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Indholdet af din Garmin Mobile® 10-pakke
GPS 10x GPS-modtager med trådløs Bluetooth®-teknologi 
3,7 volt lithiumionbatteri
Bælteclips, der gør din GPS 10x-modtager fuldstændigt 
bærbar
Strømkabel til køretøj til at strømforsyne og oplade GPS 
10x-modtageren i dit køretøj
Datakort med Garmin Mobile XT-navigationssoftware og 
kortdata

Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores 
onlineregistrering i dag! Gå ind på vores websted  
på http://my.garmin.com.

Side 14 indeholder afsnittet Advarsler med 
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Tænd/sluk-knap

Strøm-LED

Bluetooth-LED

Mini-USB-stik til 
strømkabel

http://my.garmin.com
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Trin 1: Isæt batteri
ADvArSel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri.  
Se vigtige oplysninger om batterisikkerhed på side 15.

1.	 Find	det	sorte	eller	grå	lithiumionbatteri,	der	fulgte	med	
i	produktæsken.

2.	 Træk	udløseren	på	batteridækslet	med	
tommelfingerneglen mod enden af GPS 10x. 

3.	 Løft	batteridækslet	af.	
4.	 Find	metalkontakterne	i	enden	af	lithiumionbatteriet.	

Indsæt	batteriet,	så	metalkontakterne	passer	med	
metalkontakterne	indvendigt	i	batterirummet.	Tryk	
batteriet	ned	på	plads.

5. Sæt batteridækslet på plads igen ved at sætte tappene 
ned	i	hullerne.	Tryk	batteridækslet	ned,	så	det	lukker.	
Udløseren	låser	dækslet	på	plads.	

Udskiftning af batteri
Batteriet skal udskiftes med et 3,7 volt Garmin-
lithiumionbatteri (010-10840-00). Du kan købe et nyt 
batteri på http://my.garmin.com/shop. Du kan også bruge 
et kompatibelt batteri til en mobiltelefon, f.eks. Nokia 
BL-5C.

Trin 2: Oplad GPS 10x-modtageren
1. Sæt det lille stik på strømkablet i mini-USB-stikket på 

siden af GPS 10x. 
2. Sæt den anden ende af strømkablet i en stikkontakt i 

bilen.	
GPS 10x-modtageren kan bruges, mens den oplader. Det 
tager ca. 4 timer at oplade batteriet. Et fuldt opladet batteri 
holder ca. 22 timer.

Udløser

Batteridæksel

Lithiumionbatteri

http://my.garmin.com/shop
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Trin 3: Installer Garmin Mobile XT 
på din mobiltelefon
1.	 Indsæt	datakortet	i	din	telefon.	
2. Installer Garmin Mobile XT-navigationssoftwaren, 

når	du	bliver	bedt	om	det,	og	vælg	Ja.	
Navigationssoftwaren installeres automatisk på din 
telefon.

3. Svar på spørgsmålene for at konfigurere Garmin 
Mobile XT.

Hvis softwareinstallationen ikke startes automatisk, skal 
du følge de instruktioner, der passer til din type telefon, 
for at installere Garmin Mobile XT.

Brugere af Windows Mobile® smartphones: Anvend 
telefonens stifinder, og vælg filen “Garmin Mobile 
XT” på kortet.
Brugere af Palm OS® smartphones: Åbn programmet 
“XT Install” på kortet.
Brugere af Symbian™ smartphones: Anvend 
telefonens stifinder, og vælg filen “GarminMobileXT.
SIS” på kortet.

•

•

•

Trin 4: Tilslut til GPS 10x-modtager
 BeMærk: Installer Garmin Mobile XT, før du opretter 
en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

1.	 Tryk	og	hold	knappen	 	Tænd/sluk nede på GPS 
10x-modtageren for at tænde for den.

2. Sørg for, at GPS 10x-modtageren befinder sig inden 	
for 30 fod (10 meter) af din telefon. 

3. Tænd for telefonen, og aktiver Bluetooth-komponenten. 
(Se i dokumentationen til telefonen for oplysninger om 
aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi).

4.	 Åbn	  Garmin Mobile XT i programmappen eller 
hovedmenuen	på	telefonen.	Første	gang	du	åbner	
Garmin Mobile XT, søger den automatisk efter GPS 
10x-modtageren. 

