
 

KINDLE BRUKSANVISNING Bilaga A•   1 

Bilaga A 
Produktinformation 

Information om säkerhet och överensstämmelse 

Använd ansvarsfullt. Läs alla instruktioner och all säkerhetsinformation innan du tar apparaten i 

bruk. 

 

 OM DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INTE FÖLJS KAN DET LEDA TILL BRÄNDER, ELSTÖTAR 

ELLER ANDRA SKADOR PÅ PERSONER ELLER UTRUSTNING. 
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Hantera din Kindle 

Använd inte Kindle eller dess tillbehör i regn eller i närheten av handfat eller andra våta platser. Se 

upp så att du inte spiller mat eller vätskor på din Kindle. Om läsplattan ändå skulle bli våt ska du 

koppla från alla kablar, stänga av den trådlösa anslutningen (gå till Menu och välj Turn Wireless Off) 

och låta skärmen gå i viloläge. Vänta tills enheten har torkat helt innan du trycker på strömknappen 

igen. Försök inte att torka Kindle med en extern värmekälla, såsom en mikrovågsugn eller en hårfön. 

Rengör skärmen med en mjuk trasa. Se upp så att du inte torkar den med något som kan lämna repor 

på skärmen. Använd ett omslag för din Kindle när du bär den i en väska eller en portfölj för att 

undvika repor. 

Utsätt inte Kindle för extrem värme eller kyla. Lämna den till exempel inte i bagageutrymmet i din bil 

när det är minusgrader eller mycket varmt ute. 

Serva din läsplatta 

Kontakta Amazons kundtjänst om din Kindle behöver service. Du hittar kontaktuppgifter på 

www.kindle.com/support. 

Felaktig service kan medföra att garantin upphör att gälla. 

Batterisäkerhet 

Kindles laddningsbara batteri bör enbart bytas ut av en auktoriserad serviceleverantör. Gå till 

www.kindle.com/support för mer information om batterier. Ladda enbart batteriet när 

temperaturen befinner sig mellan 0°C och 35°C (mellan 32°C och 95°Fahrenheit). Kindle levereras 

inte med en strömadapter. Kindle ska enbart laddas med hjälp av USB-kabeln som följde med enheten, 

eller med en annan USB-kabel som godkänts för användning tillsammans med Kindle och en 

kompatibel USB-laddare eller USB-port som uppfyller kraven i följande dokument: USB - IF Battery 

Charging Specification, Rev. 1.2. 
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Säkerhet och regelefterlevnad gällande den trådlösa anslutningen 

Stäng av den trådlösa anslutningen i områden där användning av trådlös anslutning är förbjuden eller 

där det kan orsaka störningar eller fara. Vissa specifika situationer beskrivs nedan. I allmänhet bör du 

inte använda Kindle med den trådlösa anslutningen aktiverad på ställen där det är förbjudet att 

använda mobiltelefoner. 

Stäng av den trådlösa anslutningen när du flyger 

För att förhindra att apparater stör systemen ombord på flygplanet måste du enligt bestämmelser 

från U.S. Federal Aviation Administration och flera andra flygmyndigheter ha tillstånd från 

besättningen för att få använda den trådlösa funktionen i din enhet. 

Använda Kindle i närheten av andra elektroniska apparater 

Kindle genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om enheten inte används enligt 

tillverkarens instruktioner kan den orsaka störningar i radiokommunikation och elektronisk utrustning. 

Externa radiofrekvenssignaler kan påverka elektroniska system, underhållningssystem och personliga 

medicinska apparater om de installerats fel eller är otillräckligt skyddade. Majoriteten av modern 

elektronisk utrustning är skyddad mot externa radiofrekvenssignaler, men fråga tillverkaren om du är 

osäker. Vad gäller personliga medicinska apparater (såsom pacemakers och hörapparater) bör du 

rådgöra med din läkare eller tillverkaren för att fastställa att de är tillräckligt skyddade mot externa 

radiofrekvenssignaler. 

