊.

➊

➋

3. Fäst den andra sidan av det 
självhäftande fästet på föremålet 
➋ du vill spåra.

4. Anslut de två sidorna av 
kardborrefästena.

Mobiltelefonapplikation
ObS! Du behöver inte ha en smartphone 
eller mobilapplikationen för att kunna ta 
emot textmeddelanden.
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Det finns en GTU™ 10 mobilapplikation 
för Android™ och iPhone®. Med 
mobilapplikationen kan du hantera din 
enhet på samma sätt som du använder ditt 
konto på http://my.garmin.com.

Gå till butiken (Android Market eller 
App Store) i din smartphone för att 
ladda ned mobilapplikationen. 

android Qr-kod

Specifikationer
Batterifack Återuppladdningsbart 

litiumjon
Batteriets 
livslängd

Se sidan 10.

Driftstempe-
raturområde 

Från –20 till 55 °C
(från –4 till 131 °F)

Batteriets 
laddnings-
temperatur-
område

Från 0 till 45 °C  
(32 till 113 °F)

Vattentät IEC 60529 IPX7
Datorgränssnitt USB 2.0 med 

maxhastighet

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

Den här produkten innehåller ett 
litiumjonbatteri. I guiden Viktig säkerhets- 
och produktinformation, som medföljer 
i produktförpackningen, finns det viktig 
information och produktvarningar.

Batteritid*
Du kan ställa in hur ofta enheten ska 
kontrollera sin position. Tätare kontroller 
kan kräva att du laddar batteriet varje dag. 
Mindre frekventa varningar kan förlänga 
batteritiden med upp till fyra veckor.

Enhetsan-
vändning

Batteriets livslängd

Lokalisera Upp till sju dagar.

Geo-
stängsel med 
meddelande 
var 15:e minut

Upp till fyra veckor 
innanför ett geografiskt 
stängsel.
Upp till fem dagar 
utanför ett geografiskt 
stängsel.

Geo-
stängsel med 
meddelande 
var 5:e minut

Upp till tio dagar 
innanför ett geografiskt 
stängsel.
Upp till tre dagar utanför 
ett geografiskt stängsel.

Geo-
stängsel med 
meddelande 
var 30:e minut

Upp till en dag innanför 
eller utanför ett 
geografiskt stängsel.

*Uppskattningarna bygger på typisk 
användning. Läs mer om batteriets 
livslängd under http://my.garmin.com.

http://my.garmin.com
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Sköta om enheten
anmärkning

Enheten innehåller känsliga elektroniska 
komponenter som kan skadas permanent 
om du utsätter enheten för häftiga 
skakningar eller vibrationer. Du kan 
minimera risken för skador genom att 
undvika att tappa den och inte använda 
den i miljöer där det finns stor risk för 
skakningar eller vibrationer.

Förvara inte enheten där den kan utsättas 
för extrema temperaturer som kan ge 
permanenta skador.

Använd inte kemiska rengörings- 
eller lösningsmedel som kan skada 
plastkomponenterna.

rengöra enheten
1. Använd en trasa fuktad med milt 

rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.

Kontakta Garmins 
produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport 
om du har frågor om produkten. 

• I USA går du till www.garmin
.com/support eller kontaktar Garmin 
USA per telefon på (913) 397 8200 
eller (800) 800 1020.

• I Storbritannien kontaktar du Garmin 
(Europe) Ltd. via telefon på 0808 
2380000.

• I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på 
Contact Support för inhemsk 
supportinformation eller kontaktar 
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på 
+44 (0) 870 8501241.

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