Når telefonen og GPS 10x-modtageren har oprettet 
forbindelse, begynder den blå LED på modtageren at 
blinke langsomt. 
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Hvis GPS 10x-modtageren efter flere minutter ikke har 
oprettet en Bluetooth-forbindelse, slukker den automatisk. 
GPS 10x-modtageren slukkes manuelt ved at trykke på og 
holde knappen  Tænd/sluk nede.

Status for Bluetooth-LED 
Hurtigt blåt blink: Der er tændt, og Bluetooth er 
aktiveret
Langsomt blåt blink: Der er etableret en Bluetooth-
forbindelse til din telefon

Status for strøm-LED 
Blinker gul grøn: Oplader
Fast gul grøn: Batteriet er opladet 
Blinker orange: Batteriet er ved at være afladet
Fast orange: Fejl på batteri eller system

Flere oplysninger om den trådløse 
Bluetooth®-forbindelse

Sørg for, at der er tændt for GPS 10x.
Sørg for, at Bluetooth-komponenten på din telefon  
er konfigureret korrekt.

•

•

•
•
•
•

•
•

GPS 10x-modtagerens PIN/adgangsnøgle er 1234.
Se www.garmin.com/support/. Klik på Søg i support, 
indtast “Bluetooth”, og klik på Søg.

Trin 5: Installer GPS 10x i et køretøj
For at kunne kommunikere med trådløs Bluetooth®-
teknologi skal GPS 10x-modtageren være inden for ca.  
30 fod (10 meter) af telefonen.
For at kunne modtage satellitsignaler skal GPS 10x 
placeres, hvor der er klart udsyn til himlen. 

Trin 6: Modtag GPS-signaler
1.	 Åbn	  Garmin Mobile XT.
2. Bekræft, at den blå LED på GPS 10x-modtageren 

blinker	langsomt	blåt,	som	tegn	på	at	der	er	etableret	
en	trådløs	forbindelse.

3. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i 
nærheden	af	høje	bygninger	eller	træer.	

•
•

www.garmin.com/support/faqs


Garmin Mobile® 10 Lynstartvejledning �

Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter.  
Søjlerne  i øverste venstre hjørne af Garmin Mobile 
XT-vinduet angiver styrken af satellitsignalet. Når mindst 
én søjle er grøn, har GPS 10x modtaget satellitsignaler,  
og så kan du finde din destination og drage af sted.

Tilpasning af telefonindstillinger
Du kan indstille telefonens automatiske slukning og 
andre strømstyringsindstillinger til at passe til dine 
navigationsbehov. Se instruktionerne i dokumentationen 
til din telefon.

Navigation med Garmin Mobile XT
De komplette oplysninger om brug 
af Garmin Mobile XT og tip til 
fejlfinding findes i det indbyggede 
hjælpesystem. Vælg  Hjælp på 
Garmin Mobile XT’s hovedside. 
Se også Garmin Mobile XT 
Brugervejledning på  
www.garmin.com/mobilext.

Find: Find adresser, interessepunkter (f.eks. restauranter, 
hoteller, seværdigheder), vejkryds og en række andre 
steder på dit detaljerede kort.
vis kort: Få vist et kort over din aktuelle placering. Kortet 
flytter sig, når du flytter dig, så det hele tiden viser, hvor 
du er. 

 Garmin Online: Få adgang til Garmin Online-
funktioner.

 værktøjer: Brug værktøjer, der er nyttige til 
navigation, f.eks. rutedetaljer, positionsmeddelelser  
og indstillinger.

 Forlad: Luk Garmin Mobile XT.
 Positionsmeddelelser: Du har modtaget en ny 

positionsmeddelelse.
 Meddelelse: Du har modtaget en ny meddelelse fra 

Garmin Online™-serveren.
 Hjælp: Find ud af mere om Garmin Mobile XT. 

 BeMærk: Du er muligvis nødt til at vælge Menu for 
at få vist Garmin Online, værktøjer og Hjælp. Dette 
angives i denne vejledning som (Menu >).

www.garmin.com/mobilext
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Sådan finder du en destination
Menuen Find indeholder flere kategorier og 
underkategorier, så du kan finde destinationer. Du kan 
indtaste adresser, finde positioner, du har fundet for nylig, 
og få vist gemte placeringer.
1. Vælg (Menu >) Find > 

Interessepunkter.
2. Vælg en kategori. For at finde en 

position	via	navn	skal	du	vælge	
Stav navn,	indtaste	hele	eller	en	
del	af	navnet	og	derefter	vælge	
den	position,	du	ønsker.