Steg för att minska störning 

Om Kindle orsakar störningar i radio- eller tv-mottagning (som du kan fastställa genom att slå av och 

på Kindle) kan du försöka att lösa problemet på ett eller flera av följande sätt: omorientera eller 

placera om mottagarantennen för radio eller tv, öka separationsavståndet mellan radion eller tv:n 

och din Kindle, koppla utrustning och mottagare till olika uttag eller vänd dig till radio- eller 

tv-tillverkaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker för råd. 
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Titta efter skyltar 

På vissa platser kan radiofrekvenssignaler utgöra en fara, såsom i hälsovårdsanläggningar och på 

byggnadsplatser. Titta efter skyltar som visar att tvåvägsradioapparater eller mobiltelefoner ska vara 

avstängda om du är osäker. 

Förklaring om överensstämmelse med FCC:s regler för modell nummer 
D01100 med FCC ID: ZEG-0725 

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Följande två villkor ställs för driften: (1) 

enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste acceptera inkommande störningar, 

även störningar som kan orsaka oönskade funktionsändringar. 

Denna enhet har testats och befunnits ligga inom gränsvärdena för digitala enheter i klass B enligt 

avsnitt 15 i FCC:s regler. Gränserna är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i 

bostadsområden. Det ges dock ingen garanti för att någon viss installation inte kommer att utsättas 

för störningar. Förändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som 

ansvarar för överensstämmelsen kan förverka användarens rätt att använda utrustningen. 

Enheten uppfyller FCC:s riktlinjer för radiofrekvensstrålning, har certifierats av FCC och har ett 

FCC-identifikationsnummer på baksidan. Förändringar och modifieringar som inte uttryckligen 

godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan förverka användarens rätt att använda 

utrustningen. 

 

Information om exponering för radiofrekvensenergi för modell nummer 
D01100 med FCC ID: ZEG-0725 

Exponering för radiofrekvensenergi 

Kindle har vid tillverkningen utformats för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering för 

radiofrekvensenergi som fastställts av amerikanska Federal Communications Commission (FCC), 

styrande organ i Europeiska unionen och andra länder. Information om din Kindle finns arkiverat hos 
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FCC och finns till påseende under avsnittet Display Grant på adressen http://www.fcc.gov/oet/ea/. 

Sök först på din Kindles FCC ID-nummer som du hittar på apparatens baksida. 

Förklaring om överensstämmelse för Kanada 

Denna digitala enhet i klass B överensstämmer med kraven i kanadensiska ICES-003. 

Förklaring om överensstämmelse för EU 
Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA 

Förklaring om överensstämmelse 

24 maj 2011 

Vi, Amazon Fulfillment Services, Inc., intygar på vårt eget ansvar att produkten 

Produktnamn:  Elektronisk visningsenhet 

Produktspec.: WLAN 802.11 b/g/n 

Modell:  D01100 

uppfyller grundvillkoren i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och 
teleterminalutrustning samt följande standarder: 

1. Hälsa (artikel 3.1 a i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning) 
Tillämplig/a standard/er: 
 EN62311: 2008/FCC OET Bulletin 65, bilaga C (utgåva 01-01) 
2. Säkerhet (artikel 3.1 a i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning) 
Tillämplig/a standard/er: 
 EN 60950-1:2006+A11:2009, IEC 60950-1:2005 (andra utgåvan) 
3. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 b i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning) 
Tillämplig/a standard/er: 
 EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 
4. Användning av radiofrekvensspektrum (artikel 3.2 i direktivet om radioutrustning och 
teleterminalutrustning) 
Tillämplig/a standard/er: 
 EN 300 328 V1.7.1 

Alla testresultat har granskats och godkänts med positivt utlåtande av följande anmälda organ: 

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

All teknisk dokumentation som hör till utrustningen ovan finns vid 

Amazon EU Sàrl, 
på adressen 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg 

Auktoriserad person: 

