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Appendix A 
Productinformatie 

Informatie over veiligheid en naleven van voorschriften 

 
Gebruik uw toestel op een verantwoordelijke manier. Lees voor gebruik alle instructies en 
veiligheidsinformatie.  
 
 

 NIET NALEVEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN BRAND, 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF ANDERE LETSELS OF SCHADE 
VEROORZAKEN. 
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Uw Kindle onderhouden 
 
Gebruik uw Kindle of zijn accessoires niet in regen of in de nabijheid van wasbakken of 
andere vochtige plaatsen. Zorg ervoor dat u geen voedsel of vloeistoffen op uw Kindle morst. 
Indien uw toestel toch nat wordt, koppel dan alle kabels los, zet de draadloze verbinding af 
(ga naar “Menu” en kies “Turn Wireless Off”) en laat het scherm naar de schermbeveiliging 
gaan. Wacht tot het toestel volledig droog is alvorens de aan-uitknop in te drukken. Probeer 
niet uw Kindle te drogen met een uitwendige warmtebron, zoals een magnetron of 
haardroger. Maak het scherm schoon met een zachte doek; let erop dat u het niet schoonveegt 
met een stof die krassen kan veroorzaken. Wanneer u uw Kindle in een handtas of aktetas 
met u meedraagt, laat u best een boekomslag op het toestel om krassen te vermijden. 
 
Stel uw Kindle niet bloot aan extreme warmte of koude. Laat hem bijvoorbeeld bij 
temperaturen onder nul of bij grote hitte niet in de kofferruimte van uw auto zitten. 

Uw toestel repareren 

Indien uw toestel moet worden gerepareerd of onderhouden, kunt u contact opnemen met de 
klantendienst van Amazon. U vindt alle contactgegevens op www.kindle.com/support. 
 
Een onbehoorlijk uitgevoerde reparatie kan tot nietigheid van de garantie leiden. 
 
Veiligheidsrichtlijnen voor de batterij 
 
De oplaadbare batterij in uw Kindle mag enkel door een erkende onderhoudsdienst worden 
vervangen. Voor meer informatie over  de batterij bezoekt u www.kindle.com/support.. Laad 
de batterij uitsluitend bij temperaturen tussen 0°C tot 35°C. Uw Kindle wordt niet geleverd 
met een netstroomadapter. Uw Kindle mag enkel worden opgeladen via de bij het toestel 
geleverde USB-kabel of een andere USB-kabel die goedgekeurd is voor gebruik met uw 
Kindle, of via een compatibele USB-lader of USB-poort die beantwoordt aan volgende 
vereisten: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2. 
 
Veiligheidsrichtlijnen en naleven van de voorschriften voor draadloze 
apparatuur 
 
Zet de draadloze verbinding af in zones waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden 
is of wanneer dit interferentie of gevaar kan veroorzaken. Sommige specifieke situaties 
worden hieronder beschreven. Algemeen gesproken mag u uw Kindle niet gebruiken met de 
draadloze verbinding aan overal waar het gebruik van gsm-toestellen verboden is. 
 
Zet de draadloze verbinding af wanneer u vliegt 

 

Om mogelijke interferentie met vliegtuigsystemen te vermijden, vereist de Amerikaanse 
Federale Luchtvaartdienst (U.S. Federal Aviation Administration - FAA) dat u toestemming 
vraagt aan een lid van de bemanning om de draadloze service van uw toestel te gebruiken. 
 
Uw Kindle gebruiken in de buurt van andere elektronische apparaten 
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De Kindle genereert en gebruikt radiofrequente energie (RF) en kan deze uitstralen. Indien hij 
niet volgens de voorschriften wordt gebruikt, kan hij interferenties voor radioverbindingen en 
elektronische uitrusting veroorzaken. Externe RF-signalen kunnen verkeerd geïnstalleerde of 
onvoldoende afgeschermde elektronische bedieningssystemen, amusementsystemen en 
persoonlijke medische apparaten beïnvloeden. Hoewel de meeste moderne elektronische 
apparatuur tegen externe RF-signalen is afgeschermd, moet u bij twijfel toch de fabrikant 
raadplegen. Voor persoonlijke medische apparaten (zoals pacemakers en hoorapparaten) 
dient u uw arts of de fabrikant te raadplegen om u ervan te verzekeren dat ze voldoende 
beschermd zijn tegen externe RF-signalen. 

