AccessIT 3

Veiligheid
De AccessIT 3 is getest en goedgekeurd als zijnde in
overeenstemming met alle specificaties en normen die
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Dit document en de installatie-instructies zijn online
beschikbaar in de volgende talen: da-DK, de-DE, en-US, esMX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE, zh-CN. Bezoek
http://www.tobiidynavox.com/AccessIT

worden vermeld in de sectie Compliance Informatie. Om een
veilige werking te waarborgen moeten er een aantal
veiligheidswaarschuwingen in acht worden genomen:
Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd
De AccessIT 3 niet openmaken. Als u hier niet aan
voldoet, vervalt de garantie! Het apparaat bevat
geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden gerepareerd.
Het AccessIT 3 apparaat mag niet worden
blootgesteld aan of gebruikt worden in regen of
natte omstandigheden.
De AccessIT 3 dient niet te worden gebruikt als
levensreddend apparaat en er dient niet op te
worden gerekend als het apparaat niet meer werkt
vanwege bijvoorbeeld een stroomstoring.
Vertrouw niet op het apparaat voor noodoproepen
of banktransacties. Het verdient aanbeveling over
meerdere communicatiemiddelen te beschikken in
noodsituaties. Banktransacties mogen uitsluitend
worden uitgevoerd met een systeem dat is
aanbevolen door en voldoet aan de normen van uw
bank.
Jonge kinderen of mensen met een cognitieve
beperking mogen geen toegang hebben tot het
AccessIT 3-apparaat of het apparaat gebruiken
zonder toezicht van een ouder of andere
verantwoordelijke volwassene.

De AccessIT 3 is een compact elektronisch
apparaat. Als zodanig, bestaat het uit tal van
afzonderlijke, aan elkaar gemonteerde onderdelen.
In de handen van een kind, de AccessIT 3 of de
onderdelen ervan kunnen een verstikkingsgevaar of
ander gevaar voor het kind vormen.
Elk gebruik van de AccessIT 3 dat buiten de
beoogde toepassing valt en gebruik samen met
software of hardware van derden waardoor de
beoogde toepassing verandert, vormt een risico
waarvoor Tobii Dynavox geen verantwoordelijkheid
neemt.

Conformiteitsinformatie
De AccessIT 3 beschikt over een CEkeurmerk, hetgeen aangeeft dat het
voldoet aan de essentiële gezondheidsen veiligheidsvereisten van Europese
richtlijnen.

FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het
gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1)
dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
(2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden,
ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door Tobii Dynavox kunnen het recht
van de gebruiker om het apparaat te bedienen
ongeldig maken conform de FCC-voorschriften.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden
met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B,

conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn
bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke
storingen te bieden in een woonomgeving. Deze apparatuur
genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze
uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt
overeenkomstig de instructies, kan deze schadelijke
interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie
geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch
schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of
televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de AccessIT 3
los te koppelen en weer aan te sluiten, dient de gebruiker de
interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende
maatregelen:
● Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de
antenne.
● Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
● Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere
stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
● Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur
voor hulp.

Industry Canada verklaring
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese
norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

CE-verklaring en normen
De AccessIT 3 voldoet aan de volgende normen:
● 2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous
Substances Directive
● 2006/95/EC (LVD) - Laag Voltage Richtlijn

● Radiocommunication Standaard 2008 (ACMA), AS/NZS
CISPR 32: 2013
De AccessIT 3 voldoet aan de volgende normen:
●
●
●
●
●
●

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

De AccessIT 3 wegdoen
Gooi de AccessIT 3 niet weg bij het gewone huishoudelijk of
kantoorafval. Volg de plaatselijk geldende voorschriften voor het
weggooien van elektrische en elektronische apparaten.

Symbolen en opschriften
Dit gedeelte biedt informatie over de symbolen die worden
gebruikt op de AccessIT 3, of haar verpakking.
Symbool of
Opschrift

Beschrijving
Weggooien volgens de vereisten in
uw land.

CE is een afkorting van de Europese
Gemeenschappen en hieruit blijkt
voor douaneambtenaren in de
Europese Unie dat het product
voldoet aan een of meer van de
Europese richtlijnen.

Symbool of
Opschrift

Beschrijving
Dit is een certificeringsmarkering voor
elektronische producten die in de
Verenigde Staten worden
gefabriceerd of verkocht. Dit geeft
aan dat de elektromagnetische
interferentie van het apparaat binnen
de limieten valt zoals goedgekeurd
door de Amerikaanse FCC (Federal
Communications Commission).
Australisch Elektrisch
Veiligheidssysteem Wettelijk
Conformiteitsmerk.

Technische specificaties
Technische specificaties
Afmetingen Apparaat
(Lengte x Hoogte x
Diepte)
Gewicht apparaat

AccessIT 3
70mm × 23mm × 9mm
2.75” × 0.9” × 0.35”
14 g
0,5 oz

Actief bereik van
Bluetooth-transmissie
Werkt met
(besturingssysteem)
Connectiviteit

10 m
32 feet
Windows 10
OS X, macOS, iOS
USB 2.0 of hoger

Klantenondersteuning
Neem voor ondersteuning alstublieft contact op met uw
plaatselijke vertegenwoordiger of met de
ondersteuningsafdeling van Tobii Dynavox. Onze
ondersteuningspagina's vindt u online op:
www.tobiidynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.
Contactgegevens:
Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sweden

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

+46 8 663 69 90

+1-800-344-1778

