AccessIT 3

Sikkerhed
AccessIT 3 er afprøvet og fundet i overensstemmelse med
alle specifikationer og standarder opført i afsnittet
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Dokumentet og installationsvejledningen kan findes online
på følgende sprog: da-DK, de-DE, en-US, es-MX, fr-FR, nbNO, nl-NL, sv-SE og zh-CN. Besøg
http://www.tobiidynavox.com/AccessIT

Overensstemmelsesoplysninger. Du skal dog være opmærksom
på et par sikkerhedsmæssige advarsler:
Udstyret må ikke ændres på nogen måde.
AccessIT 3 må ikke åbnes. Åbnes enheden,
annulleres garantien! Der er ingen indvendige
komponenter, som kan repareres af brugeren.
Udsæt ikke AccessIT 3-enheden for regn eller våde
forhold.
AccessIT 3 kan ikke anvendes til livsbevarende
støtte og det kan ikke regnes med i forhold til
manglende funktionalitet som følge af strømsvigt
eller andre årsager.
Undlad at bruge enheden til nødopkald eller
banktransaktioner. Vi anbefaler, at der rådes over
flere kommunikationsmetoder i tilfælde af en
nødsituation. Banktransaktioner må kun
gennemføres med et system, som din bank
anbefaler, og som er godkendt i henhold til bankens
standarder.
Små børn eller personer med kognitive handikap
må ikke have adgang til eller bruge AccessIT 3enheden uden at være under opsyn af forældre eller
værge.
AccessIT 3 er en kompakt elektronisk enhed. Den
består af mange separate dele, der er samlet. Hold
AccessIT 3 uden for børns rækkevidde. Enheden
eller delene hertil kan udgøre en kvælningsfare eller
anden fare for børn.

Al anvendelse af AccessIT 3 ud over den tilsigtede
brug og sammen med software eller hardware fra
tredjemand, som ændrer den tiltænkte brug,
foretages på egen risiko, og Tobii Dynavox påtager
sig intet ansvar herfor.

Overensstemmelsesoplysninger
AccessIT 3 er CE-mærket, hvilket angiver
overholdelse af de væsentlige sundhedsog sikkerhedskrav i EU-direktiver.

FCC-erklæring
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 af FCCreglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden
må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal
acceptere eventuel interferens, der modtages, inkl. interferens
der kan forårsage uønsket drift.
Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
Tobii Dynavox, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse
til at betjene udstyret i henhold til FCC-reglerne.
Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en
digital enhed i klasse B i overensstemmelse med del 15 i de
amerikanske FCC-regler. Disse grænser er beregnet til at give
rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i
boligområder. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og
anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage
skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i
en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig
interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan
afgøres ved at slukke og tænde AccessIT 3, opfordres brugeren

til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af
følgende måder:
● Drej eller flyt modtagerantennen.
● Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
● Slut udstyret til et andet netstik end det, modtageren er
tilsluttet.
● Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for
at få hjælp.

Erklæring fra Industry Canada
Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med
Canadas direktiv ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

CE-erklæringer og standarder
AccessIT 3 overholder følgende direktiver:
● 2011/65/EU (RoHS 2) – Direktiv om begrænsning af
anvendelsen af visse farlige stoffer
● 2006/95/EF (LVD) – Direktiv om lavspænding
● Radiokommunikationsstandarden 2008 (ACMA), AS/NZS
CISPR 32:2013
Enheden AccessIT 3 overholder følgende standarder:
●
●
●
●
●
●

FCC, CFR Title 47, Part 15 Subpart B: 2015, CLASS B
ICES-003 Issue 6:2016 Class B
EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Bortskaffelse af AccessIT 3
AccessIT 3 må ikke bortskaffes sammen med husholdningseller kontoraffald. Følg de lokale regler for bortskaffelse af
elektrisk og elektronisk udstyr.

Symboler og markører
Afsnittet indeholder oplysninger om symbolerne, der anvendes
på AccessIT 3 eller indpakningen hertil.
Symbol eller
mærke

Beskrivelse
Bortskaffelse bør foregå i henhold til
dit lands gældende bestemmelser.

CE er en forkortelse for det
europæiske fællesskab, og denne
markør fortæller toldere inden for EU,
at dette produkt overholder et eller
flere EU direktiver.
Dette mærke er et
certificeringsmærke, der anvendes på
elektronik, som er fremstillet eller
solgt i USA og det certificerer, at den
elektromagnetiske interferens fra
enheden er lavere end den maksimale
grænse, godkendt af det amerikanske
standardiseringsorgan Federal
Communications Commission.
Mærke for lovgivningsmæssig
overholdelse af det australske
sikkerhedssystem for elektrisk udstyr.

Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
Enhedens mål (længde
× højde × bredde)
Enhedens vægt

AccessIT 3
70 mm × 23 mm × 9 mm
2,75” × 0,9” × 0,35”
14 g
0,5 oz

Aktiv rækkevidde for
Bluetooth-transmission
Fungerer med
(styresystem)
Tilslutninger

10 m
32 fod
Windows 10
OS X, macOS og iOS
USB 2.0-kabel eller større

Kundesupport
Kontakt din lokale repræsentant eller Tobii Dynavox support,
hvis du har brug for hjælp. Find vores supportsider på:
www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.
Kontaktoplysninger:
Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+46 (8) 663 69 90

Tlf. +1-800-344-1778

