DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INFORMACE O PRODUKTU
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete věnovat pozornost následujícím varováním, můžete se vystavit nebezpečí nehody
nebo zdravotní události, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.
Varování týkající se námořního provozu
• Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni vy. Toto zařízení je nástroj, který
zlepší vaše možnosti ovládání plavidla. Nezbaví vás však odpovědnosti za bezpečný provoz plavidla.
Vyhněte se navigačním rizikům a nikdy nenechávejte kormidlo bez dozoru.
• Toto zařízení používejte pouze jako navigační pomůcku. Nepoužívejte toto zařízení pro účely
vyžadující přesné měření směru, vzdálenosti, polohy nebo místopisu.
• Buďte vždy připraveni urychleně převzít řízení plavidla. Dávejte pozor v blízkosti nebezpečných míst
ve vodě, jako jsou například doky, pilíře a jiná plavidla.
• Pokud má zařízení navigační funkce, pečlivě při navigaci porovnávejte informace zobrazované na
zařízení se všemi ostatními zdroji navigace, včetně informací zrakových vjemů, místních pravidel a
omezení vodních cest a map. Z bezpečnostních důvodů si vyjasněte veškeré nesrovnalosti dříve,
než budete pokračovat v jízdě.
• Obsahuje-li zařízení mapy, používejte elektronickou mapu v zařízení pouze pro usnadnění, nikoli
jako náhradu za používání ověřených státních map. Oficiální státní mapy a poznámky pro námořníky
obsahují všechny potřebné informace pro bezpečnou navigaci.
• Nabízí-li zařízení údaje o hloubce, neměly by být používány jako hlavní prostředek zabraňující
kotvení nebo nárazu. Doplňujte údaje hodnot o hloubce o informace z příslušných papírových map a
o zrakové vjemy. Pokud máte podezření na mělčinu nebo potopené objekty, ovládejte vždy plavidlo
za pomalé rychlosti. Nevěnování pozornosti tomuto varování může vést k poškození plavidla nebo
zranění osob.
Upozornění k používání baterií
V tomto zařízení lze používat lithium-iontovou baterii.
Pokud byste se neřídili těmito pokyny, mohlo by dojít ke zkrácení životnosti baterie nebo k nebezpečí
poškození zařízení, požáru, chemickému spálení, k vytečení elektrolytu nebo k úrazu.
• Zařízení ani baterie nerozebírejte, neupravujte, znovu nevyrábějte, nepropichujte ani nepoškozujte.
• Neodstraňujte nebo se nepokoušejte odstranit uživatelem nevyměnitelnou baterii.
• Zařízení ani baterie nesmějí přijít do styku s ohněm a nesmějí být vystaveny výbuchu ani jinému
riziku.
Varování týkající se zařízení
• Nevystavujte zařízení působení tepelného zdroje a nenechávejte ho na místech s vysokou teplotou,
například na slunci v opuštěném vozidle. Chcete-li se vyhnout možným škodám, odstraňte zařízení
z vozidla a nenechávejte ho na místech vystaveným přímému slunečnímu záření, například na
palubní desce.
• Zařízení neprovozujte při teplotách mimo rozmezí, která jsou uvedena v tištěném návodu, který je
součástí balení produktu.
• Je-li třeba zařízení uchovávat delší dobu, skladujte ho při teplotách uvedených v tištěném návodu,
který je součástí balení produktu.
• Nepoužívejte napájecí kabel, datový kabel a/nebo napájecí adaptér, který není schválen nebo dodán
společností Garmin .
Zdravotní varování
• Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, před zahájením používání
snímače srdečního tepu se poraďte se svým lékařem.
• Optický snímač srdečního tepu na zápěstí a pulzní oxymetr společnosti Garmin vyzařují zelené,
červené a infračervené světlo a občas blikají. Pokud trpíte epilepsií nebo jste citliví na zářivá či
blikající světla, poraďte se svým lékařem.
• Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.
• Zařízení Garmin, příslušenství, monitor srdečního tepu, snímač pulzního oxymetru a podobné údaje
slouží k rekreačním a nikoli zdravotnickým účelům a nejsou určeny pro diagnózu, monitoring, léčbu,
péči nebo prevenci jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního stavu.
