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Bilag A 

Produktinformation 
 

Oplysninger om sikkerhed og overholdelse 
 
Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger før brug.  

 
 

HVIS DU IKKE FØLGER DISSE SIKKERHEDSANVISNINGER, KAN DET 
MEDFØRE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDEN KVÆSTELSE ELLER 
BESKADIGELSE.  
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Vedligeholdelse af din Kindle 
 
Du må ikke bruge din Kindle eller tilbehøret dertil i regnvejr eller nær håndvaske og andre våde 
områder. Pas på, du ikke spilder mad eller væsker på din Kindle. Hvis din enhed bliver våd, skal 
du trække alle stik ud, slukke for den trådløse enhed (gå til Menu og vælg Turn Wireless Off) og 
lade skærmen vende tilbage til pauseskærm. Vent, til enheden er helt tør, før du trykker på 
strømknappen for at tænde for den igen. Du må ikke forsøge at tørre din Kindle ved hjælp af en 
ekstern varmekilde, som f.eks. en mikrobølgeovn, ovn eller hårtørrer. Rengør skærmen med en 
blød klud. Pas på, du ikke tørrer skærmen med noget, der kan ridse den. Når du opbevarer din 
Kindle i en taske eller mappe, skal du have et bogomslag omkring, så du undgår at ridse 
enheden. 
 
Du må ikke udsætte din Kindle for ekstrem varme eller kulde. F.eks. må du ikke efterlade den i 
bagagerummet på din bil i frostvejr, eller når det er meget varmt. 
 
Eftersyn af din enhed 
 
Hvis din enhed skal efterses skal du kontakte kundeservice hos Amazon. Kontaktoplysninger 
findes på www.kindle.com/support.  
 
 
Fejlagtige reparationer kan gøre garantien ugyldig. 
 
 
Batteri – sikkerhed 

Det genopladelige batteri i din Kindle bør kun udskiftes af en autoriseret serviceudbyder. Hvis 

du vil vide mere om batterier, kan du gå til: www.kindle.com/support. Batteriet må kun oplades i 

temperaturer fra 0-35° Celsius (32-95° Fahrenheit). Din Kindle leveres ikke med en AC-adapter. 

Din Kindle må kun oplades med det USB-kabel, der leveres med enheden, eller et andet USB-

kabel, der er godkendt til brug med din Kindle, med en kompatibel USB-oplader eller USB-port, 

som opfylder følgende krav: USB-IF batteriopladningsspek., udg. 1.2. 

 
 
Trådløs sikkerhed og overholdelse 
 
Sluk for din trådløse forbindelse i områder, hvor trådløs brug ikke er tilladt, og når det kan 
forårsage forstyrrelser eller farer. Vi har beskrevet nogle specifikke situationer nedenfor. 
Generelt bør du ikke bruge din Kindle, mens din trådløse forbindelse er tændt, på steder, hvor det 
ikke er tilladt at bruge mobilenheder. 
 
Sluk for trådløs, når du flyver 
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For at undgå eventuel forstyrrelse af flysystemerne kræver den amerikanske luftfartsmyndighed 
FAA (Federal Aviation Administration) samt flere andre luftfartsmyndigheder, at du har et 
besætningsmedlems tilladelse til at bruge den trådløse tjeneste på din enhed.  
 
Brug af din Kindle i nærheden af andet elektronisk udstyr 

 

Kindle danner, anvender og kan afgive radiofrekvensenergi og kan, hvis den ikke anvendes i 
henhold til vejledningen, forårsage forstyrrelser af radiokommunikation og elektronisk udstyr. 
Eksterne radiofrekvenssignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede 
driftssystemer, underholdningssystemer og personligt medicinsk udstyr. Selvom størstedelen af 
moderne, elektronisk udstyr er beskyttet mod eksterne radiofrekvenssignaler, bør du, hvis du er i 
tvivl, kontrollere dette med producenten. Hvad angår personligt medicinsk udstyr (f.eks. 
pacemakere og høreapparater), bør du rådføre dig med din læge eller producenten for at fastslå, 
om de er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiofrekvenssignaler. 
 
