ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО ПРИСТРІЙ
ОБЕРЕЖНО
Нехтування наступними попередженнями може призвести до нещасного випадку або
виникнення ризику для здоров’я та, як наслідок, до отримання серйозних травм або
летальних наслідків.
Попередження щодо використання батареї
У цей пристрій встановлено літій-іонний акумулятор. Для аксесуара можна використовувати
дискові елементи живлення.
Недотримання даних вказівок може призвести до скорочення терміну служби елементів
живлення або стати потенційною причиною пошкодження пристрою, загоряння, хімічного опіку,
протікання електроліту та/або травмування.
• Не розбирайте, не модифікуйте, не модернізуйте, не проколюйте та не пошкоджуйте
пристрій або елементи живлення.
• Не намагайтеся вийняти акумулятор, заміна якого користувачем не передбачена.
• Оберігайте пристрій або батареї від впливу вогню, вибухів та ін.
• Не користуйтесь гострими предметами для вилучення змінних елементів живлення.
•
ЗБЕРІГАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
НЕ КЛАДІТЬ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ДО РОТА. Проковтування може призвести до
отримання хімічних опіків, розриву м’яких тканин та летальних наслідків. Впродовж 2
годин після проковтування можуть з’явитись серйозні опіки. Слід негайно звертатись за
медичною допомогою.
• У якості зовнішнього зарядного пристрою для батарей використовуйте тільки те приладдя
Garmin, яке призначене для використання з вашим пристроєм.
• Замінюйте батареї тільки елементами живлення належного типу. Використання інших
батарей може призвести до пожежі або вибуху. Інформацію щодо придбання батарей для
заміни можна отримати у дилера Garmin.
Попередження щодо експлуатації пристрою
• Оберігайте пристрій від високих температур, наприклад, не залишайте його в спекотний
сонячний день в припаркованому автомобілі. Щоб уникнути пошкоджень зберігайте
пристрій поза зоною дії прямих сонячних променів, наприклад, у бардачку автомобіля.
• Не використовуйте пристрій за межами допустимого температурного діапазону,
зазначеного в посібнику користувача.
• При тривалому зберіганні дотримуйтесь допустимого температурного діапазону,
зазначеного в посібнику користувача.
• Не використовуйте кабель живлення, кабель передачі даних і/або блок живлення, що не
схвалений або не поставляється компанією Garmin.
Попередження про небезпеку для здоров’я
• Якщо у вас є кардіостимулятор або інший імплантований електронний пристрій, перш ніж
використовувати пульсометр, проконсультуйтесь з лікарем.
• Оптичний пульсометр і пульсоксиметр на зап'ясті Garmin випромінюють зелене, червоне й
інфрачервоне світло та іноді блимають. Проконсультуйтесь зі своїм лікарем, якщо ви хворі
на епілепсію або у вас підвищена чутливість до миготливого світла.
• Перш ніж виконувати або змінювати програму тренувань, проконсультуйтесь зі своїм
лікарем.
• Пристрій Garmin, аксесуари, пульсометр, пульсоксиметр та пов’язані з ними дані призначені
тільки для використання в рекреаційних цілях. Вони не призначені для використання в
медичних цілях, як і для діагностики, профілактики, лікування або запобігання будь-яких
захворювань або станів.
• Точність даних пульсометра та пульсоксиметра не гарантовані. Виробник не несе
відповідальності щодо наслідків неправильно зчитаних даних частоти пульсу та
насиченості крові киснем.
• Технологія оптичного пульсометра на зап’ясті Garmin забезпечує оцінку частоти пульсу
користувача, але цій технології також властиві певні обмеження, через які показники частоти
пульсу можуть бути неточними за певних умов, включаючи фізичні характеристики
користувача, посадку пристрою на зап’ясті, тип та інтенсивність занять тощо.
• Технологія датчика пульсоксиметра Garmin, як правило, забезпечує точну оцінку насичення
киснем крові користувача, але цій технології також властиві певні обмеження, через які
показники насичення крові киснем можуть бути неточними за певних умов, включаючи
фізичні характеристики користувача, посадку на зап’ясті, положення пристрою і рух.
• Пристрої Garmin для відстеження активності побудовані на основі датчиків, що фіксують
пересування користувача та інші показники. Дані та відомості, надані цими пристроями
можуть достатньо точно відображати активність та показники, що відстежуються, але
бути не повністю точними, включаючи дані щодо кількості кроків, сну, відстані, частоти
пульсу, насичення крові киснем, калорій та ін.
• Виробник не несе відповідальності за результат показників пристрою внаслідок хибно
введених користувачем даних при налаштуванні пристрою.