 
 
 
Namn: David Limp 
Titel: Vice verkställande direktör 
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Ytterligare information för Kindle-användare 

Du hittar ytterligare information om Kindle på adressen 

http://www.kindle.com/support 

Återvinna Kindle på rätt sätt 

  I vissa områden är bortskaffandet av elektroniska apparater reglerat. Försäkra dig om att du 

slänger eller återvinner Kindle enligt lokala föreskrifter och bestämmelser. Gå till 

www.kindle.com/support för mer information om återvinning av Kindle. 
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Produktspecifikationer 

Modellnummer: _D01100 

Display: 6" diagonal display, 600 x 800 pixels upplösning, gråskala med 16 nivåer. 

Storlek: 165,75 mm x 114,5 mm x 8,7 mm 

Vikt: 170 g 

Minne: 2 GB internt minne varav ca 1 GB är tillgängligt för användaren. 

Energikälla: Strömadapter (säljs separat) och laddningsbart litium-polymerbatteri. 

Anslutning: USB 2.0 (mikro B-kontakt). Kindle innehåller ett trådlöst modem, 802.11b/g/n, med 

internationell trådlös anslutning. 

Användningstemperatur: 0°C till 35°C (32°F till 95°F) 

Förvaringstemperatur: –10°C till 45°C (14°F till 133°F) 

Wi-Fi: 802.11b/g/n 

LICENSAVTAL OCH ANVÄNDARVILLKOR FÖR KINDLE 

Läs det tillämpliga licensavtalet och användarvillkoren på www.kindle.com/support. 
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ETT ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI 

Denna garanti för läsplattan Kindle (”enheten”) utfärdas av Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 

Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Om den här enheten dock såldes av Amazon EU S.à r.l. 

eller av en återförsäljare som auktoriserats av Amazon EU S.à r.l. utfärdas den här garantin av 

Amazon EU S.à r.l, en société à responsabilité limitée som omfattas av och verkar under luxemburgsk 

lagstiftning och som har sitt säte på adressen 5, rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (registreringsnummer 

i Luxemburg B 101818, aktiekapital 37 500 EUR och handelsnummer 104408).  Utfärdaren av denna 

garanti kallas häri i vissa fall för ”vi”. 

Vi garanterar att enheten är fri från felaktigheter i material och utförande under normal 

konsumentanvändning i ett år räknat från det datum enheten inköptes. Om ett fel uppstår under den 

här garantiperioden och du följer instruktionerna för returnering av enheten kommer vi att enligt vårt 

eget gottfinnande och till den grad som lagen tillåter antingen att (i) reparera enheten med nya eller 

reparerade delar, (ii) ersätta enheten med en ny eller reparerad enhet som motsvarar den enhet som 

ska ersättas eller (iii) ersätta hela eller en del av inköpspriset för enheten. Denna begränsade garanti 

gäller, till den grad som lagen tillåter, eventuella reparationer, reservdelar eller ersättningsenheter 

för återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller i nittio dagar, beroende på vilken period som 

är längre. Alla ersatta delar och enheter för vilka en ersättning betalats ut överförs i vår ägo. Denna 

begränsade garanti gäller enbart hårdvarukomponenter i Enheten som inte utsatts för olyckor, 

felaktig användning, försummelse, brand eller andra externa orsaker, ändringar, reparationer eller 

kommersiell användning. 

Instruktioner. Kontakta kundtjänst via kontaktuppgifterna i denna bruksanvisning för specifika 

instruktioner för hur du erhåller garantiservice av din enhet. I allmänhet ska du skicka din enhet 

antingen i dess ursprungliga förpackning eller i en förpackning som skyddar den lika väl till den adress 

som du får av kundtjänst. Innan du skickar iväg din enhet för garantiservice är det ditt ansvar att 

säkerhetskopiera information, programvaror och annat material som du eventuellt har lagrat eller 

sparat på din enhet. Det är möjligt att sådan information, sådana programvaror och sådant annat 

material försvinner eller omformateras under servicen, och vi ansvarar inte för sådana skador eller 

förluster. 
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Begränsningar. I DEN OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER ÄR GARANTIN OCH KOMPENSATIONERNA 

