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Liite A 
Tietoja tuotteesta 

Turvallisuutta ja määräysten noudattamista koskevia tietoja 

Käytä vastuullisesti. Lue kaikki ohjeet ja turvallisuutta koskevat tiedot ennen käyttöä.  

 

 NÄIDEN TURVALLISUUSOHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA 

TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI MUUN HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGON. 
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Kindle-laitteen ylläpito 

Älä käytä Kindle-laitetta tai sen lisävarusteita sateessa, vesialtaiden läheisyydessä tai muissa 

märissä olosuhteissa. Varo läikyttämästä ruokaa tai nestettä Kindle-laitteellesi. Jos laitteesi 

kuitenkin kastuu, irrota kaikki johdot, sulje langaton yhteys (mene Valikkoon ja valitse kohta 

Sulje langaton yhteys) ja odota, että näytönsäästäjä ilmestyy ruudulle. Anna laitteen kuivua 

kokonaan, ennen kuin painat virtapainiketta ja käynnistät sen uudelleen. Älä yritä kuivata 

Kindle-laitettasi ulkoisella lämmönlähteellä, kuten mikroaaltouunilla tai hiustenkuivaajalla. 

Puhdista näyttö pehmeällä kankaalla – varo, ettet pyyhi sitä millään karkealla. Kuljettaessasi 

Kindle-laitetta laukussa tai salkussa käytä suojakantta naarmujen välttämiseksi. 

Älä altista Kindle-laitetta äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle. Älä esimerkiksi jätä sitä 

autosi peräluukkuun, jos lämpötila on alle nollan tai erittäin korkea. 

Laitteen huolto 

Jos laitteesi tarvitsee huoltoa, ota yhteys Amazonin asiakastukeen. Yhteystiedot löydät 

osoitteesta www.kindle.com/support. 

Vääränlainen huolto voi mitätöidä takuun. 

Akkuun liittyvä turvallisuus 

Kindle-laitteen ladattavan akun saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike. Lisätietoja akuista saat 

osoitteesta www.kindle.com/support. Lataa akku vain 0°C − 35°C:n lämpötilassa. Kindle-

laitteesi mukana ei toimiteta AC-adapteria. Kindle-laitteen akku tulee ladata vain laitteen 

mukana toimitettavalla USB-johdolla tai muulla Kindle-laitteen kanssa käytettäväksi 

hyväksytyllä USB-johdolla, yhteensopivalla USB-laturilla tai USB-portilla, joka täyttää seuraavat 

vaatimukset: USB-IF, akunlatausmääräys, muutos 1.2. 
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Langattoman yhteyden turvallisuus ja määräysten noudattaminen 

Sammuta langaton yhteys alueilla, joilla langattoman yhteyden käyttö on kiellettyä, tai, jos se 

voi aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. Jäljempänä kuvaillaan joitakin erityistilanteita. Et saa käyttää 

Kindle-laitettasi langattomalla yhteydellä yleensä missään paikassa, jossa et saa käyttää 

matkapuhelintakaan. 

Sulje langaton yhteys lentokoneessa 

Lentokonejärjestelmiin kohdistuvien mahdollisten häiriöiden välttämiseksi Yhdysvaltain 

ilmailuhallinnon määräykset ja monet muut ilmailuvirastot edellyttävät, että matkustajan on 

pyydettävä lupaa laitteensa langattoman palvelun käyttöön lentokoneen miehistöltä.  

Kindle-laitteen käyttö muiden elektronisten laitteiden läheisyydessä 

Kindle-laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja saattaa aiheuttaa häiriötä 

radioyhteyksille ja elektronisille laitteille, jos sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti. Ulkoiset 

radiotaajuussignaalit voivat heikentää väärin asennettuja tai riittämättömästi suojattuja 

sähköisiä toimintajärjestelmiä, viihdejärjestelmiä ja henkilökohtaisia lääkinnällisiä laitteita. 

Vaikka suurin osa nykyaikaisista elektronisista laitteista on suojattu ulkoisilta 

radiotaajuussignaaleilta, tarkista asia valmistajalta, jos olet siitä epävarma. Henkilökohtaisten 

lääkinnällisten laitteiden (kuten tahdistimien ja kuulolaitteiden) käyttäjien kannattaa ottaa 

yhteys lääkäriinsä tai valmistajaan selvittääkseen, onko laitteet suojattu riittävän hyvin 

ulkoisilta radiotaajuussignaaleilta.  

