
VIKTIG SIKKERHETS- OG PRODUKTINFORMASJON
 ADVARSEL

Hvis du ikke tar hensyn til følgende advarsler, kan det føre til ulykke eller kollisjon med dødsfall eller 
alvorlig personskade som følge.
Advarsler om bruk på sjøen
• Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Denne enheten er et verktøy som 

forbedrer betjeningen av fartøyet. Denne enheten unntar deg ikke ansvaret for å styre fartøyet på en 
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.

• Bruk denne enheten utelukkende som navigeringshjelp. Ikke bruk enheten til andre formål som 
krever nøyaktig måling av retning, avstand, beliggenhet eller topografi.

• Vær alltid klar til å ta kontroll over fartøyet. Vær forsiktig i nærheten av farer i vannet, for eksempel 
brygger, pæleverk og andre fartøy.

• Hvis enheten har muligheter for navigasjon, må du sammenligne informasjon som vises på enheten, 
nøye med alle tilgjengelige navigasjonskilder, inkludert informasjon fra egne observasjoner, lokale 
bestemmelser og begrensninger for vannveier og kart under navigasjonen. Av sikkerhetsgrunner må 
du alltid finne ut av avvik eller spørsmål du har, før du fortsetter å navigere.

• Hvis enheten bruker kart, skal det elektroniske kartet på enheten bare brukes som et hjelpemiddel. 
Det skal ikke erstatte bruk av offentlig autoriserte kart. Offentlig autoriserte kart og meldinger 
inneholder all nødvendig informasjon for trygg navigering.

• Hvis enheten gir dybdedata, skal du ikke bruke disse dataene som hovedhjelpemiddel for å forhindre 
grunnstøting eller kollisjon. Supplementer dybdedataavlesningene med informasjon fra relevante 
papirkart og visuelle indikatorer. La alltid fartøyet holde lav hastighet hvis du tror at vannet kan være 
grunt, eller at det kan være gjenstander under vann. Hvis du ikke tar hensyn til denne advarselen, 
kan det føre til skade på fartøyet eller personskade.

• Hvis enheten har videoinnganger, må du ikke betjene eller se på video samtidig som du betjener 
eller navigerer fartøyet. Hvis du betjener eller ser på video mens fartøyet er i bevegelse, kan det 
forårsake en ulykke eller kollisjon som fører til skader på eiendeler, alvorlige personskader eller 
dødsfall.

Batteriadvarsler
Enheten bruker et internt batteri som ikke skal byttes ut av bruker, til forskjellige formål, for eksempel 
sanntidsklokken.
Hvis disse retningslinjene ikke overholdes, kan levetiden til batteriene bli forkortet, eller det kan oppstå 
fare for skade på enheten, brann, kjemiske brannsår, elektrolyttlekkasje og/eller personskader.
• Ikke ta ut eller prøv å ta ut batteriet. Det skal ikke byttes ut av bruker.
Advarsel om hørselsskader
Hvis du har for høyt volum på stereoanlegget, kan du få hørselsskader. 

LES DETTE
Hvis du ikke tar hensyn til følgende merknad, kan føre til personskader eller materielle skader eller 
påvirke enhetens funksjonalitet.
Merknad om batterier
Kontakt den lokale avfallsstasjonen for å kassere enheten/batteriene i henhold til lokale lover og regler.
GPS-merknad
Hvis du bruker navigasjonsenheten i nærheten av en enhet som bruker et bakkebundet 
bredbåndnettverk med driftsfrekvenser som likner frekvensene til globale navigasjonssatellittsystemer 
(GNSS), for eksempel Global Positioning Service (GPS), kan du oppleve at navigasjonsenheten har 
redusert ytelse. Bruken av slike enheter kan påvirke mottaket av GNSS-signaler.
Miljøprogrammer for produkter
Du finner mer informasjon om produktresirkuleringsprogrammet til Garmin samt WEEE, RoHS, REACH 
og andre samsvarsprogrammer på www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/EU. EU-
samsvarserklæringen er tilgjengelig i sin helhet på følgende nettadresse: www.garmin.com/compliance.
Kartdatainformasjon
Garmin bruker en kombinasjon av offentlige og private datakilder. Så å si alle datakilder inneholder 
noen uriktige eller ufullstendige data. I noen land er fullstendig og nøyaktig kartinformasjon enten ikke 
tilgjengelig eller uforholdsmessig dyr.
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