
VIKTIG SÄKERHETS- OCH PRODUKTINFORMATION
 VARNING

Om du inte uppmärksammar följande varningar kan det resultera i olyckor eller kollisioner som kan 
sluta med dödsfall eller allvarlig personskada.
Varningar vid marin användning
• Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt. Den här enheten är ett 

verktyg som hjälper dig att hantera båten. Den här enheten befriar dig inte från ansvaret för att 
framföra din båt säkert. Undvik farlig navigering och lämna aldrig rodret utan uppsikt.

• Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att använda enheten för något 
ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller topografi krävs.

• Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten. Var försiktig nära faror i vattnet, till exempel 
hamnar, pålverk och andra båtar.

• Om enheten hanterar navigering ska du när du navigerar noggrant jämföra den information som 
enheten visar med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information från visuella iakttagelser, 
lokala farvattensbestämmelser och -begränsningar samt kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla 
avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera.

• Om enheten använder kartor använder du det elektroniska sjökortet i enheten endast för att 
underlätta, inte ersätta, användningen av godkända sjökort. Godkända sjökort och information till 
sjömän innehåller all information som krävs för att navigera på ett säkert sätt.

• Djupdata från den här produkten ska inte användas som det primära sättet att undvika 
grundstötningar och kollisioner. Komplettera djupdataavläsningar med information från tillämpliga 
pappersdiagram och synliga indikatorer. Kör alltid båten med låg hastighet om du misstänker grunt 
vatten eller föremål under vattenytan. Om denna varning inte följs kan det leda till båt- och 
personskador.

• Om enheten har videoingångar ska du inte hantera eller titta på video medan du hanterar eller 
navigerar din båt. Om du hanterar eller tittar på video medan båten körs kan du orsaka en olycka 
eller krock som kan resultera i egendomsskador, allvarlig personskada eller död.

Batterivarningar
Enheten kan för olika funktioner, som t.ex. realtidsklocka, ha ett internt batteri som inte går att byta ut 
av användaren.
Om dessa riktlinjer inte följs kan batteriernas livslängd förkortas eller så kan de orsaka skada på 
enheten, brand, kemisk brännskada, elektrolytläckage och/eller personskada.
• Försök inte ta bort ett batteri som inte går att byta ut av användaren.
Varning för hörselskador
Om du lyssnar på stereon på hög volym kan din hörsel skadas. 

OBS!
Underlåtenhet att beakta följande meddelande kan leda till personlig skada eller egendomsskada, och 
påverka enhetens funktionalitet negativt.
Batterimeddelande
Kontakta lokala avfallsmyndigheter för information om var du kan kasta enheten/batterierna i enlighet 
med lokala lagar och bestämmelser.
GPS-meddelande
Navigeringsenhetens prestanda kan bli sämre om du använder den i närheten av enheter som 
använder markbundet bredbandsnätverk nära de frekvenser som används av Global Navigation 
Satellite System (GNSS), t.ex. Global Positioning Service (GPS). Användning av sådana enheter kan 
försämra mottagningen av GNSS-signaler.
Miljöprogram för produkter
Information om Garmin produktåtervinningsprogram och WEEE, RoHS, REACH och andra 
kompabilitetsprogram hittar du på www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna produkt överensstämmer med kraven i direktivet 2014/53/EG. Den 
fullständiga texten i EG-förklaringen om överensstämmelse finns på följande internetadress: 
www.garmin.com/compliance.
Information om kartdata
Garmin använder en kombination av privata datakällor och datakällor från myndigheter. Så gott som 
alla datakällor innehåller en del felaktiga eller ofullständiga data. I vissa länder är fullständig och exakt 
kartinformation inte tillgänglig eller oöverkomligt dyr.
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