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Важна информация за безопасността и продукта

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не се съобразите със следните предупреждения, 
може да се стигне до злополука или медицинско 
събитие, което да доведе до смърт или сериозно 
нараняване.
Предупреждения за батерията
В това устройство се използва литиево-йонна 
батерия. 
Ако тези напътствия не се спазват, батериите могат 
да намалят експлоатационния си живот или да 
представляват опасност от повреда на GPS 
устройството, пожар, химически изгаряния, течове на 
електролит и/или наранявания.
• Не разглобявайте, изменяйте, копирайте, 

пробивайте или повреждайте устройството или 
батериите.

• Не изваждайте и не се опитвайте да извадите 
батерия, неподлежаща на подмяна от потребителя.

• Не излагайте устройството или батериите на пожар, 
експлозия или друг риск.

Предупреждения за здравето
• Ако имате пейсмейкър или друго имплантирано 

електронно устройство, се консултирайте със своя 
лекар, преди да използвате монитор за сърдечния 
ритъм.

• Оптичното устройство за следене на пулса Garmin за 
китката и сензорът на пулсовия оксиметър 
излъчват зелена, червена и инфрачервена светлина 
и понякога мигат. Консултирайте се с Вашия лекар, 
ако имате епилепсия или сте чувствителни към ярки 
или мигащи светлини.

• Винаги се консултирайте със своя лекар, преди да 
започнете или да променяте тренировъчна 
програма.

• Устройството Garmin, аксесоарите, устройството за 
следене на пулса, сензорът на пулсовия оксиметър 
и свързаните с тях данни са предназначени да се 
използват само за развлекателни цели, а не за 
медицински цели, и не са предназначени за 
диагностика, наблюдение, третиране, лекуване или 
предотвратяване на заболяване или състояние.

• Отчетените стойности за сърдечния ритъм и 
кислородното насищане са само за информация и 
ние не поемаме отговорност за последствия от 
грешни показания.

• Докато технологията на устройството за следене на 
пулса за китката на Garmin обикновено осигурява 
точна оценка на пулса на потребителя, съществуват 
присъщи ограничения с технологията, които могат 
да доведат до това някои от показанията за пулса 
да бъдат неточни при определени обстоятелства, 
включително физическите характеристики на 
потребителя, прилягането на устройството, вида и 
интензивността на дейността.

• Докато технологията на пулсовия оксиметър на 
Garmin обикновено осигурява точна оценка на 
кислородното насищане в кръвта на потребителя, 
съществуват присъщи ограничения с технологията, 
които могат да доведат до това някои от 
показанията за кислородното насищане да бъдат 
неточни при определени обстоятелства, 
включително физическите характеристики на 
потребителя, прилягането на устройството, 
положението на устройството и движението.

• Устройствата за проследяване на дейности на 
Garmin разчитат на сензори, които проследяват 
движението Ви и други показатели. Данните и 
информацията, предоставени от тези устройства, са 
предназначени да бъдат приблизителна оценка на 
дейността Ви и проследяваните показатели, но е 
възможно да не са напълно точни, включително 
данните за стъпки, сън, разстояние, пулс, 
кислородно насищане и калории.

Предупреждения относно устройството
• Не оставяйте устройството изложено на топлинни 

източници или на място с висока температура, 
например на слънце в превозно средство без 
надзор. За да предотвратите възможността за 
повреда, извадете устройството от превозното 
средство или го оставете далече от пряка слънчева 
светлина, например в жабката.

• Не използвайте устройството извън температурните 
диапазони, посочени на отпечатаното ръководство 
в опаковката на продукта.

• Ако съхранявате устройството за продължителен 
период от време, съхранявайте го в температурните 
диапазони, посочени в отпечатаното ръководство в 
опаковката на продукта.

• Не използвайте захранващ кабел, кабел за 
прехвърляне на данни и/или захранващ адаптер, 
който не е одобрен или доставен от Garmin.

