
BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN PRODUCTINFORMATIE
 WAARSCHUWING

Als u de volgende waarschuwingen negeert, kan dit leiden tot een ongeval of aanrijding, wat de dood of 
ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
Waarschuwing over de bediening voor de watersport
• U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. Dit toestel 

is een hulpmiddel waarmee u uw vaartuig beter kunt besturen. Het toestel ontheft u echter niet van 
uw verantwoordelijkheid om het vaartuig veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg 
ervoor dat het roer nooit onbemand is.

• Gebruik dit toestel uitsluitend als navigatiehulpmiddel. Gebruik het toestel niet voor doeleinden 
waarbij precieze bepalingen van richting, afstand, locatie of topografie zijn vereist.

• Wees altijd bereid om snel de besturing van uw vaartuig over te nemen. Wees voorzichtig in de buurt 
van gevaren op het water, zoals dokken, palen en andere vaartuigen.

• Als het toestel navigatiemogelijkheden heeft, vergelijkt u de informatie die het toestel weergeeft 
tijdens het navigeren met alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief informatie van visuele 
waarnemingen, uit lokale voorschriften en beperkingen voor waterwegen, en van kaarten. Los voor 
uw eigen veiligheid eventuele verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd op voor u verdergaat.

• Als het toestel gebruikmaakt van kaarten, gebruikt u de elektronische kaart in het toestel alleen om 
het gebruik van door de overheid goedgekeurde kaarten te vergemakkelijken, niet om deze te 
vervangen. De officiële overheidskaarten en -mededelingen voor zeevarenden bevatten alle 
informatie die nodig is om veilig te kunnen navigeren.

• Als het toestel dieptegegevens verstrekt, mogen deze niet als primaire informatiebron worden 
gebruikt om aanvaringen en aan de grond lopen te voorkomen. Vul dieptegegevens van dit product 
aan met informatie van waterkaarten en visuele aanwijzingen. Vaar altijd met lage snelheid als u 
ondiep water of obstakels onder water vermoedt. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan 
leiden tot schade aan het vaartuig of persoonlijk letsel.

• Als het toestel over videomogelijkheden beschikt, probeer dan geen video te bedienen of te bekijken 
terwijl u uw vaartuig bestuurt of navigeert. Het bedienen of bekijken van de video terwijl het vaartuig 
beweegt kan leiden tot een ongeval of aanvaring en kan beschadiging van eigendommen, ernstige 
verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

Batterijwaarschuwingen
Het toestel maakt gebruik van een interne, niet door de gebruiker te vervangen batterij voor diverse 
doeleinden, zoals de real-time klok.
Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat de levensduur van de batterij wordt 
verkort, of dat het risico ontstaat van schade aan het toestel, brand, chemische ontbranding, 
elektrolytische lekkage en/of letsel.
• Verwijder de niet door de gebruiker te vervangen batterij niet en probeer dit ook niet.
Waarschuwing tegen gehoorbeschadiging
Luisteren naar de stereo op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. 

LET OP
Het negeren van de volgende kennisgeving kan leiden tot persoonlijke of materiële schade of nadelige 
gevolgen voor de functionaliteit van het toestel.
Batterijmelding
Neem volgens de plaatselijke regelgeving contact op met de afvalverwerker om het toestel/batterijen af 
te danken.
Kennisgeving over GPS
Het navigatietoestel presteert mogelijk minder goed als u het gebruikt in de buurt van een toestel dat 
gebruikmaakt van een Terrestrial Broadband Network dat werkt op frequenties die dichtbij de 
frequenties liggen die door een Global Navigation Satellite System (GNSS), zoals de Global Positioning 
Service (GPS), worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke toestellen kan de ontvangst van GNSS-
signalen verstoren.
Productmilieuprogramma's
Informatie over het hergebruikprogramma van Garmin en informatie over naleving van WEEE, RoHS, 
REACH en andere programma's vindt u op www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van deze 
EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: www.garmin.com/compliance.
Informatie over de kaartgegevens
Garmin gebruikt deels gegevensbronnen van de overheid en deels particuliere gegevensbronnen. 
Vrijwel alle gegevensbronnen bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. In sommige landen 
zijn volledige en nauwkeurige kaartgegevens niet beschikbaar of onbetaalbaar.

8

http://www.garmin.com/aboutGarmin/environment
http://www.garmin.com/compliance