3.	 Vælg	en	underkategori,	eller	
vælg	Alle kategorier. Der 
vises	en	liste	med	positioner	i	
nærheden	af	din	aktuelle	position.	

4.	 Vælg	en	position	for	at	åbne	en	side	med	oplysninger.
5.	 Vælg	Kør!	for	at	oprette	en	rute	til	positionen.

Side med oplysninger og funktioner
Når du har valgt en position, du vil navigere til, skal du 
vælge (Menu >) valg for at se flere valgmuligheder. 

Gem i Mine positioner: Gemmer positionen i Mine 
positioner, som er en samling af dine favoritsteder. 
Gem i kontaktpersoner: Gemmer positionen i 
telefonens kontaktliste. 
Tilføj som viapunkt til aktuel 
rute: Føjer positionen til din 
aktuelle rute. 
Send position: Sender din 
position som en Garmin 
positionsmeddelelse.
vejr: Viser de aktuelle 
vejrforhold og en 
femdøgnsprognose for 
positionen.
kort: Viser positionen på et kort.
ring op (eller et telefonikon på oplysningssiden): 
Ringer op til en position (hvis det er muligt).

•

•

•

•

•

•
•
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Sådan følger du ruten
Når du har fundet positionen, skal 
du vælge kør! for at oprette en rute 
derhen. Kortet åbnes automatisk, 
og din rute markeres med en 
magentarød linje. Positionsikonet  
viser din aktuelle position på kortet. 
Retningsangivelser vises øverst på 
skærmen. Din aktuelle hastighed 
og dit forventede ankomsttidspunkt 
vises nederst på skærmen. Hvis 
du ikke navigerer, vises din aktuelle hastighed og 
kørselsretning nederst på skærmen.
Hvis du forlader kortet og vil gå tilbage, skal du vælge vis 
kort på hovedsiden til Garmin Mobile XT. Vælg Stop  
for at holde op med at navigere den aktive rute. 

 BeMærk: Trafik undgås som standard, når ruter 
oprettes. For at ændre denne og andre ruteindstillinger 
skal du vælge (Menu >) værktøjer > Indstillinger > 
ruteplanlægning > Opsætning af undgåelse.

Forklaring af positionsmeddelelser
 BeMærk: Positionsmeddelelsesservicen er ikke 
tilgængelig på alle mobiltelefoner. 

Positionsmeddelelser gør det muligt for dig at sende 
oplysninger om din aktuelle position til andre via SMS. 
Den sædvanlige SMS-takst for telefonen er gældende.

Afsendelse af 
positionsmeddelelse 
1. Fra hovedsiden til Garmin 

Mobile XT skal du vælge 
(Menu >) Værktøjer	> 
Positionsmeddelelser.	

2.	 Vælg	Kontaktpersoner,	og		
vælg	derefter	en	kontaktperson.	

3.	 Vælg	Vælg.	
4.	 For	at	sende	meddelelsen	skal	du	vælge	Send 

positionsmeddelelse.	
5. For at vedhæfte et kort skal du vælge (Menu >) Vis 

kort. (Den MMS-service, der kræves til denne funktion, 	
er muligvis ikke tilgængelig på alle telefoner.)
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6.	 Vælg	Send	for	at	sende	meddelelsen.
Brugere af Garmin Mobile XT, der modtager en 
positionsmeddelelse, kan gemme positionen og  
navigere til den.

Forespørgsel om en positionsmeddelelse
1. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du vælge 

(Menu >) Værktøjer	> Positionsmeddelelser.	
2.	 Vælg	Kontaktpersoner,	og	vælg	derefter	en	

kontaktperson.	
3.	 Vælg	Vælg.	
4. Du forespørger om en positionsmeddelelse fra 

denne	kontakt	ved	at	vælge	Forespørg om 
positionsmeddelelse > Forespørgsel.

Tilpasning af Garmin 
Mobile XT 
1. Fra hovedsiden til Garmin 

Mobile XT vælger du (Menu >) 
Værktøjer > Indstillinger.	

