
Medbring- Blyant eller kuglepen - Papir til evt. udregninger -  Ting at bytte med – byt kun til ting af samme værdi, som du selv lægger i cachen- Ekstra batterier

OBS!
Når du fi nder en cache, er det vigtigt, 

at du er diskret, så gemmestedet ikke 

afsløres for andre. Alle caches er gemt og 

varetaget af private. Vær rar ikke at ændre 

på opsætningen og profi len på GPS’en.

-  Ting at bytte med – byt kuntil ting af samme værdi, som 

OBS!
Når du fi nder en cache, er det vigtigt, 

at du er diskret, så gemmestedet ikke 

afsløres for andre. Alle caches er gemt og 

varetaget af private. Vær rar ikke at ændre 

på opsætningen og profi len på GPS’en.

GPSskattejagt 



Cache el. geo-skat 
Er navnet for den skat, du skal ud og fi nde. Caches 
kan have alle mulige størrelser fra små bøtter til store 
plastickasser. Almindeligvis er de ca. 10x20 cm.

Geocoin
En særlig mønt med et nummer, der gør, at ejeren 
kan spore sin mønt, når geocachere fl ytter den fra 
cache til cache. Finder du en, så lad den ligge – 
medmindre du har tænkt dig at logge dine besøg på 
www.geocaching.com. Det er en god idé at sætte sig 
ind i møntens eventuelle mission, før man fl ytter på den.

Multicache
Nogle af de udvalgte caches er såkaldte multi-caches, 
hvilket betyder, at man skal fi nde fl ere steder eller 
caches, før man får oplysningerne om, hvor den 
endelige cache er gemt. Oftest skal man selv regne 
koordinaterne ud vha. et simpelt regnestykke, hvorefter 
man selv skal taste det nye koordinat ind på GPS’en.

Yderligere hint
Har du svært ved at fi nde skatten kan du løse hintet 
ved hjælp af kodeknækkeren.

Travel bug
Er din ting med et vedhæftet nummer, der gør, at ejeren 
kan spore tingen, når geocachere fl ytter den fra cache 
til cache. Finder du en, så lad den ligge, medmindre du 
har tænkt dig at logge dine besøg på www.geocaching.
com. Det er en god idé at sætte sig ind i travel buggens 
eventuelle mission, før man fl ytter på den.

Waypoint
Når du plotter en koordinat ind på GPS’en, kaldes 
punktet for et waypoint

Lille ordbog
Brugsanvisning
GPS’en bruger satelitter til at fi nde 

ud af, hvor den er. Er det overskyet, 

eller er der mange høje træer der 

dækker himlen, kan signalet blive 

sløret og unøjagtigt. Synes du at 

kompasset virker forvirret, så bevæg 

dig og forsøg at holde GPS’en 

vandret – det hjælper.

Find og vælg geo-skatten (cachen) på GPS’en 
Fra hovedmenuen trykker du på “geoskattejagt”. Vælg 
“fi nd en geo-skattejagt” eller kig evt. under fundne, 
hvis du ikke kan fi nde det, du leder efter. Når du har 
valgt, skal du huske at trykke på det grønne fl ueben 
nederst i højre hjørne. Når du har valgt en cache, kan 
du ved at starte fra hovedmenuen igen trykke på 
“geo-skattejagt”. Der kommer nu en liste op, der giver 
dig mulighed for at læse detaljer om cachen samt 
læse hintet/ tippet. Til nogle af cachene er der indsat 
et waypoint for nærmeste parkeringsplads. Se under 
beskrivelsen af cachen, hvad waypointet hedder, og 
fi nd det derefter ved at gå til hovedmenuen og tryk 
“fi nd” og derefter “waypoint” – husk at trykke på det 
grønne fl ueben.

Ændring af skærmens lysstyrke
Tryk let på tænd/sluk knappen. Når skærmbilledet 
viser en pære kan du skrue op og ned for lysstyrken.

Vælg mellem at bruge kortet eller 
kompasset på GPS’en 
Du kan vælge at fi nde en cache eller waypoint vha. 
kortet eller ved hjælp af kompaspilen. Kortet er bedst 
når man er langt fra skatten. Når du er tæt på skatten 
er det en fordel at skifte til kompaspilen. (Kompaspilen 
ses også øverst på kortet i lille størrelse). Skift til 
kompasset og følg nu blot pilen i den retning den 
peger. Husk at holde øje med tallet i det øverste højre 
hjørne, der fortæller dig, hvor langt du er fra skatten. 
Hold også øje med unøjagtigheden på GPS’en, der 

afl æses til venstre øverst på skærmen. Du 
skifter mellem kortet og kompasset ved at 
gå tilbage til hovedmenuen (tryk pil bagud og 
kryds til du er der). Fra hovedmenuen kan du 
vælge kort eller kompas.

Kan skærmen låses?
Ja. Tryk let på tænd/sluk knappen. Skærmbilledet 
giver dig nu mulighed for at låse eller oplåse 
skærmen.

Indtastning af eget waypoint, 
når du fi nder multicaches 
Fra hovedmenuen vælger du “marker waypoint”. 
Waypointet har nu fået koordinaterne for det sted, 
du stod, da du trykkede. Du kan herefter “gemme og 
redigere” waypointet og altså på den måde ændre 
både navn og koordinater for punktet. Når du redigerer 
waypointet, skal du huske at trykke på det grønne 
fl ueben nederst i højre hjørne, når du er færdig.

Jeg har valgt den forkerte 
geoskat/cache, hvad nu? 
Gå fra hovedmenuen ind i geoskattejagt og vælg 
“fi nd en anden”. Kan du ikke fi nde, hvad du leder 
efter, så kig under ”fundne”.

Hvordan stopper man navigationen? 
Gå til hovedmenuen og tryk “fi nd” og derefter 
“waypoints”. Du har nu mulighed for at trykke “stop 
navigation”.