Maatregelen om interferentie te minimaliseren 

 
Indien uw Kindle interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt (wat u kunt 
vaststellen door uw Kindle aan en uit te zetten) kunt u trachten de interferentie op te heffen 
door middel van een of meer van de volgende maatregelen: heroriënteer of verplaats de 
ontvangstantenne van de radio of televisie; vergroot de afstand tussen de radio of televisie en 
uw Kindle; sluit de toestellen en ontvangers op andere stopcontacten aan; of raadpleeg de 
radio- of televisiefabrikant of een ervaren radio- en televisietechnicus voor assistentie. 

Kijk uit naar borden 

 
Er zijn plaatsen waar RF-signalen een gevaar kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld in 
gezondheidszorginstituten en op bouwwerven. Indien u niet zeker bent, kijk dan uit naar 
borden die aanduiden dat tweerichtingsradio’s of gsm-toestellen afgezet moeten worden. 
 
FCC compliance-verklaring voor model nummer D01100, FCC ID: ZEG-0725 
 
Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking dient aan de 
volgende twee voorwaarden te voldoen: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie 
veroorzaken en (2) Het apparaat dient de interferentie te accepteren waaraan het wordt 
blootgesteld, waaronder interferentie die ongewenst functioneren tot gevolg kan hebben. 

Het apparaat is getest en voldoet aan 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 interferentie in een residentiële installatie te bieden. Er is 
echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. 
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de voor de 
compliance verantwoordelijke partij, kunnen de toelating voor de gebruiker om de uitrusting 
te gebruiken ongeldig maken. 

Het apparaat voldoet aan de FCC-richtlijnen voor radiofrequentie-emissie en is door de FCC 
gecertificeerd. Het FCC-ID-nummer staat op de achterzijde van het apparaat. Wijzigingen of 
aanpassingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de voor de compliance 
verantwoordelijke partij, kunnen de toelating voor de gebruiker om de uitrusting te gebruiken 
ongeldig maken. 
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Informatie over de blootstelling aan radiofrequentie van model nummer 
D01100, FCC ID: ZEG-0725 

Blootstelling aan radiofrequentie-energie 

Uw Kindle is zo ontworpen en gefabriceerd dat hij de door de Amerikaanse Federal 
Communications Commission ('FCC') en de regelgevende instanties van de Europese Unie en 
van andere landen vastgestelde emissielimieten voor blootstelling aan RF-energie niet 
overschrijdt. De FCC houdt een dossier met informatie over uw Kindle aan. Dit dossier is te 
vinden onder het 'Display Grant'-gedeelte op http://www.fcc.gov/oet/ea/ nadat u de FCC-ID 
die op de achterzijde van het apparaat is vermeld, hebt ingevoerd.  

Canadese Conformiteitsverklaring 

Dit digitale apparaat van Klasse B beantwoordt aan de Canadese norm ICES-003. 

EU Conformiteitsverklaring  
Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Verenigde Staten 
Conformiteitsverklaring 

24 mei 2011 
Wij, Amazon Fulfillment Services, Inc. verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product: 
Productnaam:       Elektronisch displayapparaat 
Productspecificatie:       WLAN 802.11 b/g/n 
Model:                    D01100 
Voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG en de volgende normen: 
1. Gezondheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn) 
Toegepaste norm(en): 
• EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (Editie 01-01) 
2. Veiligheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn) 
Toegepaste norm(en): 
• EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2de editie) 
3. Elektromagnetische compatibiliteit  (Artikel 3.1(b) van de R&TTE Richtlijn) 
Toegepaste norm(en): 
• EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 
4. Spectrumgebruik  (Artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn) 
Toegepaste norm(en):  
• EN 300 328 V1.7.1   
Alle testverslagen zijn onderzocht en goedgekeurd met een positief advies van de volgende Aangemelde 
Instantie: 
PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Duitsland 

Identificatieteken: 0700 (Aangemelde Instantie) CE(!)             
 