Попередження відносно навігації
Якщо ваш пристрій Garmin використовує та приймає картографічні дані, дотримуйтесь наступних
правил безпеки.
• Завжди уважно порівнюйте інформацію, що відображається на пристрої, з відомостями
всіх доступних джерел навігаційних даних, включаючи інформацію, що отримується у ході
безпосереднього огляду акваторії та з морських карт. Для забезпечення безпеки слід
прояснити всі питання та розходження, перш ніж продовжити рух за маршрутом, а також
дотримуватись вимог усіх обмежувальних дорожніх знаків та стежити за дорожніми
умовами.
• Використовуйте даний пристрій тільки у якості допоміжного засобу для навігації. Не
використовуйте його для виконання задач, що потребують точних вимірювань напрямку,
висоти, відстані, місцезнаходження або інших топографічних даних.
Попередження відносно позашляхових маршрутів
Якщо ваш пристрій Garmin може пропонувати позашляхові маршрути для піших походів,
поїздок на велосипедах та позашляховому транспорті, дотримуйтесь наступних правил
безпеки навігації по позашляховим маршрутам.
• Під час руху за позашляховими маршрутами будьте обережні та завжди керуйтесь здоровим
глуздом. Пристрій Garmin призначено тільки для прокладання можливих маршрутів. Він не
здатний замінити вашу увагу та належну підготовку до поїздки або походу. Не прямуйте за
маршрутами, що пропонує пристрій, якщо такі маршрути передбачають рух забороненими
зонами або створення небезпечної ситуації.
• Під час руху за маршрутом слід уважно порівнювати інформацію, що відображена на
екрані пристрою, з даними усіх доступних джерел навігаційних даних, включаючи дорожні
знаки, вказівники, погодні умови та інші фактори, які можуть вплинути на безпеку під час
мандрівки. Для забезпечення безпеки слід прояснити всі розбіжності, перш ніж
продовжувати рух за маршрутом; при русі слід дотримуватись вимог дорожніх знаків та
слідкувати за дорожніми умовами.
• Плануючи поїздку або похід бездоріжжям, слід пам’ятати про умови навколишнього
середовища та пов’язані ризики, особливо це стосується погоди та впливу погодних умов
на стан стежки/доріжки та, відповідно, вашу безпеку. Перш ніж вирушити у мандрівку за
незнайомими маршрутами та тропами, переконайтесь у наявності відповідного екіпірування
та спорядження.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Нехтування наступним попередженням може призвести до отримання травм або
пошкодженню майна, або мати негативний вплив на функціонування пристрою.
Зауваження щодо використання батарей
• Не занурюйте і не допускайте потрапляння на батареї води або інших рідин.
• З питань утилізації пристрою та елементів живлення відповідно до законів та
нормативних вимог зверніться у місцеву службу з переробки відходів.
Зауваження щодо використання GPS
Використання навігаційного пристрою в безпосередній близькості від обладнання наземної
широкосмугової мережі, що працює у діапазоні частот, близьких до діапазону частот будь-якої
глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS), наприклад, як система глобального
позиціонування (GPS), може призвести до погіршення робочих характеристик даного
навігаційного пристрою. Використання таких пристроїв може створювати перешкоди для прийому
сигналів GNSS.

Програми утилізації продуктів
Маркування WEEE на пристроях GARMIN означає, що пристрій забороняється викидати й
потрібно здати в пункти збору продукції після завершення терміну експлуатації. Користувачам
пристроїв з маркуванням WEEE забороняється викидати такі пристрої після завершення терміну
експлуатації як несортовані побутові відходи. Необхідно звернутися в пункт збору продукції для
повернення, переробки й утилізації, щоб зменшити будь-який вплив обладнання на навколишнє
середовище та здоров’я людини, оскільки в такому обладнанні містяться шкідливі речовини.
Інформацію про програму утилізації продуктів Garmin і відповідність вказаним нижче директивам
WEEE, RoHS, REACH та ін. див. на веб-сайті www.garmin.com/aboutGarmin/environment
Заява про відповідність
Компанія Garmin заявляє, що даний пристрій відповідає всім положенням директиви 2014/53/EC
та Технічному регламенту радіообладнання, який затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 24.05.17. №355. Повний текст Декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за
наступною адресою в Інтернеті: www.garmin.com/compliance
Картографічні дані
Пристрої оснащені картографічними даними компанії Garmin, для яких використані дані,
отримувані як з урядових, так і з приватних джерел. Практично всі джерела даних містять певною
мірою неточну або неповну інформацію. У деяких країнах повна і точна картографічна інформація
недоступна або занадто дорога.