• Záznamy o srdečním tepu a nasycení krve kyslíkem slouží pouze pro referenci a nepřijímáme
žádnou odpovědnost za důsledky chybných záznamů.
• I když optický snímač srdečního tepu na zápěstí společnosti Garmin obvykle poskytuje přesný odhad
srdečního tepu uživatele, jeho technologie má svá omezení, která za určitých okolností mohou
způsobit nepřesnost některých měření. Těmito okolnostmi mohou být tělesné parametry uživatele,
přiléhavost zařízení a typ a intenzita činnosti.
• I když snímač pulzního oxymetru společnosti Garmin obvykle poskytuje přesný odhad nasycení krve
uživatele kyslíkem, jeho technologie má svá omezení, která za určitých okolností mohou způsobit
nepřesnost některých měření. Těmito okolnostmi mohou být tělesné parametry uživatele, přiléhavost
zařízení, umístění zařízení a pohyb.
• Zařízení Garmin pro sledování aktivity využívají snímače, které sledují váš pohyb a další metriky.
Získaná data a informace představují poměrně přesný odhad vaší sledované aktivity a metrik,
nemohou však zaručit naprostou spolehlivost, například při počítání kroků, spánku, vzdálenosti,
srdečního tepu, nasycení kyslíkem nebo kalorií.
Varování týkající se navigace
Pokud vaše zařízení Garmin používá nebo přijímá mapová data, zajistěte bezpečnou navigaci podle
těchto pokynů.
• Vždy pečlivě srovnávejte informace zobrazené v zařízení se všemi ostatními zdroji navigace, včetně
informací zrakových vjemů, místních pravidel a omezení vodních cest a map. Z bezpečnostních
důvodů vždy před pokračováním v navigaci vyřešte veškeré nesrovnalosti nebo otázky a podřiďte se
místnímu značení a podmínkám.
• Toto zařízení používejte pouze jako navigační pomůcku. Nepoužívejte toto zařízení pro účely
vyžadující přesné měření směru, vzdálenosti, polohy nebo místopisu.
Varování pro navigaci mimo silnice
Dokáže-li vaše zařízení Garmin navrhovat trasy mimo silnice pro různé venkovní aktivity, např.
cyklistiku, turistiku a univerzální terénní vozidla, zajistěte bezpečnou navigaci mimo silnice podle těchto
pokynů.
• Při rozhodování o navigaci mimo silnice vždy spoléhejte na svůj nejlepší úsudek a řiďte se vlastním
zdravým rozumem. Zařízení Garmin je sestaveno tak, aby navrhovalo pouze možné trasy. Neslouží
jako náhrada pozornosti a pečlivé přípravy na venkovní aktivity. Nesledujte návrhy tras, pokud tyto
návrhy obsahují protizákonný kurz, nebo by vás zavedly do nebezpečné situace.
• Vždy pečlivě srovnávejte informace zobrazené v zařízení se všemi ostatními zdroji navigace, včetně
turistických značek, situace na cestě, aktuálního počasí a dalších faktorů, které mohou ovlivnit
bezpečnost během navigace. Z bezpečnostních důvodů vždy před pokračováním v cestě vyřešte
veškeré nesrovnalosti a podřiďte se místnímu značení a situaci.
• Před zahájením aktivit mimo silnice mějte vždy na paměti možné dopady na životní prostředí a
vlastní rizika aktivity, především možný vliv počasí a situace na cestě související s počasím na
bezpečnost aktivity. Před navigací po neznámých cestách a stezkách se ujistěte, že pro aktivitu máte
správnou výbavu a příslušenství.
®

Prohlášení o shodě
Společnost Garmin tímto prohlašuje, že produkt odpovídá požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné
znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.garmin.com
/compliance.
Informace o mapových datech
Společnost Garmin využívá kombinaci státních a soukromých zdrojů dat. Téměř všechny zdroje dat
obsahují určitá nepřesná nebo neúplná data. Kompletní a přesná mapová data nejsou v některých
zemích vůbec k dispozici nebo jsou nepřiměřeně nákladná.
Omezená záruka MARQ™
TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I JINÁ ZÁKONNÁ
PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU V RŮZNÝCH STÁTECH LIŠIT (NEBO ZEMÍCH ČI PROVINCIÍCH).