De technische documentatie betreffende de hierboven genoemde uitrusting wordt bijgehouden bij: 
Amazon EU S.à r.l., 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg  

De gemachtigde persoon: 

 

Naam: David Limp 

Titel: Vice-president  
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Bijkomende informatie voor gebruikers van Kindle 

U vindt bijkomende informatie over de Kindle op de volgende koppeling: 

http://www.kindle.com/support 

 

De Kindle op gepaste wijze recyclen 

  In sommige gebieden is het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten 

gereglementeerd. Verzeker u ervan dat u de Kindle volgens uw lokale wetgeving en 

reglementering afvoert of recyclet. Voor informatie over recyclen van uw Kindle 

gaat u naar http://www.kindle.com/support 
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Productspecificaties 

 

Modelnummer — D01100 

Display — 6" diagonaal display, resolutie: 600 x 800 pixel, 16-bit grijsschaal. 

Afmetingen — 165,75 mm x 114,50 mm x 8,7 mm (6,5 inch x 5 inch x 0,34 inch ). 

Gewicht — 170 g (6 ounces). 

Opslagcapaciteit — 2 GB interne opslag met ongeveer 1 GB beschikbaar voor de gebruiker. 

Stroom — wisselstroomadapter (apart verkocht) en herlaadbare lithium-polymeerbatterij. 

Aansluiting — USB 2.0 (micro-B connector). 802.11b/g/n draadloze modem voor de Kindle 

met internationale draadloze verbinding. 

Werktemperatuur — 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F). 

Opslagtemperatuur — -10°C tot 45°C (14°F tot 113°F). 

Wi-Fi — 802.11b/g/n 

KINDLE LICENTIEOVEREENKOMST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

U kunt de toepasselijke licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden raadplegen 
op www.kindle.com/support.
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EEN JAAR BEPERKTE GARANTIE 

Deze garantie voor het Kindle-toestel (het "Toestel") wordt verstrekt door Amazon 

Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Verenigde Staten 

van Amerika. Indien dit Toestel werd verkocht door Amazon EU S.à r.l. of een erkende 

wederverkoper van Amazon EU S.à r.l., wordt deze garantie gegeven door Amazon EU S.à 

r.l., een naamloze vennootschap die naar behoren is gevestigd in en beantwoordt aan de 

wetten van het Groothertogdom Luxemburg, met hoofdkantoor te 5 Rue Plaetis, L-2338, 

Luxemburg (RCS Luxemburg nr. B 101818, Aandelenkapitaal EUR 37500, Toelating om 

handel te drijven nr. 104408). De verlener van deze garantie wordt soms "wij" genoemd.  

Wij garanderen het Toestel bij normaal consumentengebruik tegen materiële defecten en 

fabricagefouten gedurende een periode van een (1) jaar vanaf de datum van de 

oorspronkelijke winkelaankoop. Indien gedurende deze garantieperiode een defect in het 

Toestel optreedt en indien u de instructies voor terugsturen van het Toestel opvolgt, zullen 

wij naar ons goeddunken, voor zover als wettelijk toegestaan (i) ofwel het Toestel repareren 

met gebruik van nieuwe of aangepaste onderdelen, (ii) ofwel het Toestel vervangen door een 

nieuw of aangepast toestel dat gelijkwaardig is aan het Toestel dat moet worden vervangen, 

(iii) ofwel u de totale aankoopsom van het Toestel of een gedeelte ervan terugbetalen. Deze 

beperkte garantie is van toepassing, voor zover als wettelijk toegestaan, op reparaties, 

vervangingsonderdelen of een vervangingstoestel voor de resterende duur van de 

garantieperiode of voor negentig dagen, waarbij de langste van beide periodes geldt. Alle 

vervangen onderdelen en toestellen waarvoor een terugbetaling wordt verleend, worden onze 

eigendom. Deze beperkte garantie is enkel van toepassing op de onderdelen van het Toestel 

die niet onderhevig zijn geweest aan een ongeval, onjuist gebruik, verwaarlozing, brand of 

andere uitwendige oorzaak, wijzigingen, reparaties of commercieel gebruik. 

Instructies. Gebruik de in deze gids verstrekte contactinformatie om contact op te nemen met 

de klantendienst voor specifieke instructies voor het verkrijgen van garantieonderhoud voor 

uw Toestel. Over het algemeen zult u het Toestel moeten opsturen in de originele verpakking, 

of in een verpakking die een gelijkwaardige bescherming biedt, naar het door de 

klantendienst opgegeven adres. Voordat u uw Toestel voor garantieonderhoud terugstuurt, is 

het uw verantwoordelijkheid om alle gegevens, software, of andere materialen die u 

eventueel op uw Toestel hebt opgeslagen of bewaard, naar een ander apparaat te kopiëren. 