2.	 Vælg	en	kategori,	hvor	du	vil	
ændre	indstillinger.	

3.	 Vælg	en	indstilling,	du	vil	ændre,	
vælg	den	nye	indstilling,	og	vælg	
Udført.	
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Sådan bruger du Garmin Online
Du kan bruge Garmin Online til at downloade 
positionsrelevante oplysninger som f.eks. brændstofpriser 
(kun i USA), aktuelle vejrdata og trafikdata. Du kan også 
downloade sikkerhedskameraoplysninger (kun i Europa). 
Det er ikke alle tjenester, der er tilgængelige i alle 
områder. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du 
vælge (Menu >) Garmin Online eller logoet  Garmin 
Online. Vælg et element, der skal vises, f.eks. trafik, vejr 
eller brændstofpriser.
Din telefon skal have en 
dataforbindelse og dataplan for at 
få adgang til Garmin Online. Din 
konto hos Garmin Online aktiveres 
automatisk på de fleste telefoner. De 
fleste Garmin Online-data er gratis, 
men de almindelige priser for internet 
og dataoverførsel for din telefon er 
gældende. 
Hver gang du begynder at navigere, opretter 
Garmin Mobile XT adgang til Garmin Online for 
at tjekke trafikbegivenheder på din rute. Hvis der 
er en trafikbegivenhed, undgår Garmin Mobile XT 
begivenheden, når der oprettes en rute.

Find et interessepunkt vha. Google™  
Local Search
Hvis du ikke kan finde det interessepunkt, du søger 
efter, kan du bruge Local Search for at udvide 
søgemulighederne. Ud over at søge efter interessepunkter 
efter navn, kan man bruge Local Search til at finde 
positioner i en bestemt kategori. Der findes flere 
oplysninger på http://local.google.com.
1. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du vælge 

(Menu >) Garmin Online > Google Local Search 
eller	Find > Google Local Search.

2.	 Vælg	Stav navn.

http://local.google.com
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3.	 Indtast	bogstaver	for	det,	du	søger,	på	skærmen	eller	
tastaturet.	Vælg	Udført.

4.	 Opringning	til	et	interessepunkt	
5.	 Vælg	Kør!	for	at	oprette	en	rute	til	positionen	eller	

vælge	en	anden	indstilling.

Sådan finder du et sted vha. 
fotonavigation
Panoramio leverer billeder, der indeholder oplysninger  
om positionen. 
1. Fra hovedsiden til Garmin Mobile XT skal du vælge 

(Menu >) Garmin Online > Panoramio-fotos eller	
Find > Google Local Search.

2. Der indlæses en oversigt over fotos taget af 
Panoramio-brugere af positioner i nærheden.  	
Du navigerer til en position ved at vælge et foto 	
og	derefter	trykke	på	Kør!
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Visning af flydata
Funktionen Flystatus viser lufthavne i stigende rækkefølge 
med de nærmeste større lufthavne vist først.
1. Vælg (Menu >) Garmin Online > Flystatus for	at	få	

vist	en	oversigt	over	lufthavne.

2. Vælg en lufthavn for at se, hvilke fly der afgår inden 
for	de	næste	24	timer,	oplysninger	om	afgange	og	
ankomster,	samt	for	at	navigere	til	lufthavnen.

3.	 Vælg	Kort	for	at	se	lufthavnens	position	på	kortet,		
eller	vælg	Valg	for	at	se	yderligere	valgmuligheder.



1� Garmin Mobile® 10 Lynstartvejledning

Specifikationer
Størrelse:  0,697” H × 1,65” B × 3,04” D  

(17,7 × 41,9 × 77,1 mm) 
vægt: 2,12 oz. (60 g) 
kabinet: Robust men ikke vandtæt
Strømforsyning: Genopladelige lithiumionbatterier  
(kan udskiftes), 22 timers brug (typisk), kabel til 
opladning i køretøj
Arbejdstemperatur: 
Batteridrift: 14°F til 140°F (-10°C til 60°C)
ekstern strøm: -22°F til 140°F (-30°C til 60°C)
Opladningstemperatur: 41°F til 113°F (5°C til 45°C)
Opbevaringstemperatur: -22°F til 140°F (-30°C til 
60°C)
Protokol-grænseflade: NMEA 0183, sendt. GGA/GSA/
GSV/GLL/RMC/VTG og Garmin navnebeskyttet
GPS-modtager: SiRFstarIII™ højfølsom GPS-modtager, 
WAAS-aktiveret

Trådløs grænseflade: Forbinder (med trådløs Bluetooth-
teknologi (Klasse 2)) til en mobiltelefon med Windows 
Mobile-software, Symbian-software eller Palm  
OS-software, der har trådløs Bluetooth-teknologi 
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Flere oplysninger/Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har  
spørgsmål vedrørende brugen af Garmin Mobile XT.  
Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til  
www.garmin.com/support eller kontakte Garmin  
USA pr. telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
Hvis du befinder dig i Storbritannien, skal du kontakte 
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til  
www.garmin.com/support og klikke på kontakt  
support for at få oplysninger om support i de  
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin  
(Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870.8501241.
Køb Garmin Mobile 10-tilbehør på  
http://my.garmin.com/shop.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
http://my.garmin.com/shop
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 Advarsler
Følgende potentielt farlige situationer kan resultere i ulykker 
eller sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.

