
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA E O PRODUTO
 ATENÇÃO

Não seguir estes avisos pode resultar em acidente ou colisão, resultando em morte ou ferimentos 
graves.
Avisos de operação marítima
• Você é responsável pela operação prudente e segura da sua embarcação. Este dispositivo é 

uma ferramenta que aprimorará a operação da sua embarcação. Este dispositivo não o isenta da 
responsabilidade de operar sua embarcação com segurança. Evite perigos na navegação e nunca 
deixe o leme sem supervisão.

• Use este dispositivo somente como assistência à navegação. Não tente usar o dispositivo para 
qualquer finalidade que exija medição precisa da direção, distância, localização ou topografia.

• Esteja sempre preparado para retomar o controle da embarcação. Tome cuidado próximo a 
ameaças e perigos na água, como cais, estacas e outras embarcações.

• Se o dispositivo contar com recursos de navegação, ao navegar, compare as informações exibidas 
no dispositivo a todas as demais fontes de navegação disponíveis, inclusive informações de 
apuração visual, normas e restrições de navegação locais e mapas. Por motivo de segurança, 
sempre resolva quaisquer discrepâncias ou dúvidas antes de prosseguir com a navegação.

• Se o dispositivo usar mapas, use o gráfico eletrônico no dispositivo somente para facilitar, o uso de 
gráficos autorizados pelo governo, e não para substituí-los. Avisos e gráficos oficiais do governo 
para marinheiros contêm todas as informações necessárias para navegar com segurança.

• Se o dispositivo apresentar dados sobre a profundidade, esses dados não devem ser usados como 
o principal meio de evitar colisões e encalhes. Leituras de dados complementares sobre 
profundidade com informações de gráficos impressos e indicadores visuais aplicáveis. Sempre 
operar a embarcação em baixa velocidade caso haja suspeita de águas rasas e objetos submersos. 
O desrespeito deste aviso poderá provocar danos na embarcação ou ferimentos.

• Se o dispositivo tiver recursos de entrada de vídeo, não tente operar ou assistir ao vídeo enquanto 
estiver operando ou navegando sua embarcação. Operar ou assistir ao vídeo enquanto a 
embarcação estiver em movimento pode causar acidentes ou colisões que podem resultar em danos 
materiais, ferimentos graves ou morte.

Avisos sobre a bateria
O dispositivo utiliza uma bateria interna e não substituível pelo usuário para diversas finalidades, como 
o relógio em tempo real.
Em caso de descumprimento destas instruções, a vida útil das baterias poderá diminuir, ou estas 
poderão apresentar o risco de danificar o dispositivo, de incêndios, queimaduras químicas, vazamento 
de eletrólito e/ou ferimentos.
• Não remova nem tente remover a bateria não substituível pelo usuário.
Aviso sobre danos à audição
Ouvir ao estéreo em volume alto pode causar danos à audição. 

AVISO
O desrespeito a este aviso pode resultar em danos pessoais ou da propriedade, ou afetar 
negativamente a funcionalidade do dispositivo.
Aviso da bateria
Entre em contato com seu departamento de tratamento de resíduos local para eliminar corretamente o 
dispositivo/baterias de acordo com as leis e os regulamentos locais vigentes.
Aviso do GPS
O dispositivo de navegação pode ter o desempenho degradado se você usá-lo próximo a qualquer 
dispositivo que use uma rede de banda larga terrestre funcionando próximo às frequências usadas por 
quaisquer Dados de posição do sistema de navegação global via satélite (GNSS), como o Global 
Positioning Service (GPS). O uso dos referidos dispositivos podem prejudicar a recepção de sinais de 
GNSS.
Programas Ambientais do Produto
Informações sobre o programa de reciclagem de produtos da Garmin, sobre WEEE, RoHS, REACH e 
outros programas de conformidade podem ser consultadas em www.garmin.com/aboutGarmin
/environment.
Declaração de Conformidade
Pelo presente, a Garmin declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. 
O texto completo da declaração de conformidade da EU está disponível no seguinte endereço da 
Internet: www.garmin.com/compliance.
Informações de Radiocomunicação
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando 
em caráter primário.
Informações Sobre os Dados do Mapa
A Garmin recorre a uma combinação de fontes de dados privadas e governamentais. Praticamente 
todas as fontes de dados contêm alguns dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, 
informações de mapa completas e precisas não estão disponíveis ou são extremamente caras.
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