Häiriöiden vähentäminen 

Jos Kindle-laitteesi aiheuttaa häiriötä radio- tai televisiolähetykseen (tämän voit havaita 

käynnistämällä ja sammuttamalla Kindle-laitteen), voit yrittää korjata häiriön yhdellä tai 

useammalla seuraavista keinoista: suuntaa tai aseta radion tai television vastaanottoantenni 

uudelleen, siirrä Kindle-laitteesi kauemmas radiosta tai televisiosta, liitä laitteet tai 

vastaanottimet toisiin pistorasioihin tai pyydä apua radion tai television valmistajalta tai 

kokeneelta radio- tai televisioasentajalta. 
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Tarkkaile merkkejä 

Radiotaajuussignaalit voivat aiheuttaa vaaran tietyissä paikoissa, esimerkiksi terveyskeskuksissa 

ja rakennustyömailla. Jos et ole asiasta varma, yritä katsoa, onko paikassa ilmoitettu, että 

kaksisuuntaiset radiot tai matkapuhelimet on sammutettava. 

FCC:n lausunto määräysten noudattamisesta koskien mallia nro 
D01100, FCC-tunnus: ZEG-0725 

Laite vastaa FCC:n määräysten osaa 15. Sen toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta: (1) 

Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, 

vaikka ne voisivat haitata sen toimintaa. 

Laite on testattu, ja sen on todettu vastaavan B-luokan digitaaliselle laitteelle asetettuja 

rajoja, FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti. Näillä rajoituksilla on tarkoitus tarjota 

kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan, kun laite asennetaan asuntoon. Mitään takuuta ei 

kuitenkaan anneta siitä, että tietyissä asennuksissa ei tapahtuisi häiriöitä. Muutokset tai 

muunnokset, joita määräysten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole erikseen hyväksynyt, 

voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. 

Laite vastaa FCC:n radiotaajuussäteilyä koskevia suuntaviivoja, ja sillä on FCC:n sertifiointi, 

jonka tunnus on ilmoitettu laitteen takaosassa. Muutokset tai muunnokset, joita määräysten 

noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän 

oikeuden käyttää laitetta. 

Tietoja radiotaajuusenergialle altistumisesta, malli nro D01100, FCC- 
tunnus ZEG-0725 

Altistuminen radiotaajuusenergialle 

Kindle-laitteesi on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltain viestintäviraston 

(Federal Communications Commission, FCC), Euroopan unionin ja muiden valtioiden 

sääntelyviranomaisten radiotaajuussäteilylle altistumiselle asettamia rajoja. Tietoja Kindle-

laitteestasi on FCC:n verkkosivuston kohdassa Display Grant osoitteessa 

http://www.fcc.gov/oet/ea/. Katso ensin Kindle-laitteesi FCC-tunnus laitteen takaosasta.  
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Kanadan määräysten noudattamista koskeva lausunto 
Tämä B-luokan digitaalinen laite on Kanadan lain ICES-003 mukainen. 

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109‐5210 Yhdysvallat 

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

24. toukokuuta 2011 

 

Me, Amazon Fulfillment Services Inc., vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote 

Tuotenimi:    Elektroninen lukulaite 

Tekniset tiedot:   WLAN 802.11 b/g/n 

 

Malli:       D01100 

 

vastaa radio‐ ja telepäätelaitteista annetun direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja seuraavia standardeja: 

1. Terveys (radio‐ ja telepäätedirektiivin 3.1(a) artikla) 

Sovelletut standardit: 

 EN62311:2008/FCC OET‐tiedotteen 65 lisäys C (painos 01‐01) 

2. Turvallisuus (radio‐ ja telepäätedirektiivin 3.1(a) artikla) 

Sovelletut standardit: 

 EN 60950‐1:2006+A11:2009, IEC 60950‐1:2005 (2. painos) 

3. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (radio‐ ja telepäätedirektiivin 3.1(b) artikla) 

Sovelletut standardit: 

 EN 301 489‐1 V1.8.1/‐17 V1.3.2 

4. Radiotaajuusspektrin käyttö (radio‐ ja telepäätedirektiivin 3.2  artikla) 

Sovelletut standardit: 

 EN 300 328 V1.7.1. 

Kaikki testiselosteet on tarkastettu ja hyväksytty seuraavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen myönteisellä kannalla: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D‐32825 Blomberg, Saksa 

Tunnus: 0700 (ilmoitettu tarkastuslaitos) CE(!)   (Leima: CE 0700 (!)) 