Når mobiltelefonen installeres i et køretøj, skal den placeres 
sikkert, så den ikke blokerer førerens udsyn eller påvirker 
køretøjets øvrige udstyr, som f.eks. rat, pedaler eller gearstang. 
Placer ikke enheden foran eller over en airbag. (Se diagram).
Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde 
angivelserne fra din mobiltelefon med alle tilgængelige 
navigationskilder, bl.a. oplysninger fra vejskilte, synsindtryk og 
kort. Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid løse eventuelle 
uoverensstemmelser, før du fortsætter navigationen, og rette dig 
efter aktuelle færdselstavler.

•

•

Før altid køretøjet på en sikker måde. lad dig ikke distrahere 
af din mobiltelefon under kørslen, og vær altid opmærksom 
på kørselsforholdene. Minimer den tid, der går med at se på 
mobiltelefonens skærm under kørsel, og brug stemmemeddelelser, 
når det er muligt. Du bør ikke indtaste destinationer, ændre 
indstillinger eller åbne funktioner, som kræver, at du bruger 
mobiltelefonens taster i længere tid under kørslen. Træk ind 
til siden på en sikker og lovlig måde, før du udfører sådanne 
handlinger.
Navigationssoftwaren er designet til at komme med forslag til 
ruter. Den er ikke udviklet til at afskaffe behovet for førerens 
opmærksomhed angående vejspærringer eller vejforhold, 
kødannelser, vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke 
sikkerheden under kørsel.

•

•

Monter den 
ikke, så førerens 
udsyn blokeres.

Placer den 
ikke løst på 
køretøjets 
instrumentbræt.Placer den ikke foran 

en airbag.
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Batteriadvarsler
Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan det udskiftelige 
lithiumionbatteri få en kortere levetid eller kan forårsage beskadigelse 
af GPS 10x, brand, kemisk forbrænding, elektrolytlækage og/eller 
personskade.

Efterlad ikke GPS 10x udsat for en varmekilde eller på et sted med 
høj temperatur, som f.eks. i solen i et uovervåget køretøj. Du kan 
undgå at beskadige GPS 10x ved at fjerne den fra køretøjet eller 
opbevare den uden for direkte sollys, f.eks. i handskerummet. 
Overhold følgende temperaturområder: 

Batteridrift: 14°F til 140°F (-10°C til 60°C)
Ekstern strøm: -22°F til 140°F (-30°C til 60°C)
Opladningstemperatur: 41°F til 113°F (5°C til 45°C)
Opbevaringstemperatur: -22°F til 140°F (-30°C til 60°C)

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Enheden må ikke afbrændes. 
Batteriet må ikke skilles ad, punkteres eller beskadiges.
Opbevar det brugte batteri uden for børns rækkevidde. 
Hvis du bruger en ekstern batterioplader, skal du bruge Garmin-
tilbehør, der er godkendt til produktet.
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt 
genbrug af batteriet.
Udskift kun batteriet med det rigtige batteri. Du kan købe et nyt 
Garmin lithiumionbatteri (010-10840-00) ved at gå ind på  
http://my.garmin.com/shop. Du kan også bruge et kompatibelt 3,7 V 
batteri til en mobiltelefon, f.eks. Nokia BL-5C.

•

•
◦
◦
◦
◦

•
•
•
•
•

•

•

ADvArSel: Dette produkt, dets indpakning og de forskellige 
komponenter indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien 
ved, forårsager kræft, fosterskader eller reproduktionsskader. Denne 
oplysning gives i overensstemmelse med Californiens Proposition 65. 
Se www.garmin.com/prop65 for yderligere oplysninger.