Предупреждение за безопасност и проследяване
Функцията за помощ позволява да изпратите 
местоположението си на контакт за спешни случаи. 
Това е допълнителна функция – не трябва да се 
разчита на нея като основен метод за помощ при 
спешни случаи. Приложението Garmin Connect не се 
свързва вместо Вас със службите за спешна помощ.
Функцията за откриване на инциденти е достъпна 
само докато проследявате дейности с разходка на 
открито, бягане, походи сред природата и каране на 
велосипед на Вашето устройство Garmin. За повече 
информация вижте ръководството на притежателя 
на устройството.
Bicycle Warnings
• Always use your best judgement, and operate the bicycle 

in a safe manner.
• Make sure your bicycle and hardware are properly 

maintained and that all parts are correctly installed.
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Предупреждения за навигация
Ако Вашето устройство Garmin използва или приема 
данни за карта, следвайте тези насоки, за да 
осигурите безопасна навигация.
• Винаги сравнявайте внимателно информацията, 

показана от устройството, с всички налични 
източници на навигация, включително информация 
от визуални обозначения, местните плавила и 
ограничения за водните пътища и карти. С оглед на 
безопасност, винаги анализирайте евентуалните 
несъответствия или въпроси, преди да продължите 
навигацията и се съобразявайте с поставените 
знаци и условията на пътя.

• Използвайте това устройство единствено като 
помощ за навигация. Не се опитвайте да използвате 
устройството за цели, изискващи прецизно 
измерване на посоката, разстоянието, 
местоположението или топографията.

Предупреждения за офроуд навигация
Ако вашето устройство Garmin може да предлага 
офроуд маршрути за различни дейности на открито, 
като каране на велосипед, туризъм и 
високопроходими превозни средства, следвайте тези 
насоки, за да гарантирате безопасна офроуд 
навигация.
• Винаги прилагайте най-добрата си преценка и 

упражнявайте здрав разум при взимане на решения 
при офроуд навигация. Устройството Garmin е 
предназначено да осигурява единствено 
предложения за маршрути. То не заменя 
вниманието и добрата подготовка за дейностите на 
открито. Не следвайте предложенията за маршрути, 
ако те предлагат неразрешен път или биха ви 
поставили в опасна ситуация.

• Винаги сравнявайте внимателно информацията, 
показвана от устройството, с всички налични 
източници на навигация, включително офроуд 
знаци, офроуд условия, атмосферни условия и други 
фактори, които могат да повлияят на безопасността 
по време на навигация. С оглед на безопасност, 
винаги анализирайте евентуалните несъответствия, 
преди да продължите навигацията, и се 
съобразявайте с поставените знаци и условията на 
пътя.

• Винаги взимайте предвид въздействието на 
околната среда и рисковете, свързани с дейността, 
преди да се впусне в офроуд дейности, по-
специално въздействието, което атмосферните 
условия и свързаните с тях офроуд условия могат 
да имат върху безопасността на вашата дейност. 
Уверете се, че разполагате с подходящото 
оборудване и провизии за вашата дейност, преди да 
започнете навигацията по непознати пътища и 
пътеки.

 ВНИМАНИЕ
Ако не се съобразите със следните предупреждения, 
може да се стигне до леко или умерено нараняване 
или имуществени щети.

Кожни раздразнения
Някои потребители могат да изпитат кожни 
раздразнения след продължителна употреба на 
устройството, особено ако потребителят има 
чувствителна кожа или алергии. Ако забележите 
каквито и да било кожни раздразнения, премахнете 
устройството и дайте време на кожата да се 
излекува. За да предотвратите кожни раздразнения, 
се уверете, че устройството е чисто и сухо, и не го 
стягайте прекалено много върху китката си. За 
повече информация отидете на garmin.com/fitandcare.