Het is mogelijk dat deze gegevens, software of andere materialen gedurende het onderhoud 
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verloren gaan of in een ander formaat omgezet worden en wij zullen voor zulke schade of 

verlies niet verantwoordelijk zijn. 

Beperkingen. VOOR ZOVER DOOR DE WETGEVING TOEGESTAAN, SLUITEN DE 

HIERBOVEN OPGESOMDE GARANTIE EN MAATREGELEN ALLE ANDERE 

GARANTIES OF MAATREGELEN UIT. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE 

WETTELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, INCLUSIEF DOCH NIET 

BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VAN GESCHIKTHEID 

VOOR EEN BEPAALD DOEL EN TEGEN VERBORGEN OF LATENTE DEFECTEN. 

INDIEN WIJ BEPAALDE WETTELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET 

KUNNEN AFWIJZEN EN VOOR ZOVER DIT DOOR DE WETGEVING WORDT 

TOEGESTAAN, ZULLEN AL DEZE GARANTIES BEPERKT WORDEN TOT DE DUUR 

VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN TOT DE REPARATIE OF 

VERVANGING VAN HET TOESTEL.  

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN WORDEN GEEN BEPERKINGEN BETREFFENDE 

DE DUUR VAN EEN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE TOEGELATEN. DE 

HIERBOVEN VERMELDE BEPERKING KAN DUS EVENTUEEL NIET OP U VAN 

TOEPASSING ZIJN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR 

RECHTSTREEKSE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, DAN WEL 

GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT EEN INBREUK OP DE GARANTIE OF 

ONDER EENDER ANDERE WETSGRONDSLAG. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN 

IS DEZE BEPERKING NIET TOEPASSELIJK OP VORDERINGEN INGEVOLGE 

OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL, OF EENDER WELKE WETTELIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJKE DADEN EN/OF VERZUIMEN EN 

GROVE NALATIGHEDEN. DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING OF 

BEPERKING KAN DUS EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN 

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN 

RECHTSTREEKSE OF INCIDENTELE SCHADE, DAN WEL GEVOLGSCHADE, NIET 

TOEGESTAAN. DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING OF BEPERKING KAN 

DUS EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DIT GEDEELTE 

"BEPERKINGEN" GELDT NIET VOOR KLANTEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK 

EN DE EUROPESE UNIE. 
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Deze beperkte garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. In de mate dat deze rechten 

niet kunnen worden weerlegd krachtens de toepasselijke wet, tast deze beperkte garantie 

dergelijke rechten niet aan. 

Bijkomende informatie 

U kunt een versie van de Kindle License Agreement and Terms of Use, One-Year Limited 

Warranty, Gebruikshandleiding en andere informatie over de beperkte garantie en de Kindle 

raadplegen (ook in andere talen) op http://www.kindle.com/support. 
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Mededelingen betreffende octrooien 

Het Kindle-toestel en/of de methodes gebruikt in verband met het Kindle-toestel kunnen 

eventueel door een of meerdere octrooien of in behandeling zijnde octrooiaanvragen gedekt 

zijn. 
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Mededelingen betreffende copyright en handelsmerken 

De software van het Amazon Kindle-toestel, de “Amazon Kindle Quick Start Guide”, en de 

“Amazon Kindle User’s Guide” © 2004 - 2011 Amazon.com, Inc. of haar filialen. Alle 

rechten voorbehouden. 

1-CLICK, AMAZON, het AMAZON.COM LOGO, het AMAZONKINDLE LOGO, 

AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET en 

WHISPERSYNC zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar filialen.  

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo’s zijn handelsmerken of 

gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in 

andere landen. 

 

Eigen PDF-ondersteuning via Adobe® Reader® technologie. 

Bevat iType™ van Monotype Imaging Inc. “Monotype” is een handelsmerk van Monotype 

Imaging Inc., geregistreerd in het U.S. Patent & Trademark Office en mogelijk geregistreerd 

in bepaalde rechtsgebieden. Monotype® The Monotype Corporation. 

Alle andere merken, productnamen, maatschappijnamen, handelsmerken en servicemerken 

zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 

   

 

 

         


