
SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

Læs venligst disse retningslinjer. 
De har alene ansvaret for hvordan 
apparatet behandles og alle relaterede 
konsekvenser af dette.

SIKKER OMGANG MED PRODUKTET
 • Installer og brug enheden og tilbehør til sit formål, ifølge 

brugervejledningen.

 • Følg alle regler og bestemmelser for at bruge enheden hvor 
den er placeret. Tænd ikke for enheden, hvor brugen af en 
trådløs enhed kan forårsage forstyrrelser eller fare.

 • Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, som ikke 
kan garantere forbindelse under alle forhold. Stol aldrig 
alene på trådløse enheder til nødkommunikation.

 • Håndter enheden, tilbehør, SIM-kort og SD-kort med omhu. 
Opbevar dem på et rent og støvfrit sted.

 • Stop med at bruge din enhed eller tilbehør, hvis de er 
beskadigede. Skil ikke enheden eller dens tilbehør ad, 
kun autoriserede servicefolk må reparere dem.

 • Hold enheden og tilbehør utilgængeligt for åben ild, 
tændte tobaksprodukter, flydende væsker, fugt eller høj 
luftfugtighed.

 • Enheden inklusive tilbehør kan blive varm under opladning 
og under normal brug. Brug ikke enheden, hvis den er 
overophedet.

 • Opbevar ikke enheden i nærheden af magnetiske felter.

 • Brug ikke stærke kemikalier, rengøringsmidler eller 
aerosoler til at rengøre enhed eller tilbehør.

 • Hold enheden og tilbehør utilgængeligt for børn.

 • Brugere af cochlear implantater, pacemakere eller andet 
medicinsk udstyr, bør kontakte deres læge og producenten 
af enheden for at afgøre, om Jablocom telefonen kan 
forstyrre det medicinske udstyr.

BATTERI OG OPLADER 
 • Brug kun Jablocom godkendt tilbehør. Tilslut ikke 

inkompatible produkter eller tilbehør.

 • Apparatet er beregnet til at blive drevet fra 
strømforsyningen. På grund af den begrænsede batteri 
kapacitet i backup-batteriet i enheden, skal du være 
opmærksom på enheden ikke altid kan bruges til at 
foretage nødopkald.

INTERFERENS
Din enhed indeholder en sender og en modtager. 
Når enheden er tændt, modtager og sender den energi 
via radiofrekvens. For at overholde de internationale 
retningslinjer for radiobølger, skal enheden placeres i en 
position, hvor afstanden fra brugerens krop er større end 
20 cm. Den højeste værdi af stråling målt i henhold til 
disse retningslinjer er lavere end den SAR-grænsen for 
eksponering for radiobølger 2 W/kg. Overensstemmelses 
erklæring findes på www.jablocom.com.

GARANTI

For at gøre et krav gældende under 
garantien, bedes du returnere enheden 
til din forhandler. Eventuelle fejl vil blive 
afhjulpet gratis ved at reparere eller, efter 
vores skøn, ombytte enheden. Garantien 
gælder kun, hvis alle følgende betingelser 
er opfyldt:
a) Enheden returneres med alt tilbehør.

b) Enheden herunder dens plastik dele og tilbehør 
er ikke synligt beskadiget. 

c) Apparatet er ikke afmonteres af uvedkommende. 

d) Enheden ikke viser tegn på kontakt med væsker eller udsat 
for høj luftfugtighed.

e) Fejlen er opstået indenfor garantiperioden.

f) Original kvittering udstedt til den oprindelige køber 
af forhandleren, med angivelse af købsdatoen og IMEI 
svarer med enheden, er vedlagt.

g) Fejlen er beskrevet skriftligt. Elektronisk udgave 
af formular til fejlbeskrivelse er tilgængelig 
på www.jablocom.com/protocol.

Garantien dækker ikke batterier, der udviser 
formindsket kapacitet som følge af almindelig brug. 

Under ingen omstændigheder kan 
JABLOCOM holdes ansvarlig for:
a) For enhver fejlfunktion af apparatet som følge af 

manglende overholdelse af brugervejledningen, 
brug uden for sit formål, uautoriserede ændringer 
eller forkert reparation.

b) for tab af data eller fortjeneste eller nogen specielle, 
tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset 
hvordan de er forvoldt. 

Da enheden er under konstant udvikling, forbeholder Jablocom sig ret til 
at foretage ændringer og forbedringer af de produkter, der er beskrevet i 
dette dokument, uden forudgående varsel.
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