БЕЛЕЖКА
Ако не се съобразите със следните бележки, може да 
се стигне до телесни или материални щети или да 
повлияе негативно на функционалността на 
устройството.
Бележки за батерията
Свържете се с местната служба за събиране и 
обработка на отпадъци, за да изхвърлите 
устройството/батериите в съответствие с местните 
закони и нормативи.
Бележка на GPS
Навигационното устройство може да влоши работата 
си, ако го използвате в близост до всяко устройство, 
което използва наземна широколентова мрежа, 
работеща близо до честотите, използвани от всяка 
Глобална навигационна спътникова система (Global 
Navigation Satellite System, GNSS), като Глобалната 
система за позициониране (Global Positioning Service, 
GPS). Използването на такива устройства може да 
понижи приема на GNSS сигнали.
Програми за околната среда към продукта
Информация за програмата за рециклиране на 
продукти на Garmin и WEEE, RoHS, REACH и други 
подобни програми може да бъде намерена на адрес 
www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Декларация за съответствие
С настоящето Garmin декларира, че този продукт е в 
съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст 
на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на 
следния интернет адрес: www.garmin.com/compliance.
Информация за картните данни
Garmin използва комбинация от държавни и частни 
източници на данни. Практически всички източници 
на данни съдържат неточни или непълни данни. В 
някои държави пълна и точна картна информация 
или не е достъпна, или е възпрепятстващо скъпа.
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Ограничения на гаранцията
ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ 
СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОННИ ПРАВА И МОЖЕТЕ ДА 
ИМАТЕ ДРУГИ ЗАКОННИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ 
СПОРЕД ЩАТА (ДЪРЖАВАТА ИЛИ ПРОВИНЦИЯТА). 
GARMIN НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ 
ПРЕКРАТЯВА ДРУГИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, КОИТО 
МОЖЕТЕ ДА ПРИТЕЖАВАТЕ СПОРЕД ЗАКОНИТЕ ВЪВ 
ВАШИЯ ЩАТ (ДЪРЖАВА ИЛИ ПРОВИНЦИЯ). ЗА 
ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ТРЯБВА ДА 
СЕ КОНСУЛТИРАТЕ ОТНОСНО ЗАКОНИТЕ НА ВАШИЯ 
ЩАТ, ДЪРЖАВА ИЛИ ПРОВИНЦИЯ.
Неавиационните продукти са гарантирани срещу 
дефекти в материалите и изработката за срок от една 
година от датата на закупуване. В рамките на този 
срок, Garmin ще ремонтира или подмени, по свое 
усмотрение, всеки компонент, който се повреди при 
нормална употреба. Частите и трудът за такъв 
ремонт или такава подмяна ще бъдат безплатни за 
клиента, който поема разходите за транспорт. Тази 
Ограничена гаранция не се отнася за: (i) козметични 
повреди, като драскотини, резки и вдлъбнатини; (ii) 
консумативи, като батерии, освен ако повредата на 
продукта е възникнала поради дефект в материалите 
или изработката; (iii) повреди, възникнали 
вследствие на злополука, злоупотреба, неправилна 
употреба, вода, наводнение, пожар или други 
природни бедствия или външни причини; (iv) повреди 
вследствие на обслужване от лице, което не е 
упълномощен доставчик на услуги на Garmin; (v) 
повреди на продукт, който е променен или преправен 
без писменото съгласие на Garmin, или (vi) повреди 
на продукт, в който са включвани захранващи кабели 
и/или кабели за прехвърляне на данни, които не са 
доставени от Garmin. Също така, Garmin си запазва 
правото да отхвърли гаранционни рекламации за 
продукти или услуги, получени и/или използвани в 
нарушение на законодателството на която и да е 
държава. Продуктите на Garminса предназначени за 
използване единствено като допълнителна помощ и 
не трябва да се използват за каквато и да било друга 
цел, изискваща прецизно измерване на посока, 
разстояние, местоположение или топография. За 
продукти за навигация Garmin не гарантира 
точността или пълнотата на картографските данни.
Тази Ограничена гаранция не се прилага за и Garmin 
не носи отговорност за влошаване на работата на 
който и да било навигационен продукт на Garmin, 
възникнало от използването му в близост до 
телефон или друго устройство, което използва 
наземна широколентова мрежа, работеща на честоти, 
близки до честоти, използвани от всяка Глобална 
навигационна спътникова система (Global Navigation 
Satellite System, GNSS), като Глобалната услуга за 
позициониране (Global Positioning Service, GPS). 
Използването на такива устройства може да понижи 
приема на GNSS сигнали.

