AccessIT 3

Sikkerhet
AccessIT 3 er testet og godkjent iht. alle spesifikasjonene og
standardene som er beskrevet i avsnittet om Informasjon om
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Dette dokumentet, samt installasjonsinstruksjoner, er
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overholdelse. For å påse sikker bruk, er det noen
sikkerhetsadvarsler du bør være klar over:
Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret.
AccessIT 3 må ikke åpnes. Dersom dette ikke
overholdes, vil det føre til tap av garantien. Ingen av
komponentene kan repareres av brukeren.
AccessIT 3-enheten skal ikke utsettes for, eller
brukes i, regn eller våte forhold.
AccessIT 3 skal ikke brukes som
livsopprettholdende utstyr, og skal ikke stoles på i
tilfelle funksjonsfeil pga. strømbrudd eller andre
årsaker.
Du skal ikke stole på enheten for nødanrop eller
banktransaksjoner. Vi anbefaler å ha flere måter å
kommunisere på i nødssituasjoner.
Banktransaksjoner bør utføres via et system
anbefalt av og godkjent av banken i henhold til
gjeldende bankstandarder.
Unge barn eller personer med kognitive
funksjonsnedsettelser skal ikke ha tilgang til eller
bruke AccessIT 3-enheten uten oppsyn av foreldre
eller foresatte.
AccessIT 3 er en kompakt elektronisk enhet. Som
sådan består den av en rekke separate, monterte
deler. I hendene på et barn kan AccessIT 3 eller
dens deler utgjøre en kvelningsfare eller annen fare
for barnet.
All bruk av AccessIT 3 utenfor tilsiktet område og
sammen med tredjeparts programvare eller
maskinvare som forandrer tiltenkt bruk er en risiko,
og Tobii Dynavox kan ikke ta ansvar for dette.

Informasjon om overholdelse
AccessIT 3 er CE-merket. Dette angir
samsvar med grunnleggende helse- og
sikkerhetskrav fastsatt i EU-direktiver.

FCC-erklæring
Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 i FCCreglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne
enheten kan forårsake skadelig interferens, og (2) denne
enheten må ta enhver interferens som mottas, inkludert
interferens som kan forårsake uønsket drift.
Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Tobii
Dynavox, kan gjøre at brukeren mister retten til å
benytte utstyret i henhold til FCC-reglene.
Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en
digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-regelverket.
Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
elektronisk støy i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke
installeres og brukes iht. instruksjonene, forårsake skadelig
interferens i radiokommunikasjoner.
Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i
en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig
interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå
AccessIT 3 av og på, bør brukeren forsøke å korrigere
interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak:
● Rett mottakerantennen en annen vei, eller flytt den.
● Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
● Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det
mottakeren er koblet til.
● Få hjelp av forhandleren eller en radio/TV-tekniker.

Industry Canada-erklæring
Dette digitale apparatet i klasse B overholder kanadiske ICES003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

CE-erklæring og -standarder
AccessIT 3 samsvarer med følgende direktiver:
● 2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous
Substances Directive
● 2006/95/EC (LVD) - Low Voltage Directive
● Radiocommunication Standard 2008 (ACMA), AS/NZS
CISPR 32:2013
AccessIT 3 samsvarer med 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

Kassering av AccessIT 3
AccessIT 3 skal ikke kastes i husholdnings- eller kontoravfallet.
Følg de lokale forskriftene for fjerning av elektrisk og elektronisk
avfall.

Symboler og markeringer
I denne delen finner du informasjon om symbolene som blir
brukt på AccessIT 3 eller dens emballasje.

Symbol eller
markering

Beskrivelse
Kasseres i henhold til nasjonale krav.

CE er forkortelsen for European
Communities og merkingen
informerer tollansatte i EU om at dette
produktet samsvarer med ett eller
flere av EU-direktivene.
Merkingen er en sertifiseringsmerking
som brukes på produkter som er
produsert eller solgt i USA. Denne
sertifiserer at den elektromagnetiske
interferensen til enheten er under
grensen som anbefales av Federal
Communications Commission (FCC).
Australsk regulatorisk samsvarsmerke
for sikkerhetssystemer i elektrisk
utstyr.

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske
spesifikasjoner
Enhetsstørrelse (lengde
× høyde × dybde)
Enhetsvekt

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

Tekniske
spesifikasjoner
Aktiv rekkevidde for
Bluetooth-overføring
Fungerer med
(operativsystem)
Tilkobling

AccessIT 3
10 m
32 feet
Windows 10
OS X, macOS, iOS
USB 2.0 eller høyere

Kundestøtte
Kontakt din lokale representant eller supportavdelingen hos
Tobii Dynavox for støtte. Finn støttesidene våre på:
www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.
Kontaktinformasjon:
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