Sådan kan du minimere forstyrrelser 

 

Hvis din Kindle forårsager forstyrrelser af radio- eller tv-modtagelse (som du kan kontrollere ved 
at tænde og slukke for din Kindle), kan du prøve at afhjælpe forstyrrelserne ved hjælp af et eller 
flere af følgende tiltag: vend modtagerantennen til radioen eller fjernsynet i en anden retning 
eller flyt den, øg afstanden mellem radioen eller fjernsynet og din Kindle, forbind udstyr og 
modtagere til forskellige stikkontakter, eller rådfør dig med radio- eller fjernsynsproducenten 
eller en erfaren radio-/tv-tekniker. 

 

Hold øje med skiltningen 
 
Visse steder kan radiofrekvenssignaler udgøre en fare. Det gælder f.eks. på sygehuse o.lign. og 
byggepladser. Hvis du ikke er sikker, bør du kigge dig omkring for at se, om der er skilte om, at 
tovejs radioer eller mobiltelefoner skal slukkes. 
 
FCC-overensstemmelseserklæring for model nummer D01100,  
ZEG-0725 

 

Enheden opfylder kapitel 15 af FCC's bestemmelser. Betjeningen er underlagt følgende to 
betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig forstyrrelse, og (2) enheden skal acceptere al 
modtaget forstyrrelse, inklusive forstyrrelse, som kan forårsage uønsket drift. 
 
Enheden er blevet afprøvet, og det er efterprøvet, at de overholder begrænsningerne for en 
digitalenhed i klasse B i overensstemmelse med kapitel 15 af FCC's bestemmelser. Disse 
grænser er udarbejdet for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i en 
boliginstallation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelse i en bestemt 
installation. Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er 
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ansvarlig for overholdelse af reglerne, kan resultere i, at brugeren fratages retten til at betjene 
udstyret. 
 
Enheden opfylder FCC's retningslinjer om radiofrekvensemission og er certificeret af FCC i 
overensstemmelse med FCC’s id-nummer, der findes på bagsiden af enheden. Ændringer eller 
modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for 
overensstemmelse, kan gøre brugerens bemyndigelse til at bruge udstyret ugyldig. 
 
Oplysninger om eksponering for radiofrekvensenergi for model nummer 
D01100, FCC ID: ZEG-0725  
 
Eksponering for radiofrekvensenergi  
 
Din Kindle er beregnet og fremstillet til ikke at overstige emissionsgrænserne for eksponering 
for radiofrekvensenergi, som disse er fastsat af Federal Communications Commission (FCC) i 
USA, regulerende myndigheder i EU samt andre lande. Oplysninger om din Kindle er registreret 
hos FCC og kan findes under Display Grant på http://www.fcc.gov/oet/ea/ efter søgning på din 
Kindles FCC ID, som er angivet på bagsiden af enheden. 
 

CANADISK OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

Dette digitale apparat i klassse B stemmer overens med canadisk ICES-003. 

 
EU Overensstemmelseserklæring 

 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA 

Overensstemmelseserklæring 

24. maj 2010 

Amazon Fulfillment Services, Inc. erklærer hermed på eget ansvar, at produktet: 

Produktnavn: Elektronisk skærmenhed 
Produktspec:  WLAN 802.11 b/g/n 

Model:  D01100 

er i overensstemmelse med de obligatoriske krav angivet i artikel 3 af R&TTE-direktivet 

(1999/5/EF) samt følgende standarder: 

1. Sundhed (artikel 3.1(a) af R&TTE-direktivet) 
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Anvendt(e) standard(er): 
 EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (udgave 01-01) 
2. Sikkerhed (artikel 3.1(a) af R&TTE-direktivet) 
Anvendt(e) standard(er): 
 EN 60950-1:2006+A11:2009; IEC 60950-1:2005 (2. udgave) 
3. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) af R&TTE-direktivet) 
Anvendt(e) standard(er): 
 EN 301 489-1 V1.8.1/ -17 V1.3.2 
4. Udnyttelse af frekvensbånd (artikel 3.2 af R&TTE-direktivet) 
Anvendt(e) standard(er): 
EN 300 328 V1.7.1 

Alle testrapporter er blevet gennemgået og godkendt med en positiv udtalelse fra nedenstående 

bemyndigede organ: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Tyskland 
Identifikationsmærke: 0700 (bemyndiget organ) CE(!)  