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ 
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ГАРАНЦИИТЕ 
И КОМПЕНСАЦИИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В ТАЗИ 
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И 
ЗАМЕСТВАТ, И GARMIN ИЗРИЧНО ОТКАЗВА, ВСИЧКИ 
ДРУГИ ГАРАНЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ 
ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОННИ 
ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА 
ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА 
ЦЕЛ, ЗАКОННА КОМПЕНСАЦИЯ ИЛИ ДРУГО. ТАЗИ 
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ 
СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОННИ ПРАВА И МОЖЕТЕ ДА 
ИМАТЕ ДРУГИ ЗАКОННИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ 
СПОРЕД ЩАТА И ДЪРЖАВАТА. АКО 
ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ НЕ МОГАТ ДА 
БЪДАТ ОТКАЗАНИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ВАШИЯ ЩАТ 
ИЛИ ДЪРЖАВА, ТЕЗИ ГАРАНЦИИ СА ОГРАНИЧЕНИ 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА 
ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. НЯКОИ ЩАТИ (И 
ДЪРЖАВИ И ПРОВИНЦИИ) НЕ ПОЗВОЛЯВАТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА 
ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ, ТАКА ЧЕ 
ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ 
ПРИЛАГА ЗА ВАС.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GARMIN НЕ НОСИ 
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕТЕНЦИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА 
ГАРАНЦИЯТА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СЛУЧАЙНИ, 
СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, 
ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА, ЗЛОУПОТРЕБАТА ИЛИ 
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА 
ИЛИ ОТ ДЕФЕКТИ НА ПРОДУКТА. НЯКОИ ЩАТИ 
(ДЪРЖАВИ И ПРОВИНЦИИ) НЕ ДОПУСКАТ 
ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ 
ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
Ако по време на гаранционния период подадете иск 
за гаранционно обслужване в съответствие с тази 
Ограничена гаранция, тогава Garminпо собствено 
желание ще: (i) поправи устройството, като използва 
нови части или по-рано използвани части, които 
отговарят на стандартите за качество на Garmin, (ii) 
замени устройството с ново устройство или обновено 
устройство, което отговаря на стандартите за 
качество на Garmin, или (iii) замени устройството за 
пълно възстановяване на продажната цена. ТАЗИ 
КОМПЕНСАЦИЯ Е ВАШАТА ЕДИНСТВЕНА И 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ВСЯКО 
НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА. Поправените и 
подменените устройства имат 90-дневна гаранция. 
Ако изпратеният продукт все още се покрива от 
първоначалната гаранция, новата гаранция е 90 дни 
или до края на първоначалния гаранционен срок от 1 
година в зависимост от това кой от двата е по-дълъг.
Преди да потърсите гаранционно обслужване, моля, 
отворете и прегледайте онлайн ресурсите за помощ, 
налични на support.garmin.com. Ако Вашето 
устройство все още не функционира правилно след 
използването на тези ресурси, свържете се с 
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Упълномощен сервиз на Garmin в първоначалната 
държава на закупуване или следвайте инструкциите 
на support.garmin.com, за да получите гаранционно 
обслужване. Ако се намирате в САЩ, можете също 
така да се обадите на 1-800-800-1020.
Ако търсите гаранционно обслужване извън 
първоначалната държава на закупуване, Garmin не 
може да гарантира, че частите и продуктите, 
необходими за ремонт или замяна на Вашия продукт, 
ще бъдат налични поради различия в предлаганите 
продукти и приложимите стандарти, закони и 
разпоредби. В такъв случай, по свое усмотрение и 
при спазване на приложимите закони, Garmin може 
да поправи или замени Вашия продукт с подобни 
продукти и части на Garmin или да изиска да 
изпратите продукта до Упълномощен сервиз на 
Garmin в държавата на първоначалната покупка или 
в Упълномощен сервиз на Garmin в друга държава, 
който може да обслужи Вашия продукт, в който 
случай ще бъдете отговорни за спазването на всички 
приложими закони и разпоредби за внос и износ и за 
заплащане на всички мита, ДДС, такси за доставка и 
други свързани с тях данъци и такси. В някои случаи 
Garmin и нейните дилъри е възможно да не са в 
състояние да обслужат Вашия продукт в държава, 
различна от първоначалната държава на покупката, 
или да върнат ремонтиран или заменен продукт на 
Вас в тази държава поради приложимите стандарти, 
закони или разпоредби в тази държава.
Покупки от онлайн търгове: Потвържденията от 
онлайн търгове не се приемат като потвърждение за 
гаранция. За да получите гаранционно обслужване, 
се изисква оригиналът или копие от платежния 
документ, издаден от продавача. Garmin не подменя 
липсващи компоненти от пакети, закупени от онлайн 
търг.
Покупки от чужбина: Някои чуждестранни 
дистрибутори дават отделна гаранция за устройства, 
закупени извън САЩ, в зависимост от държавата. 
Тази гаранция, ако има такава, се осигурява от 
дистрибутора за съответната държава, който 
осигурява обслужване на вашия продукт на място. 
Гаранциите от дистрибутори са валидни единствено 
на територията на дистрибутора.

