
VIGTIGE SIKKERHEDS- OG PRODUKTINFORMATIONER
 ADVARSEL

Hvis de følgende advarsler ignoreres, kan det resultere i ulykker eller sammenstød med død eller 
alvorlige personskader til følge.
Advarsler for marine betjening
• Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. Enheden er et værktøj, der forøger 

dine muligheder for at betjene dit fartøj. Enheden fritager dig ikke for ansvaret for sikker betjening af 
dit fartøj. Undgå navigationsmæssige farer, og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet.

• Brug kun denne enhed som en navigationshjælp. Brug ikke enheden til formål, der kræver præcise 
målinger af retning, afstand, position eller topografi.

• Vær altid parat til omgående at overtage styringen af fartøjet. Udvis forsigtighed i nærheden af farer i 
vandet som f.eks. kajer, pæle og andre fartøjer.

• Hvis enheden har navigationsegenskaber, bør du, når du navigerer, omhyggeligt sammenholde de 
oplysninger, der vises på enheden, med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. oplysninger fra 
synsindtryk, lokale regler for vandveje og kort. Du skal for sikkerhedens skyld altid løse evt. 
uoverensstemmelser eller spørgsmål, før du fortsætter navigationen.

• Hvis enheden anvender kort, bør du kun bruge det elektroniske kort i enheden til at lette brugen af 
autoriserede kort, ikke til at erstatte dem. Officielle kort og oplysninger til søfarten indeholder alle de 
oplysninger, der er nødvendige for sikker navigation.

• Dybdedata fra dette produkt, hvis sådanne er tilgængelige, må ikke bruges som primær metode til at 
undgå grundstødning eller kollision. Suppler dybdedata-aflæsninger med information fra relevante 
papirkort og visuelle indtryk. Styr altid fartøjet ved lav hastighed, hvis du har mistanke om lavt vand 
eller undervandsobjekter. Hvis denne advarsel overses, kan det medføre beskadigelse af fartøjet 
eller personskader.

• Hvis enheden har mulighed for videoindgang, må du ikke forsøge at betjene eller se video, mens du 
betjener eller navigerer fartøjet. Hvis du betjener eller ser video, mens fartøjet er i bevægelse, kan 
det forårsage ulykker eller sammenstød med materiel skade, alvorlig personskade eller død til følge.

Batteriadvarsler
Enheden anvender et indbygget batteri, der ikke kan udskiftes af brugeren, til forskellige formål som 
f.eks. realtidsuret.
Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan batterierne få en kortere levetid eller forårsage 
beskadigelse af enheden, brand, kemisk forbrænding, elektrolytlækage og/eller personskade.
• Du må ikke fjerne eller forsøge at fjerne batteriet, der ikke kan udskiftes af brugeren.
Advarsel om høreskade
Hvis du lytter til stereoanlægget ved høj lydstyrke, risikerer du at beskadige din hørelse. 

BEMÆRK
Hvis den følgende advarsel ignoreres, kan det resultere i personskade eller materielskade, eller det kan 
forringe enhedens funktionsdygtighed.
Bemærkninger vedrørende batteri
Kontakt din lokale genbrugsstation for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af enheden/batteriet i 
overensstemmelse med gældende love og regulativer.
GPS-meddelelse
Navigationsenhedens performance kan forringes, hvis du bruger den i nærheden af en enhed, der 
anvender et terrestrisk bredbåndsnetværk, som opererer i nærheden af de frekvenser, der anvendes af 
et GNSS-system (Global Navigation Satellite System), for eksempel GPS-tjenesten (Global Positioning 
Service). Brug af sådanne enheder kan forringe modtagelsen af GNSS-signaler.
Miljøvenlige produktprogrammer
Oplysninger om Garmin produktgenanvendelsesprogrammet og WEEE, RoHS, REACH og andre 
overvågningsprogrammer kan findes på www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder direktivet 2014/53/EU. Du kan se hele EU-
overensstemmelseserklæringen på følgende internetadresse: www.garmin.com/compliance.
Information om kortdata
Garmin anvender en kombination af officielle og private datakilder. Næsten alle datakilder indeholder 
nogle unøjagtige eller ufuldstændige data. I visse lande er fuldstændig og nøjagtig kortinformation 
enten ikke tilgængelig, eller den er uforholdsmæssigt dyr.
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