 
Den tekniske dokumentation, der vedrører ovennævnte udstyr, opbevares på følgende adresse: 
Amazon EU Sàrl, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg 
 
Bemyndiget person: 

 

Navn: David Limp 
Titel: Vicedirektør 
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Supplerende oplysninger til Kindle-brugere 
 
Yderligere oplysninger om Kindle findes på følgende linkadresse: 

http://www.kindle.com/support 

 

Korrekt bortskaffelse/genbrug af Kindle 
 

I visse områder reguleres bortskaffelse af visse former for elektronisk udstyr. Sørg for, at 
du bortskaffer eller genbruger Kindle i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale 
bestemmelser. Hvis du vil vide mere om at genbruge Kindle, kan du gå til: 
www.kindle.com/support. 



 

 

KINDLE BRUGERVEJLEDNING  Bilag A ‐ 7 

 

 

Produktspecifikationer 

 

Modelnummer – _D01100 

Skærm – 6 tommer diagonal skærm, 600 x 800 pixel-opløsning, 16 niveauer af gråtoner.  

Størrelse – 6,5 tommer x 4,5 tommer x 0,34 tommer (165,75 mm x 114,5 mm x 8,7 mm) 

Vægt – 170 g 

Lager – 2 GB internt lager, med cirka 1 GB tilgængelig for brugeren. 

Strøm – AC-strømadapter (sælges separat) og genopladeligt litium polymer-batteri. 

Forbindelse – USB 2.0 (micro-B konnektor). 802.11b/g/n  trådløst modem i Kindle-modellen 

med international trådløs forbindelse. 

Driftstemperatur – 0° C til 35° C (32° F til 95° F). 

Opbevaringstemperatur – -10° C til 45° C (14° F til 113° F). 

Wi-Fi – 802.11b/g/n 

 
KINDLE LICENSAFTALE OG BRUGSBETINGELSER 
 

Læs den relevante licensaftale og brugsbetingelserne, som findes på www.kindle.com/support. 
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ETÅRIG BEGRÆNSET GARANTI 
 
Denne garanti for Kindle-enheden (”enheden”) stilles af Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 
Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Hvis denne enhed er solgt af Amazon EU 
S.àr.l. eller en autoriseret forhandler for Amazon EU S.àr.l., stilles garantien dog af Amazon EU 
S.à.r.l., et société à responsabilité limitée, som er behørigt stiftet og gyldigt eksisterende ifølge 
lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg med hjemsted på 5, rue Plaetis, L-2338 
Luxembourg (RCS Luxembourg nr. B 101818, aktiekapital EUR 37.500, handelstilladelse nr. 
104408). Udstederen af denne garanti vil i det følgende af og til blive henvist til med ”vi”. 
 
Vi garanterer enheden mod defekter i materialet og den håndværksmæssige kvalitet ved normal 
kundebrug i et år fra datoen for det originale detailkøb. Hvis en defekt måtte opstå i 
garantiperioden, og du følger vejledningen for at returnere enheden, vil vi efter eget valg, så vidt 
det er tilladt i henhold til gældende lov, enten (i) reparere enheden ved at bruge enten nye eller 
renoverede reservedele, (ii) udskifte enheden med en ny eller repareret enhed, som svarer til 
enheden, der bliver udskiftet eller (iii) refundere dig alle eller dele af købsprisen for enheden. 
Denne begrænsede garanti gælder i det omfang, det er tilladt ved lov for enhver reparation, 
reservedel eller udskiftet enhed i resten af den originale garantiperiode eller i halvfems dage, alt 
efter hvilken periode der måtte være længst. Alle udskiftede dele og enheder, der gives refusion 
for, tilhører derefter os. Denne begrænsede garanti gælder kun for hardware-komponenter i 
enheden, der ikke er udsat for uheld, misbrug, forsømmelse, brand eller andre eksterne årsager, 
ændringer, reparationer eller kommerciel brug. 
 