Edellä mainittuun laitteeseen liittyviä teknisiä asiakirjoja säilyttää 

Amazon EU Sàrl 

5 Rue Plaetis, L‐2338, Luxembourg, Luxemburg 

 

Valtuutettu allekirjoittaja: 

 
Nimi: David Limp 

Tehtävä: Johtaja 
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Lisätietoja Kindle-laitteen käyttäjille  

Lisätietoja Kindle-laitteesta saat linkistä: 

http://www.kindle.com/support 

Kindle-laitteen asianmukainen kierrätys 

 Joillakin alueilla on säännöksiä tiettyjen elektronisten laitteiden hävittämisestä. 

Varmista, että hävität tai kierrätät Kindle-laitteen paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. 

Tietoja Kindle-laitteen kierrätyksestä on osoitteessa www.kindle.com/support. 
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Tuotteen tekniset tiedot 

Mallin numero — _D01100 

Näyttö — 6-tuumainen diagonaalinen näyttö, 600 x 800 pikselin tarkkuus, 16-tasoinen harmaa-

asteikko. 

Koko — 165,75 x 114,5 x 8,7 mm (6,5 x 4,5 x 0,34 tuumaa).  

Paino — 170 g (6 unssia) 

Muisti — 2 GB:n kovalevy, josta noin 1 GB on varattu käyttäjälle. 

Voimavirta — AC-adapteri (myydään erikseen) ja ladattava litium-polymeeriakku.   

Liitännät — USB 2.0 (mikro-B-liitäntä). 802.11b/g/n langaton modeemi Kindle-laitteessa, jossa 

on kansainvälinen langaton yhteys. 

Käyttölämpötila — 0°C—35°C (32 °F – 95 °F). 

Säilytyslämpötila — -10 °C—45 °C (14 °F – 113 °F). 

Wi-Fi — 802.11b/g/n 

KINDLEN LISENSSISOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT 

Luethan sovellettavan lisenssisopimuksen ja käyttöehdot, jotka löytyvät osoitteesta 

www.kindle.com/support. 
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VUODEN RAJOITETTU TAKUU 

Tämän takuun Kindle-laitteelle ("laite”) tarjoaa Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry 

Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Yhdysvallat. Jos tämän laitteen myyjä on kuitenkin 

Amazon EU S.à.r.l. tai sen valtuutettu jälleenmyyjä, takuun antaja on Amazon EU S.à.r.l., 

Luxemburgin lain mukaan perustettu ja toimiva osakeyhtiö (société à responsabilité limitée), 

jonka rekiteröity toimipaikka on 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (yhtiötunnus Luxemburg nro 

B 101818, osakepääoma 37 500 euroa, kaupankäyntilupa nro 104408). Tämän takuun 

myöntäjästä käytetään toisinaan termiä “me”.  

Annamme laitteelle takuun tavanomaisessa kuluttajakäytössä ilmaantuvia materiaali- ja 

valmistusvikoja vastaan yhdeksi vuodeksi päivästä, jolloin laite on alun perin ostettu 

jälleenmyyjältämme. Mikäli takuun voimassaoloaikana laitteeseen ilmaantuu vika ja noudatat 

laitteen palautusohjeita, voimme valintamme mukaan ja lain sallimissa määrin joko (i) korjata 

laitteen uusilla tai korjatuilla osilla, (ii) korvata laitteen uudella tai korjatulla laitteella, joka 

vastaa korvattavaa laitetta, tai (iii) palauttaa sinulle laitteen ostohinnan kokonaan tai osittain. 

Tämä rajoitettu takuu koskee lain sallimissa määrin kaikkea korjausta, laitteen tai sen osan 

korvaamista uudella lopuksi takuuajaksi tai yhdeksäksikymmeneksi päiväksi sen mukaan, kumpi 

näistä on pidempi. Kaikista korvatuista osista ja laitteista, joista maksetaan palautus, tulee 

meidän omaisuuttamme. Tämä rajoitettu takuu koskee vain itse laitteiston osia, joihin ei ole 

kohdistunut onnettomuutta, väärinkäyttöä, huolimattomuutta, tulipaloa tai muuta ulkoista 

syytä, muutoksia, korjauksia tai kaupallista käyttöä. 

Ohjeet. Tarkemmat tiedot takuupalvelun hankkimisesta laitteellesi saat ottamalla yhteyden 

asiakaspalveluumme, jonka yhteystiedot on annettu tässä oppaassa. Sinun tulee yleensä 

toimittaa laitteesi joko alkuperäisessä pakkauksessaan tai yhtä hyvin suojattuna pakkauksessa 

asiakaspalvelun määrittelemään osoitteeseen. Sinun vastuullasi on ottaa varmuuskopiot 

tiedoista, ohjelmistoista tai muusta aineistosta, jonka olet tallentanut tai säilyttänyt koneellesi 

ennen laitteen toimittamista takuupalveluun. Tällaiset tiedot, ohjelmistot ja muu aineisto 

voivat kadota tai muuttaa muotoaan huollon aikana, ja me emme vastaa tällaisista vahingoista 

tai menetyksistä. 