Vigtige oplysninger
InFOrMATIOn OM kOrTDATA: Ét af Garmins mål er at give 
kunderne den mest fuldstændige og nøjagtige kartografi, som kan 
tilbydes til en rimelig pris. Vi anvender en kombination af officielle 
og private datakilder, hvilket vi anerkender i vejledningerne og i 
meddelelser om ophavsret, der bliver vist til brugeren. Næsten alle 
datakilder indeholder nogle unøjagtige eller ufuldstændige data. I visse 
lande er fuldstændig og nøjagtig kortinformation enten ikke tilgængelig, 
eller den er uforholdsmæssigt dyr. 
Ifølge California electronic Waste recycling Act of 2003 kræves  
det, at visse elektroniske dele genbruges. Se www.erecycle.org, hvis  
du ønsker yderligere oplysninger om genbrugskrav til dette produkt.

Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette GPS 10x-produkt overholder de  
essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC.  

http://my.garmin.com/shop
www.garmin.com/prop65
www.erecycle.org
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Du kan se hele overensstemmelseserklæringen på Garmins websted: 
www.garmin.com. 

Overholdelse af FCC
Produktet er blevet testet og overholder afsnit 15 af FCC-
interferensbegrænsningerne for digitale enheder i klasse B TIL PRIVAT 
BRUG ELLER KONTORBRUG. Disse begrænsninger har til formål at 
yde bedre beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder og er 
strengere end “udendørs” krav.
Følgende betingelser gælder for brugen af denne enhed: (1) enheden 
må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere 
modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket 
funktion.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, 
og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse 
med brugervejledningen, kan det forårsage interferens i forhold til 
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå 
interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig 
indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere 
ved at slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene 
på én eller flere af følgende måder:

Juster eller flyt modtagerantennen. 
Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som 
GPS-enheden er tilsluttet. 
Kontakt forhandleren, hvis intet af dette hjælper. 

•
•
•

•

Produktet indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. 
Reparation bør kun foretages af et autoriseret Garmin-servicecenter. 
Uautoriserede reparationer eller ændringer kan resultere i permanent 
beskadigelse af udstyret samt gøre garantien ugyldig, og du kan miste 
retten til at betjene dette udstyr iht. del 15-regulativerne.

FCC RF-stråling
Dette udstyr lever op til de grænseværdier for stråling, som FCC har 
fremsat for et ukontrolleret miljø. Følg de særlige brugsvejledninger 
for tilfredsstillende overholdelse af RF-stråling. Denne sender må ikke 
placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere.

Overensstemmelse med Industry 
Canada
Radiokommunikationsudstyr i Kategori I overholder Industry Canada 
Standard RSS-210. Radiokommunikationsudstyr i Kategori II 
overholder Industry Canada Standard RSS-310. 

Begrænset garanti
Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler 
i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode 
vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte komponenter, 
der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller 
udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår 
reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle 
transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes 

www.garmin.com
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misbrug, fejlagtig brug, uheld eller uautoriserede ændringer eller 
reparationer.
DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER 
UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE 
GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG 
LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE 
AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE 
ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG 
BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE 
FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG 
FOR NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE 
SKADER ELLER FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES 
BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG 
AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED 
PRODUKTET. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvaret for 
følgeskader og ekstraskader, så det er ikke sikkert, at ovenstående 
begrænsninger gælder for dig.
Garmin har den fulde ret til at reparere eller udskifte enheden eller 
softwaren eller tilbyde fuld refundering af købsprisen efter eget 
valg. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ 
ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at 
få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for 
forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer.  
Pak enheden sikkert ind med en kopi af den originale faktura,  

der kræves som bevis for købet med henblik på reparation i henhold 
til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. 
Enheden skal sendes med forudbetalt fragt til en af Garmins 
garantiservicestationer. 
køb fra onlineauktioner: Produkter, som er solgt gennem 
onlineauktioner, berettiger dig ikke til rabatter eller andre særtilbud fra 
Garmin. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav 
om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en 
kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende 
dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes en separat garanti af internationale 
forhandlere for enheder, som er købt uden for USA. Denne garanti 
gives af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal 
service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede 
distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal 
returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada  
eller Taiwan for service.

NAVTEQ Traffic™ licensaftale for 
slutbruger
Vilkårene og betingelserne i NAVTEQ Traffic licensaftale for  
slutbruger (ændres fra tid til anden af NAVTEQ) kan findes på  
www.traffic.com/navteqtraffic_enduser.html.

www.traffic.com/navteqtraffic_enduser.html


Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit  
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
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