SPOLEČNOST GARMIN NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPŘERUŠUJE PLATNOST JINÝCH
ZÁKONNÝCH PRÁV, KTERÁ MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VE VAŠEM STÁTĚ (NEBO ZEMI
ČI PROVINCII). K PLNÉMU POROZUMĚNÍ SVÝM PRÁVŮM SI PROSTUDUJTE ZÁKONY VAŠEHO
STÁTU, ZEMĚ NEBO PROVINCIE.
Na neletecké produkty je poskytována záruka, že budou bez vad materiálu a zpracování po dobu dvou
let od data zakoupení. Společnost Garmin si vyhrazuje výhradní právo opravit nebo vyměnit jakoukoli
součást, která při běžném používání selže. Náklady za práci a opravy a výměnu dílů nebudou účtovány
zákazníkovi s výhradou, že zákazník bude zodpovědný za jakékoli přepravní náklady. Tato omezená
záruka se nevztahuje na: (i) kosmetické vady jako poškrábání, odření a promáčknutí; (ii) spotřební
součásti, jako baterie, pokud nedošlo k poškození v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (iii)
poškození způsobené nehodou, nedbalostí, nesprávným používáním, vodou, záplavou, ohněm nebo
jinými přírodními živly a vnějšími vlivy; (iv) poškození způsobené provozováním služeb poskytovatelem
neautorizovaným společností Garmin; (v) poškození produktu, který byl upraven nebo změněn bez
písemného svolení společnosti Garmin, nebo (vi) poškození produktu, který byl připojen ke
zdroji napájení a/nebo k datovým kabelům, které nejsou dodávány společností Garmin. Společnost
Garmin si navíc vyhrazuje právo odmítnout reklamační nároky na produkty nebo služby, které byly
získány nebo jsou používány v rozporu se zákony jakékoli země.Navigační produkty společnosti
Garmin slouží jako cestovní pomůcka a nesmí se používat k jakýmkoli účelům vyžadujícím přesné
měření směru, vzdálenosti, pozice nebo místopisu.Společnost Garmin neposkytuje záruku na přesnost
nebo úplnost mapových dat.
Tato omezená záruka se nevztahuje na a společnost Garmin není zodpovědná za jakékoli snížení
výkonu navigačního zařízení Garmin způsobené jeho použitím v blízkosti telefonů nebo jiných zařízení
využívajících pozemní širokopásmovou síť na podobných kmitočtech jako globální satelitní navigační
systémy GNSS (Global Navigation Satellite System), např. systém GPS (Global Positioning Service).
Použití těchto zařízení může narušit příjem signálů GNSS.
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, ZÁRUKY A NÁHRADY
UVEDENÉ V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE JSOU VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ
ZÁRUKY A NÁHRADY. SPOLEČNOST GARMIN SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH OSTATNÍCH
ZÁRUK A NÁHRAD, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO
JAKÝCHKOLI JINÝCH ZEJMÉNA VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI
ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁHRAD A PODOBNĚ. TATO ZÁRUKA VÁM
POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE
MOHOU V RŮZNÝCH STÁTECH A ZEMÍCH LIŠIT. POKUD NENÍ MOŽNÉ ZŘEKNOUT SE
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VE VAŠEM STÁTĚ (NEBO ZEMI ČI
PROVINCII), JE DOBA TRVÁNÍ TĚCHTO ZÁRUK OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ
ZÁRUKY. V NĚKTERÝCH STÁTECH (NEBO ZEMÍCH ČI PROVINCIÍCH) NENÍ POVOLENO
OMEZENÍ DOBY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ
OMEZENÍ NETÝKÁ.
POKUD JDE O NÁROKY UČINĚNÉ V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM ZÁRUKY, SPOLEČNOST
GARMIN NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ,
NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM
NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TENTO VÝROBEK NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU VÝROBKU.
V NĚKTERÝCH STÁTECH (A ZEMÍCH NEBO PROVINCIÍCH) NENÍ POVOLENO VYLOUČENÍ
ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÁS VÝŠE
UVEDENÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NETÝKÁ.