111

http://www.support.garmin.com

	Important Safety and Product Information 
	Warning
	Battery Warnings
	Health Warnings
	Device Warnings
	Safety and Tracking Warning
	Bicycle Warnings
	Navigation Warnings
	Off-Road Navigation Warnings

	Caution
	Skin Irritation

	Notice
	Battery Notice
	GPS Notice

	Product Environmental Programs
	Declaration of Conformity
	UK Declaration of Conformity
	Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance
	Radio Frequency Radiation Exposure
	FCC Compliance
	Software License Agreement
	Map Data Information
	Limited Warranty

	Informations importantes sur le produit et la sécurité 
	Avertissement
	Avertissements relatifs à la batterie
	Avertissements relatifs à la santé
	Avertissements sur l'appareil
	Avertissement concernant le suivi et la sécurité
	Avertissements relatifs au vélo
	Avertissements relatifs à la navigation
	Avertissements relatifs à la navigation à vol d'oiseau

	Attention
	Irritation de la peau

	Avis
	Avis concernant la batterie
	Avertissement concernant le GPS

	Programmes environnementaux
	Déclaration de conformité
	Innovation, Sciences et Développement économique Canada - Conformité
	Exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique
	Contrat de licence du logiciel
	Informations sur les données cartographiques
	Garantie limitée

	Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto 
	Avvertenza
	Avvertenze sulla batteria
	Avvertenze sulla salute
	Avvertenze relative al dispositivo
	Avvertenza relativa alle funzioni di sicurezza e rilevamento
	Avvisi sulla bicicletta
	Avvisi sulla navigazione
	Avvisi sulla navigazione in linea retta

	Avviso
	Irritazione cutanea

	Avvertenza
	Avviso sulla batteria
	Avviso GPS

	Programmi ambientali per i prodotti
	Dichiarazione di conformità
	Contratto di licenza software
	Informazioni sui dati mappa
	Garanzia

	Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen 
	Warnung
	Akkuwarnungen
	Gesundheitswarnungen
	Gerätewarnungen
	Warnung zu Sicherheit und Tracking
	Fahrradwarnungen
	Warnhinweise für die Navigation
	Warnungen zur Luftlinien-Navigation

	Achtung
	Hautirritationen

	Hinweis
	Hinweis zum Akku
	GPS-Hinweis

	Umweltschutzprogramme für das Produkt
	Konformitätserklärung
	Software-Lizenzvereinbarung
	Kartendaten-Informationen
	Eingeschränkte Gewährleistung

	Información importante sobre el producto y tu seguridad 
	Advertencia
	Advertencias sobre la pila/batería
	Avisos sobre la salud
	Advertencias sobre el dispositivo
	Advertencia de seguimiento y seguridad
	Advertencias sobre la bicicleta
	Avisos sobre navegación
	Avisos sobre navegación fuera de carretera

	Atención
	Irritación cutánea

	Aviso
	Aviso sobre la batería
	Aviso sobre el GPS

	Programas medioambientales para el producto
	Declaración de conformidad
	Conformidad con COFETEL/IFETEL
	Acuerdo de licencia del software
	Información sobre datos de mapas
	Garantía limitada

	Informações importantes sobre segurança e o produto 
	Atenção
	Avisos sobre a bateria
	Avisos relativos à saúde
	Avisos sobre o dispositivo
	Aviso de monitoramento e segurança
	Avisos sobre bicicletas
	Avisos de navegação
	Avisos de navegação fora da estrada

	Cuidado
	Irritação na pele

	Aviso
	Aviso da bateria
	Aviso do GPS

	Programas Ambientais do Produto
	Declaração de Conformidade
	Informações de Radiocomunicação
	Informações Sobre os Dados do Mapa
	Garantia limitada

	Belangrijke veiligheids- en productinformatie 
	Waarschuwing
	Batterijwaarschuwingen
	Waarschuwingen voor de gezondheid
	Toestelwaarschuwingen
	Veiligheids- en trackingwaarschuwing
	Waarschuwingen voor fietsen
	Waarschuwingen met betrekking tot de navigatie
	Waarschuwingen voor offroadnavigatie