Обмежена гарантія
ЦЯ ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА; КРІМ ТОГО, ВАМ
МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ ІНШІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ (АБО РЕГІОНУ).
КОМПАНІЯ GARMIN НЕ ВИКЛЮЧАЄ, ОБМЕЖУЄ АБО ПРИПИНЯЄ ІНШІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА,
ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ВАШОЇ КРАЇНИ
(АБО РЕГІОНУ). ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ СВОЇХ ПРАВ НЕОБХІДНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З
ЗАКОНОМ СВОЄЇ КРАЇНИ АБО РЕГІОНУ.
В матеріалах і якості виготовлення виробів, за винятком пристроїв для авіації, гарантується
відсутність дефектів протягом одного року з дати придбання. Протягом цього періоду компанія
Garmin буде виключно на свій розсуд виконувати ремонт або заміну компонентів, що вийшли з
ладу за нормальних умов експлуатації. Такий ремонт або заміна виконується без стягнення
вартості деталей і роботи з покупця за умови, що він сплатить будь-які транспортні витрати. Ця
обмежена гарантія не поширюється на: (i) косметичні дефекти, наприклад подряпини, зарубки і
вм'ятини; (ii) витратні матеріали, наприклад батареї, за винятком випадків, коли пошкодження
виробу викликано дефектом матеріалів або якості виготовлення; (iii) пошкодження, що стали
наслідком аварії, недотримання інструкцій, неправильного використання, потрапляння води,
повені, пожежі та інших природних лих і явищ або зовнішніх чинників; (iv) пошкодження,
викликані технічним обслуговуванням, виконаними особами, не уповноваженими компанією
Garmin; (v) пошкодження виробу, яке було модифіковано або змінено без письмового дозволу
компанії Garmin, або (vi) пошкодження виробу, до якого були підключені кабелі живлення і/або
передачі даних, що не поставляються компанією Garmin. Крім того, компанія Garmin залишає
за собою право не приймати претензії по гарантії щодо виробів або послуг, які були придбані
та/або використовувалися з порушенням законодавства країни. Продукти Garmin призначені
для використання тільки як допоміжний засіб і не повинні використовуватися в ситуаціях, де
потрібне точне вимірювання напрямку, відстані, місця розташування або топографічних
характеристик місцевості. Компанія Garmin не надає жодних гарантій щодо точності або
повноти картографічних даних в продуктах для навігації.
Ця обмежена гарантія не поширюється на, а компанія Garmin не несе відповідальності за будьяке погіршення робочих характеристик будь-якого навігаційного пристрою Garmin внаслідок
його використання в безпосередній близькості від будь-якого портативного термінала або
іншого обладнання наземної широкосмугової мережі, що працює в діапазоні частот, близькому
до діапазону частот будь-якої глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS), такої як
система глобального позиціонування (GPS). Використання таких пристроїв може створювати
перешкоди для прийому сигналів GNSS.
У МАКСИМАЛЬНИХ МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ГАРАНТІЇ ТА
ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ, ЩО ВИЗНАЧЕНІ У ЦІЙ ГАРАНТІЇ, Є ВИКЛЮЧНИМИ І
ЗАМІНЮЮТЬ ІНШІ, А КОМПАНІЯ GARMIN ПРЯМО ЗАЯВЛЯЄ ПРО ВІДМОВУ ВІД НАДАННЯ
БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ ТА ЗАСОБІВ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ, ЯВНІ, ОБОВ'ЯЗКОВІ,
ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ АБО ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ
УСІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ВІДПОВІДНОСТІ
ПЕВНИМ ЦІЛЯМ, СТАТУТНО-ПРАВОВИМ АБО ІНШИМ ЗАСОБАМ СУДОВОГО ЗАХИСТУ.
ДАНА ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА; КРІМ ТОГО, ВАМ
МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ ІНШІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА ЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ АБО РЕГІОНУ.
ЯКЩО ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, НЕМОЖЛИВА ЗГІДНО З
ЗАКОНОДАВСТВОМ ВАШОЇ КРАЇНИ АБО РЕГІОНУ, ТО ПЕРІОД НАДАННЯ ТАКИХ ГАРАНТІЙ
ОБМЕЖУЄТЬСЯ ПЕРІОДОМ ДІЇ СПРАВЖНЬОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ (І
РЕГІОНАХ) НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОБМЕЖЕННЯ ПЕРІОДУ ДІЇ ГАРАНТІЇ, ЩО МАЄТЬСЯ НА
УВАЗІ, ТОМУ ВИЩЕЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ ВИЯВИТИСЯ НЕПРИЙНЯТНИМИ. У
ДЕЯКИХ КРАЇНАХ (І РЕГІОНАХ) НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОБМЕЖЕННЯ ПЕРІОДУ ДІЇ ПРЯМОЇ
ГАРАНТІЇ, ТОМУ ВИЩЕ ЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ НЕ ВІДПОВІДАТИ ДІЙСНОСТІ.