Pokud v záruční lhůtě vznesete požadavek na záruční opravu v souladu s touto omezenou zárukou,
společnost Garmin dle vlastního uvážení: (i) opraví zařízení s použitím nových nebo dříve použitých
dílů splňujících standardy kvality společnosti Garmin, (ii) vymění zařízení za nové nebo opravené
zařízení splňující standardy kvality společnosti Garmin, nebo (iii) nabídne plnou náhradu nákupní ceny.
TENTO NÁROK BUDE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM NÁROKEM PŘI JAKÉMKOLI PORUŠENÍ
ZÁRUKY. Na opravená nebo vyměněná zařízení je poskytována 90denní záruka. Pokud odeslaná
jednotka stále podléhá původní záruce, poté bude nová záruka 90 dní nebo bude pokračovat do konce
původní dvouleté záruky, podle toho, které doba bude delší.
Než požádáte o záruční opravu, vyhledejte prosím nejprve pomoc v naší online nápovědě na webové
stránce support.garmin.com. Jestliže vaše zařízení po využití těchto zdrojů stále nefunguje správně,
kontaktujte autorizovaný servis společnosti Garmin v zemi, ve které jste výrobek zakoupili, a požádejte
o záruční opravu podle pokynů na webové stránce support.garmin.com. Pokud se nacházíte v USA,
můžete také zavolat na telefonní číslo 1-800-800-1020.
Pokud chcete požádat o záruční opravu v jiné zemi, než je země, ve které jste výrobek zakoupili,
společnost Garmin nemůže zaručit dostupnost dílů a produktů potřebných k opravě nebo výměně
vašeho výrobku z důvodu odlišnosti produktových nabídek a příslušných norem, zákonů a předpisů.
V takovém případě společnost Garmin může podle svého uvážení a platných zákonů, opravit nebo
vyměnit váš výrobek za porovnatelný výrobek nebo díl Garmin nebo vás požádat o odeslání vašeho
výrobku do autorizovaného servisu společnosti Garmin v zemi, ve které jste výrobek zakoupili, nebo do
autorizovaného servisu společnosti Garmin v jiné zemi, ve které lze provést opravu vašeho výrobku,
přičemž nesete odpovědnost za dodržování platných zákonů týkajících se importu a exportu, úhrady
celních poplatků, DPH, přepravy a ostatních souvisejících daní a poplatků. Z důvodu platných norem,
zákonů a předpisů v dané zemi společnost Garmin a její prodejci nemusí být v některých případech
schopni poskytnout servis, výměnu nebo opravu výrobku v jiné zemi, než je země, ve které byl výrobek
zakoupen.
Zakoupení v online aukci: U produktů zakoupených prostřednictvím online aukcí nevzniká podle
záruky společnosti Garmin nárok na slevu nebo jinou speciální nabídku. Potvrzení z online aukce
nejsou k ověření záruky přijímány. Chcete-li uznat záruční opravu, je nutný originál nebo kopie původní
účtenky od původního prodejce produktů.Společnost Garmin neposkytne náhradu za chybějící součásti
z jakéhokoli balení zakoupeného prostřednictvím online aukce.
Zakoupení v jiném státě: Na zařízení zakoupená mimo území USA může být poskytnuta samostatná
záruka mezinárodními distributory v závislosti na zemi zakoupení. Pokud je to možné, je tato záruka
poskytována místním vnitrostátním distributorem a tento distributor také zajišťuje místní servis zařízení.
Záruky distributora jsou platné pouze na území předpokládané distribuce.

OZNÁMENÍ
Pokud nebudete věnovat pozornost následujícím oznámením, vystavujete se riziku zranění či
poškození majetku nebo negativního dopadu na funkci zařízení.
Oznámení o bateriích
• Informace o likvidaci zařízení/baterií v souladu s platnými místními zákony a nařízeními získáte
u místního střediska pro likvidaci odpadů.
Oznámení GPS
Navigační zařízení může vykazovat snížený výkon v blízkosti zařízení využívajících pozemní
širokopásmovou síť na podobných kmitočtech jako globální satelitní navigační systémy GNSS (Global
Navigation Satellite System), např. systém GPS (Global Positioning Service). Použití těchto zařízení
může narušit příjem signálů GNSS.
Produktové ekologické programy
Informace o programu recyklace produktů Garmin a o programech WEEE, RoHS, REACH a dalších
vyhovujících programech naleznete na adrese www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
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