Rajoitukset. LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN EDELLÄ MAINITTU TAKUU JA KORJAUSKEINOT OVAT 

POISSULKEVIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT JA KORJAUSKEINOT. MEILLÄ EI OLE 
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VASTUUTA MISTÄÄN LAKISÄÄTEISISTÄ TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, ESIMERKIKSI MUTTA 

RAJOITUKSETTA TAKUUSTA, JOKA KOSKEE KAUPALLISTA LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN 

TARKOITUKSEEN SEKÄ PIILEVIÄ TAI HUOMAAMATTOMIA VIRHEITÄ. JOS EMME PYSTY LAIN MUKAAN 

KIELTÄYTYMÄÄN LAKISÄÄTEISIÄ TAI EPÄSUORIA TAKUITA KOSKEVASTA VASTUUSTA, KAIKKIEN 

NÄIDEN TAKUIDEN KESTO RAJOITETAAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN TÄMÄN SUORAN RAJOITETUN 

VASTUUN VOIMASSAOLOAIKAAN SEKÄ KORJAUSPALVELUUN TAI LAITTEEN KORVAAMISEEN 

UUDELLA.  

JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA RAJOITUKSIA LAKISÄÄTEISEN TAI EPÄSUORAN 

TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAAN, JOTEN EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. 

EMME VASTAA SUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, 

JOTKA JOHTUVAT TAKUUN TAI MUUN OIKEUSTEORIAN MUKAISESTA RIKKOMISESTA. EDELLÄ 

MAINITTU RAJOITUS EI KOSKE JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA KUOLEMANTAPAUKSEEN TAI 

HENKILÖVAHINKOON LIITTYVIÄ KORVAUSVAATIMUKSIA TAI LAKISÄÄTEISTÄ 

KORVAUSVELVOLLISUUTTA TAHALLISUUTTA JA TÖRKEÄÄ HUOLIMATTOMUUTTA OSOITTAVAA 

KÄYTÖSTÄ- JA/TAI LAIMINLYÖNTIÄ KOSKEVISSA TAPAUKSISSA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU 

POISSULKEVUUS TAI RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA 

EI SALLITA SUORIEN, SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI 

RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU POISSULKEVUUS TAI RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE 

SINUA. TÄMÄ “RAJOITUKSET” KOHTA EI KOSKE YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA JA 

EUROOPAN UNIONISSA ASUVIA ASIAKKAITA. 

Tämä rajoitettu takuu antaa sinulle tiettyjä oikeuksia. Siinä määrin kuin me emme voi 

sovellettavan lain mukaan kieltää näitä oikeuksia, tämä rajoitettu takuu ei heikennä tällaisia 

oikeuksia. 

Lisätiedot 

Kindlen lisenssisopimus ja käyttöehdot, vuoden rajoitettu takuu, käyttöopas sekä muut tiedot 
rajoitetusta takuusta ja Kindlestä ovat osoitteessa (myös muilla kielillä) 
http://www.kindle.com/support.  
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Patentteja koskevia huomautuksia 

Kindle-laite ja/tai sen yhteydessä käytetyt menetelmät voivat olla yhden tai useamman patentin 

tai patenttihakemuksen alaisia. 
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Tekijänoikeuksia ja tavaramerkkiä koskevia huomautuksia 

Amazon Kindle –laitteen ohjelmisto, Amazon Kindle -pikaopas ja Amazon Kindle -käyttöopas © 

2004—2011 Amazon.com, Inc. tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. 

1�CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, 

KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET JA WHISPERSYNC ovat Amazon.com, Inc.:n tai sen 

tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.  

Java ja kaikki Javaan perustuvat tavaramerkit ja logot ovat Sun Microsystems, Inc.:n 

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 

 

PDF-tukea omalla kielelläsi antaa Adobe® Reader®. 

Contains iType™ on Monotype Imaging Inc.:n tuote. “Monotype” on Monotype Imaging Inc.:n 

tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa ja voi olla 

rekisteröity tietyillä lainkäyttöalueilla. Monotype® The Monotype Corporation. 

Kaikki muut tuotemerkit, tuotenimet, yritysnimet, tavara- ja palvelumerkit kuuluvat vastaaville 

omistajilleen. 

   