	Let op
	Huidirritatie

	Kennisgeving
	Batterijmelding
	Kennisgeving over GPS

	Productmilieuprogramma's
	Conformiteitsverklaring
	Informatie over de kaartgegevens
	Beperkte garantie

	Vigtige sikkerheds- og produktinformationer 
	Advarsel
	Batteriadvarsler
	Advarsler vedr. dit helbred
	Advarsler ved brug af enheden
	Sikkerheds- og sporingsadvarsel
	Cykeladvarsler
	Advarsler vedr. navigation
	Advarsler i forbindelse med off-road navigation

	Advarsel
	Hudirritation

	Bemærk
	Bemærkninger vedrørende batteri
	GPS-meddelelse

	Miljøvenlige produktprogrammer
	Overensstemmelseserklæring
	Information om kortdata
	Begrænset garanti

	Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja 
	Varoitus
	Akkuvaroitukset
	Terveysvaroitukset
	Laitteen varoitukset
	Turvallisuus- ja jäljitysvaroitus
	Polkupyörän varoitukset
	Navigointivaroitukset
	Maastonavigointivaroitukset

	Varoitus
	Ihoärsytys

	Ilmoitus
	Akkuilmoitus
	GPS-ilmoitus

	Tuotteiden ympäristöohjelmat
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
	Tietoa karttatiedoista
	Rajoitettu takuu

	Viktig sikkerhets- og produktinformasjon 
	Advarsel
	Batteriadvarsler
	Helseadvarsler
	Enhetsvarsler
	Sikkerhets- og sporingsadvarsel
	Sykkeladvarsler
	Navigasjonsadvarsler
	Advarsler om navigering utenfor vei

	Forsiktig
	Hudirritasjon

	Merknad
	Merknad om batterier
	GPS-merknad

	Miljøprogrammer for produkter
	Samsvarserklæring
	Kartdatainformasjon
	Begrenset garanti

	Viktig säkerhets- och produktinformation 
	Varning
	Batterivarningar
	Hälsovarningar
	Enhetsvarningar
	Säkerhets- och spårningsvarning
	Cykelvarningar
	Navigeringsvarningar
	Terrängnavigeringsvarningar

	Varning
	Hudirritation

	Notera
	Batterimeddelande
	GPS-meddelande

	Miljöprogram för produkter
	Överensstämmelseförklaring
	Information om kartdata
	Begränsad garanti

	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu 
	Ostrzeżenie
	Ostrzeżenia dotyczące baterii
	Ostrzeżenia dotyczące zdrowia
	Ostrzeżenia dotyczące urządzenia
	Ostrzeżenie bezpieczeństwa i śledzenia
	Ostrzeżenia dotyczące rowerów
	Ostrzeżenia dotyczące korzystania z funkcji nawigacji
	Ostrzeżenia dotyczące nawigacji po bezdrożach

	Przestroga
	Podrażnienia skóry

	Uwaga
	Uwaga dotycząca baterii
	Uwaga dotycząca systemu GPS

	Programy ochrony środowiska dotyczące produktu
	Deklaracja zgodności
	Dane kartograficzne
	Ograniczona gwarancja

	Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu 
	Varování
	Upozornění k používání baterií
	Zdravotní varování
	Varování týkající se zařízení
	Varování týkající se bezpečnostních a sledovacích funkcí
	Varování týkající se kola
	Varování týkající se navigace
	Varování pro navigaci mimo silnice

	Upozornění
	Podráždění kůže

	Oznámení
	Oznámení o bateriích
	Oznámení GPS

	Produktové ekologické programy
	Prohlášení o shodě
	Informace o mapových datech
	Omezená záruka

	Pomembne informacije o varnosti in izdelku 
	Opozorilo
	Opozorila o baterijah
	Zdravstvena opozorila
	Opozorila o napravi
	Opozorilo glede varnosti in sledenja
	Opozorila o kolesu
	Opozorila glede navigacije
	Opozorila glede navigacije izven cest

	POZOR
	Draženje kože

	Obvestilo
	Opombe o baterijah
	Obvestilo o sistemu GPS

	Okoljski programi za izdelke
	Izjava o skladnosti
	Informacije o podatkih zemljevida
	Omejeno jamstvo

	Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte 
	Upozornenie
	Upozornenia v spojitosti s batériami
	Zdravotné upozornenia
	Upozornenia zariadenia
	Bezpečnostná a monitorovacia výstraha
	Upozornenia pre jazdu na bicykli
	Upozornenia pre navigáciu
	Upozornenia pre navigáciu mimo cesty

	Upozornenie
	Podráždenie pokožky

	Poznámka
	Upozornenie k batérii
	Poznámka GPS

	Ekologické programy produktu
	Vyhlásenie o zhode
	Informácie o údajoch mapy
	Obmedzená záruka

	Правила техники безопасности и сведения об изделии 
	Внимание!
	Предупреждения по использованию батареи
	Предупреждения об опасности для здоровья
	Предупреждения по эксплуатации устройства
	Предупреждение насчет отслеживания и безопасности
	Предупреждения по использованию велосипеда
	Предупреждения относительно навигации
	Предупреждения относительно внедорожных маршрутов

	Предостережение
	Раздражение кожи

	Замечание
	Замечание по использованию элемента питания
	Замечание об использовании GPS

	Программы утилизации продуктов
	Заявление о соответствии
	Картографические данные
	Ограниченная гарантия

	Važne informacije o sigurnosti i proizvodu 
	Upozorenje
	Upozorenja za bateriju
	Upozorenja za zdravlje
	Upozorenja o uređaju
	Upozorenje za sigurnost i praćenje
	Upozorenja za bicikle
	Upozorenja za navigaciju
	Upozorenja za navigaciju van ceste

	Oprez
	Iritacija kože

	Obavijest
	Napomena o bateriji
	Obavijest o GPS-u

	Programi za očuvanje okoliša
	Izjava o usklađenosti
	Informacije o podacima karte
	Ograničeno jamstvo

	Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν 
	Προειδοποίηση
	Προειδοποιήσεις μπαταρίας
	Προειδοποιήσεις σχετικά με την υγεία
	Προειδοποιήσεις σχετικά με τη συσκευή
	Προειδοποίηση παρακολούθησης και ασφάλειας
	Προειδοποιήσεις για το ποδήλατο
	Προειδοποιήσεις πλοήγησης
	Προειδοποιήσεις πλοήγησης εκτός δρόμου

	Προσοχή
	Ερεθισμός του δέρματος

	ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
	Σημείωση μπαταρίας
	Ειδοποίηση σχετικά με το GPS

	Περιβαλλοντικά προγράμματα προϊόντων
	Δήλωση συμμόρφωσης
	Πληροφορίες δεδομένων χαρτών
	Περιορισμένη εγγύηση

	Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri 
	Uyarı
	Pil Uyarıları
	Sağlık Uyarıları
	Cihaz Uyarıları
	Güvenlik ve İzleme Uyarısı
	Bisiklet Uyarıları
	Navigasyon Uyarıları
	Yol Dışı Navigasyon Uyarıları

	Dikkat
	Cilt Tahrişi

	Duyuru
	Pil Uyarısı
	GPS Duyurusu

	Ürün Çevre Programları
	Uygunluk Beyanı
	Harita Veri Bilgileri
	Sınırlı Garanti

	Svarbi saugos ir produkto informacija 
	Įspėjimas
	Perspėjimai dėl baterijų
	Įspėjimai dėl sveikatos
	Įspėjimai dėl įrenginio
	Saugumo ir stebėjimo įspėjimas
	Įspėjimai dėl dviračio
	Įspėjimai dėl navigacijos
	Bekelės navigacijos įspėjimai

	Įspėjimas
	Sudirginta oda

	Pranešimas
	Pastaba dėl baterijos
	Įspėjimas dėl GPS

	Su produktu susijusios aplinkos apsaugos programos
	Atitikties deklaracija
	Žemėlapio duomenų informacija
	Ribotoji garantija

	Svarīga informācija par drošību un izstrādājumu 
	Brīdinājums
	Akumulatora brīdinājumi
	Veselības brīdinājumi
	Brīdinājumi par ierīces lietošanu
	Drošības un izsekošanas brīdinājums
	Brīdinājumi par velosipēdu
	Navigācijas brīdinājumi
	Bezceļa navigācijas brīdinājumi

	Brīdinājums
	Ādas kairinājums

	Paziņojums
	Paziņojumi par bateriju
	GPS paziņojums

	Ierīces vides programmas
	Atbilstības deklarācija
	Kartes datu informācija
	Ierobežota garantija