ПРИ ПРЕД'ЯВЛЕННІ ПРЕТЕНЗІЇ ПРО ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЇ КОМПАНІЯ GARMIN НІ ЗА
ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОБІЧНІ, ФАКТИЧНІ,
НЕПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ВИКЛИКАНІ ВОНИ
ВИКОРИСТАННЯМ, НЕПРАВИЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ
ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ВИРОБУ, АБО ДЕФЕКТАМИ ВИРОБУ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ І
РЕГІОНАХ ЗАБОРОНЕНО ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИПАДКОВІ АБО ПОБІЧНІ
ЗБИТКИ. В ТАКИХ ВИПАДКАХ ВИЩЕВКАЗАНІ ОБМЕЖЕННЯ НЕ МОЖУТЬ БУТИ
ЗАСТОСОВАНІ.
Якщо під час гарантійного періоду ви відправите заявку на гарантійне обслуговування
відповідно до даної Обмеженої гарантії, то компанія Garmin на свій розсуд: (i) виконає ремонт
пристрою, використовуючи нові або вживані запчастини, які відповідають стандартам якості
Garmin, (ii) замінить пристрій новим або відремонтованим пристроєм, яке відповідає
стандартам якості Garmin, або (iii) поверне собі пристрій в обмін на повне відшкодування вам
його вартості. ТАКА МІРА Є ЄДИНОЮ І ВИКЛЮЧНОЮ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ БУДЬ-ЯКОГО
ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЇ. На відремонтовані або замінені пристрої надається 90-денна
гарантія. Якщо на відправлений пристрій ще поширюється початкова гарантія, то нова гарантія
дійсна протягом 90 днів або до кінця початкової 1-річної гарантії, в залежності від того, який із
зазначених періодів довший.
Перш ніж шукати пункти гарантійного обслуговування, ознайомтеся з ресурсами довідки в
Інтернеті, доступними за адресою: support.garmin.com. Якщо ваш пристрій не функціонує
належним чином після застосування цих ресурсів, зв'яжіться з авторизованим сервісним
центром Garmin в країні придбання або дотримуйтесь інструкцій на сторінці support.garmin.com
для отримання гарантійного обслуговування. Якщо ви перебуваєте в Сполучених Штатах
Америки, ви також можете зателефонувати 1-800-800-1020.
Якщо вам необхідно гарантійне обслуговування пристрою не в країні придбання, компанія
Garmin не може гарантувати наявність запчастин і пристроїв, необхідних для ремонту або
заміни, через відмінності асортименту товарів і застосовних стандартів, вимог законодавства
та нормативних актів. У такому випадку компанія Garmin на власний розсуд і відповідно до
чинного законодавства може виконати ремонт за допомогою сумісних запчастин або здійснити
заміну на аналогічний пристрій Garmin або попросити вас відправити пристрій до
авторизованого сервісного центру Garmin в країні придбання або в сервісний центр Garmin в
іншій країні, в якій можуть виконати сервісне обслуговування вашого пристрою. У даному
випадку саме ви будете відповідальні за дотримання всіх чинних законів і нормативних актів,
що стосуються імпорту та експорту, крім того, оплата всіх витрат, а саме: митних зборів, ПДВ,
вартості доставки й інших витрат, повністю лягає на вас. У деяких випадках компанія Garmin та
її дилери не можуть виконати сервісне обслуговування вашого пристрою не в країні придбання
або повернути відремонтований або замінний пристрій вам в зазначену країну через
стандарти, закони або нормативні акти в даній країні.
Покупки на аукціоні в Інтернеті. Підтвердження аукціонів в Інтернеті не приймаються як
підтвердження покупки для цілей гарантії. Для отримання гарантійного обслуговування
необхідна наявність оригіналу або копії чека, наданого продавцем виробу. Компанія Garmin не
виконує заміну відсутніх компонентів в будь-яких наборах, придбаних на аукціонах в Інтернеті.
Придбання за кордоном. На пристрої, придбані за межами США, міжнародними
дистриб'юторами повинна надаватися окрема гарантія в залежності від країни. Якщо це
положення застосовується, така гарантія надається місцевим дистриб'ютором в межах країни,
і сервісні роботи по пристрою виконуються цим дистриб'ютором. Гарантії дистриб'ютора діють
тільки в регіонах передбачуваного поширення.