SOM BESKRIVS OVAN UTESLUTANDE OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER OCH 

KOMPENSATIONER, OCH VI AVSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLA LAGSTADGADE ELLER INDIREKTA 

GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR 

ETT VISST SYFTE OCH DOLDA ELLER LATENTA DEFEKTER. OM VI INTE LAGENLIGT KAN AVSÄGA OSS 

LAGSTADGADE ELLER INDIREKTA GARANTIER SKA ALLA SÅDANA GARANTIER, I DEN OMFATTNING SOM 

LAGEN TILLÅTER, VARA TIDSMÄSSIGT BEGRÄNSADE TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGEN 

BEGRÄNSADE GARANTI OCH TILL REPARATIONER ELLER ERSÄTTNING. 

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN LAGSTADGAD ELLER 

INDIREKT GARANTI ÄR GILTIG, OCH DÄRFÖR ÄR DET MÖJLIGT DU INTE OMFATTAS AV BEGRÄNSNINGEN 

OVAN. VI ANSVARAR INTE FÖR DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM 

UPPSTÅR PÅ GRUND AV GARANTIBROTT ELLER UNDER NÅGON ANNAN RÄTTSPRINCIP. I VISSA 

JURISDIKTIONER TILLÄMPAS INTE DEN OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGEN PÅ ANSPRÅK GÄLLANDE 

DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA ELLER LAGSTADGAD ANSVARSSKYLDIGHET FÖR AVSIKTLIGA 

HANDLINGAR ELLER GROV FÖRSUMMELSE, OCH DÄRFÖR ÄR DET MÖJLIGT ATT DU INTE OMFATTAS AV 

UNDANTAGET ELLER BEGRÄNSNINGEN OVAN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT DIREKTA, 

TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS, OCH DÄRFÖR ÄR DET MÖJLIGT 

ATT DU INTE OMFATTAS AV UNDANTAGET ELLER BEGRÄNSNINGEN OVAN. KUNDER I STORBRITANNIEN 

OCH INOM EUROPEISKA UNIONEN OMFATTAS INTE AV DETTA ”BEGRÄNSNINGAR”-AVSNITT. 

Denna begränsade garanti ger dig särskilda lagenliga rättigheter. Denna begränsade garanti påverkar 

inte sådana rättigheter i den omfattning som sådana rättigheter inte kan förkastas enligt tillämplig 

lag. 

Ytterligare information 

Du hittar licensavtalet och användarvillkoren för Kindle, ettårsgarantin, bruksanvisningen och annan 
information om begränsad garanti och Kindle (på flera språk) på http://www.kindle.com/support. 
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Meddelanden om patent 

Läsplattan Kindle och/eller metoder som används i samband med Kindle kan omfattas av ett eller 

flera patent eller pågående patentansökningar. 
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Meddelanden om upphovsrätt och varumärken 

Programvaror för Amazon Kindle, Snabbguide för Amazon Kindle och Bruksanvisning för Amazon 

Kindle © 2004–2011 Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. 

1-CLICK, AMAZON, logotypen AMAZON.COM, logotypen AMAZONKINDLE, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, 

KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET och WHISPERSYNC är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. 

eller dess dotterbolag. 

Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken 

som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. 

 

Stöd för PDF-filer med Adobe® Reader®-teknologi. 

Innehåller iType™ från Monotype Imaging Inc. ”Monotype” är ett varumärke som tillhör Monotype 

Imaging Inc., är registrerat hos U.S. Patent & Trademark Office och kan registreras i vissa 

jurisdiktioner. Monotype® The Monotype Corporation. 

Alla andra märken, produktnamn, företagsnamn, varumärken och tjänstemärken tillhör respektive 

ägare. 

  

 