	Informaţii importante privind siguranţa şi produsul 
	Avertisment
	Avertismente referitoare la baterie
	Avertismente privind sănătatea
	Avertismente dispozitiv
	Avertisment siguranţă şi monitorizare
	Avertismente pentru conducerea bicicletei
	Avertismente privind navigaţia
	Avertismente de navigaţie off-road

	Atenţie
	Iritaţii ale pielii

	Atenţionare
	Atenţionare legată de baterie
	Atenţionare legată de GPS

	Programele de protecţie a mediului privind produsul
	Declaraţie de conformitate
	Informaţii despre datele hărţii
	Garanţia limitată Garmin

	מידע חשוב על הבטיחות ועל המוצר 
	אזהרה
	אזהרות בנושא סוללה
	אזהרות בטיחותיות
	אזהרות ההתקן
	אזהרת מעקב ובטיחות
	אזהרות לגבי האופניים
	אזהרות ניווט
	אזהרות ניווט בשטח

	זהירות
	גירוי בעור

	שים לב
	הודעה בנוגע לסוללה
	הודעת GPS

	תכניות מוצרים סביבתיות
	הצהרת תאימות
	מידע בנושא נתוני מפות
	אחריות מוגבלת

	Tähtis ohutus- ja tootealane teave 
	Hoiatus
	Akuga seotud hoiatused
	Tervisega seotud hoiatused
	Seadet puudutavad hoiatused
	Ohutus- ja jälgimishoiatused
	Jalgratta hoiatused
	Navigeerimishoiatused
	Maastikul navigeerimise hoiatused

	Hoiatus
	Nahaärritus

	Märkus
	Akut puudutav märkus
	GPS-i märkus

	Toote keskkonnasäästukavad
	Vastavusdeklaratsioon
	Kaardiandmeid puudutav teave
	Piiratud garantii

	Fontos biztonsági és terméktudnivalók 
	Figyelmeztetés
	Figyelmeztetés az akkumulátorral kapcsolatban
	Egészségügyi figyelmeztetések
	A készülékkel kapcsolatos figyelmeztetések
	Biztonsági és nyomon követési figyelmeztetés
	Figyelmeztetések a kerékpárosok számára
	Navigációs figyelmeztetések
	Terepen történő navigálásra vonatkozó figyelmeztetések

	Vigyázat!
	Bőrirritáció

	Megjegyzés
	Akkumulátorra vonatkozó megjegyzés
	GPS megjegyzés

	A termék környezeti programjai
	Megfelelőségi nyilatkozat
	Térképadatok
	Korlátozott garancia

	Важлива інформація щодо продукту та заходів безпеки 
	Попередження
	Техніка безпеки експлуатації акумулятора
	Застереження щодо здоров’я
	Попередження щодо користування пристроєм
	Попередження щодо відстеження й безпеки
	Зауваження щодо користування велосипедами
	Попередження щодо навігації за маршрутом
	Попередження щодо навігації під час руху бездоріжжям

	Увага
	Подразнення шкіри

	Повідомлення
	Повідомлення щодо акумулятора
	Примітка щодо GPS

	Програми із захисту навколишнього середовища
	Декларація відповідності
	Дані карт
	Обмежена гарантія

	معلومات هامة حول السلامة والمنتج 
	تحذير
	تحذيرات البطارية
	تحذيرات صحية
	تحذيرات بشأن الجهاز
	تحذير بشأن التعقّب والسلامة
	تحذيرات الدراجة
	تحذيرات الملاحة
	تحذيرات الملاحة خارج الطريق

	تنبيه
	تهيّج البشرة

	إشعار
	إشعار البطارية
	إشعار GPS

	البرامج البيئية الخاصة بالمنتج
	إعلان الامتثال
	معلومات بيانات الخرائط
	الضمان المحدود

	Важна информация за безопасността и продукта 
	Зона с предупр.
	Предупреждения за батерията
	Предупреждения за здравето
	Предупреждения относно устройството
	Предупреждение за безопасност и проследяване
	Bicycle Warnings
	Предупреждения за навигация
	Предупреждения за офроуд навигация

	Внимание
	Кожни раздразнения

	Бележка
	Бележки за батерията
	Бележка на GPS

	Програми за околната среда към продукта
	Декларация за съответствие
	Информация за картните данни
	Ограничения на гаранцията