Instruktioner. For specifik vejledning om, hvordan du får garantiservice til din enhed, bedes du 
kontakte kundeservice ved brug af de kontaktoplysninger, der er angivet i nærværende 
vejledning. Generelt vil du skulle levere din enhed enten i den originale emballage eller i 
tilsvarende beskyttende emballage til den adresse, som kundeservice angiver. Før du leverer din 
enhed til garantiservice, er det dit ansvar at sikkerhedskopiere alle data, al software og andre 
materialer, du har gemt eller opbevaret på din enhed. Det kan tænkes, at sådanne data, sådan 
software og andre materialer, går tabt eller bliver omformateret under eftersynet, og vi er ikke 
ansvarlige for et eventuelt sådant tab eller beskadigelse. 
 
Begrænsninger. SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ER 
OVENSTÅENDE GARANTI OG RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE 
ANDRE GARANTIER OG RETSMIDLER, OG VI FRASKRIVER OS SPECIFIKT ALLE 
LOVBESTEMTE ELLER STILTIENDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE 
BEGRÆNSET TIL GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL OG MOD SKJULTE ELLER LATENTE MANGLER. SÅFREMT VI 
IKKE RETMÆSSIGT KAN FRASKRIVE OS LOVMÆSSIGE ELLER STILTIENDE 
GARANTIER, SKAL ALLE SÅDANNE GARANTIER I DET OMFANG, DET ER TILLADT 
VED LOV, BEGRÆNSES, HVAD ANGÅR VARIGHED, TIL VARIGHEDEN AF DENNE 
UDTRYKKELIGE, BEGRÆNSEDE GARANTI OG TIL REPARATIONS- ELLER 
UDSKIFTNINGSSERVICE.  
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VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF, HVOR LÆNGE EN 
LOVMÆSSIG ELLER STILTIENDE GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE 
BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR DIG. 
VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER 
FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUD PÅ GARANTIEN ELLER I 
HENHOLD TIL ANDEN JURIDISK TEORI. I VISSE JURISDIKTIONER FINDER 
OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE ANVENDELSE VED ERSTATNINGSKRAV I 
FORBINDELSE MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER I FORBINDELSE 
MED ETHVERT LOVMÆSSIGT ANSVAR FOR FORSÆTLIGE ELLER GROFT 
UAGTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UDELADELSER, SÅ OVENSTÅENDE 
UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR 
DIG. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UNDTAGELSE FRA ELLER 
BEGRÆNSNING AF DIREKTE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ 
OVENSTÅENDE UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE 
ANVENDELSE FOR DIG. DETTE AFSNIT OM ”BEGRÆNSNINGER” GÆLDER IKKE 
FOR KUNDER I STORBRITANNIEN OG EU. 
 
Denne begrænsede garanti giver dig specifikke, juridiske rettigheder. I det omfang sådanne 
rettigheder ikke kan afvises ifølge relevant lovgivning, påvirker denne begrænsede garanti ikke 
sådanne rettigheder. 
 
Yderligere oplysninger 
 
Du kan finde teksterne om ’Kindle licensaftale og brugsbetingelser’, ’Etårig begrænset garanti', 
Brugervejledning samt andre oplysninger om begrænset garanti og Kindle (inkl. på andre sprog) 
på http://www.kindle.com/support. 
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Patentmeddelelser 
 
Denne Kindle-enhed og/eller de metoder, der bruges i forbindelse med Kindle-enheden, kan 
være dækket af et eller flere patenter eller anmeldte patentansøgninger. 
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Meddelelser om copyright og varemærker 
 
Amazon Kindle enhedssoftware, Amazon Kindle Quick Start Guide og Amazon Kindle User's 
Guide © 2004 - 2011 Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder 
forbeholdes. 
 
1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 
KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET og WHISPERSYNC er 
varemærker, der tilhører Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.  
 
Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, 
der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 
 

 
 
PDF-support på lokalsproget via Adobe® Reader®-teknologi. 
 
Indeholder iTypeTM fra Monotype Imaging Inc. ”Monotype” er et varemærke, der tilhører 
Monotype Imaging Inc. og er registreret hos de amerikanske patent- og varemærkemyndigheder 
og kan ligeledes være registreret i visse jurisdiktioner. Monotype® The Monotype Corporation. 
 
Alle andre mærker, produktnavne, selskabsnavne, varemærker og servicemærker tilhører deres 
respektive ejere. 

 

 

 


