AccessIT 3

Säkerhet
Tobii AccessIT 3 har testats och godkänts som
överensstämmande med alla specifikationer och standarder
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Detta dokument, samt alla installationsinstruktioner, finns
tillgängliga online på följande språk: da-DK, de-DE, en-US,
es-MX, fr-FR, nb-NO, nl-NL, sv-SE, zh-CN. Gå till
http://www.tobiidynavox.com/AccessIT

som anges i avsnittet Information om överensstämmelse. I syfte
att garantera en säker användning finns det några
säkerhetsvarningar som bör observeras:
Utrustningen får inte modifieras. Öppna inte
AccessIT 3. Bristande efterlevnad gör att din
garanti inte längre gäller! Det finns inga
komponenter inuti som kan repareras av
användaren.
AccessIT 3-enheten får inte utsättas för regn eller
annan väta.
AccessIT 3 får inte användas som en
livsuppehållande enhet och man ska inte förlita sig
på den ifall den inte fungerar på grund av
strömavbrott eller andra orsaker.
Förlita dig inte på enheten för nödsamtal och
banktransaktioner. Vi rekommenderar att du har
flera olika kommunikationskanaler vid en eventuell
nödsituation. Banktransaktioner bör endast utföras
med ett system som rekommenderats och
godkänts enligt din banks riktlinjer.
Små barn eller personer med kognitiva
funktionshinder bör inte ha tillgång till eller använda
AccessIT 3-enheten såvida det inte sker under en
förälders eller annan vuxens överinseende.
AccessIT 3 är en kompakt elektronisk enhet.
Således består den av många separata,
sammanfogade delar. I händerna på barn kan
AccessIT 3 eller dess delar utgöra en kvävningsrisk
eller annan fara för barnet.

Om AccessIT 3 används på andra sätt än den
ändamålsenliga användningen och tillsammans
med programvara eller maskinvara från tredje part
så att användningen förändras innebär detta risker
och Tobii Dynavox ansvarar inte för följderna.

Information om överensstämmelse
AccessIT 3 är CE-märkt, vilket visar på
överensstämmelse med de
grundläggande hälso- och säkerhetskrav
som fastställts i EU-direktiven.

FCC-deklaration
Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna.
Användning sker på följande två villkor: (1) denna enhet får inte
orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste
acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskade effekter.
Ändringar som inte uttryckligen godkänts av Tobii
Dynavox kan upphäva användarens rätt att använda
utrustningen enligt FCC-reglerna.
Denna utrustning har testats och funnits följa gällande
gränsvärden för en digital klass B-enhet i enlighet med del 15 i
FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är framtagna för att ge rimligt
skydd mot skadlig störning vid installation i bostad. Denna
utrustning genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och
används enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar på
radiokommunikation.
Det finns emellertid inga garantier för att störningar inte kan
uppstå i en viss installation. Om utrustningen visar sig orsaka
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan
fastställas genom att AccessIT 3-utrustningen stängs av och

slås på igen, ska användaren försöka eliminera störningarna
genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
● Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
● Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
● Anslut utrustningen till ett vägguttag på en annan krets än
den som mottagaren är ansluten till.
● Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio/TVtekniker för assistans.

Deklaration från Industry Canada
Denna digitala Klass B-apparat uppfyller kraven enligt den
kanadensiska standarden ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

CE-deklaration och standarder
AccessIT 3 uppfyller följande direktiv:
● 2011/65/EU (RoHS 2) - direktivet om begränsning av
användning av vissa farliga ämnen
● 2006/95/EC (LVD) - lågspänningsdirektivet
● Radiokommunikationstandard 2008 (ACMA), AS/NZS
CISPR 32:2013
AccessIT 3 uppfyller följande 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

Kassera AccessIT 3
Släng inte AccessIT 3 bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall.
Följ de lokala föreskrifterna för kassering av elektrisk eller
elektronisk utrustning.

Symboler och märkning
Detta avsnitt innehåller information om de symboler som
används på AccessIT 3 eller dess förpackning.
Symboler eller
märkning

Beskrivning
Sortera i enlighet med ditt lands lagar.

CE är en förkortning för Europeiska
gemenskaperna och detta märke visar
tulltjänstemän i Europeiska unionen
att produkten överensstämmer med
ett eller flera av EG-direktiven.
Detta märke är ett certifieringsmärke
som används på elektroniska
produkter som tillverkas eller säljs i
USA och som intygar att
elektromagnetisk interferens från
enheten ligger under de gränser som
godkänts av Federal Communications
Commission.
Australian Electrical Equipment
Safety System Regulatory
Compliance-märkning.

Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer

AccessIT 3

Enhetens storlek (längd
x höjd x djup)

70mm × 23mm × 9mm

Enhetens vikt

2,75" × 0,9" × 0,35"
14 g
0,5 oz

Aktivt område för
Bluetoothöverföring
Fungerar med
(operativsystem)
Anslutning

10 m
32 feet
Windows 10
OS X, macOS, iOS
USB 2.0 eller högre

Kundtjänst
Om du behöver hjälp kan du kontakta din lokala återförsäljare
eller Tobii Dynavox kundtjänst. Hitta våra supportsidor online på:
www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.
Kontaktinformation:
Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sverige

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

+46 8 663 69 90

+1-800-344-1778

