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Säkerhet

VARNING: Läs följande regler för att minska riskerna med an-
vändning av enheten. Underlåtenhet att följa dessa regler kan 
leda till hälsorisker eller felaktig funktion av enheten.

• Stäng av enheten eller sätt på flygplansläge innan du går ombord 
på planet, eftersom enheten kan störa flygutrustningen. Följ alla 
begränsningar ombord på flygplanet.

• Använd inte enheten i närheten av bränsle, kemikalier eller explo-
siva material.

• Använd inte produkten nära eld, glöd, glödande cigaretter, cigar-
rer, etc.

• Följ lokala lagar om användning av mobila enheter under körning. 
Installera inte produkten över krockkuddarna.

• Använd inte enheten på sjukhus och andra platser där användning 
av mobila enheter är förbjudet. Enheten kan påverka användningen 
av elektronisk utrustning och medicinsk utrustning som pacema-
kers eller hörapparater. Kontakta läkare, innan produkten används 
nära medicinsk utrustning.

• Demontera inte enhetens komponenter på egen hand. Gör inga 
ändringar och måla inte enheten. Om enheten inte fungerar kor-
rekt, kontakta din säljare omedelbart.

• Enhetens batteri bör laddas i en lämplig miljö - sval och ventilerad, 
borta från brandfarliga och explosiva material.

• För att förhindra avmagnetisering, förvara inte enheten i närheten 
av magnetiska material som skivor, kreditkort etc.

• Nederbörd, luftfuktighet och alla typer av vätskor och fukt kan inne-
hålla mineraler som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten 
kommer i kontakt med vatten eller fukt, stäng av enheten och kon-
takta din säljare.
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• Varning! Produkten kan explodera om den utsätts för eld.

• Använd inte enheten i för hög eller för låg omgivningstemperatur. 
Utsätt inte enheten för starkt solljus eller hög luftfuktighet.

• Använd inte vätskor eller våttrasor med starka tvättmedel för att 
rengöra enheten.

• Produkten måste förvaras i en ren och dammfri miljö.

• Undvik att kasta, tappa och böja produkten.

• Använd inte produkten på platser, där det är förbjudet att använda 
elektroniska enheter.

• Varning! En trasig skärm kan orsaka risk för hudskador.

• Varning! Förvara enheten utom räckhåll för barn. Enheten kan vara 
farlig för deras hälsa eftersom den innehåller små delar som kan 
utgöra kvävningsrisk.

Medicinsk rekommendation: Enheten kan orsaka störningar på medicin-
ska implantat. För att minimera risken ska du hålla ett avstånd på minst 20 
cm mellan enheten och annan medicinsk utrustning. Bär inte enheten i en 
bröstfickan. Om störningar misstänks, stäng av enheten omedelbart. Vid 
användning nära medicinsk utrustning, kontakta din läkare eller tillverkare.
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Garantivillkor
Enheten tillverkades av Vasco Electronics. Vasco Electronics garan-
terar att produkten är oskadad och inte har några material- eller 
konstruktionsfel. 

Garantin gäller i två (2) ar från inköpsdatumet. Om enheten inte fung-
erar korrekt under normal drift och användning, kan Vasco Electronics 
reparera eller byta ut enheten om reparation inte är möjlig.

Vid reparation eller byte av enheten kan personuppgifter som är lag-
rade på enheten förloras. Vasco Electronics ansvarar inte för någon 
förlust av personliga inställningar, material, data eller information. Före-
taget kompenserar inte för ovannämnda förluster. 

Villkor
1. Denna garanti gäller endast om det ursprungliga köpebeviset 

bifogas.

2. Denna garanti täcker inte skador orsakade av felaktig användning, 
felaktigt underhåll (ej enligt bruksanvisningen) eller slitage på 
enheten. Garantin täcker inte heller skador orsakade av modifie-
ring av enheten eller programvaran, olyckor eller mekaniska skador 
orsakade av vatten, krossning eller fall.

3. Enhetens batteri förbrukas och detta är inte en batteridefekt. Om 
batteriets livslängd förkortas betydligt, kontakta din säljare.

4. Skadade pixlar kan synas på enhetsskärmen. Dessa är små vita eller 
svarta fläckar som inte kan repareras. 10 eller färre defekta pixlar på 
skärmen betraktas inte som en skada.

5. Denna garanti täcker inte skador orsakade av obehöriga 
reparationer.

6. Denna garanti täcker inte skador orsakade av virus, trojaner eller 
annat spionprogram.

7. Denna garanti täcker inte felaktig funktion av GSM-nätverket.
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8. Denna garanti täcker inte de tillbehör som medföljer enheten och 
batterierna.

9. Enheten är utrustad med ett speciellt SIM-kort. Garantin täcker inte 
SIM-kortets funktion.

10. Enheten använder tredjepartsapplikationer. Denna garanti täcker 
inte kvalitet och funktion av dessa applikationer, särskilt Microsoft, 
Google Inc., Baidu, Sygic a.s., HERE, Wikimedia, Wikimedia Foun-
dation Inc., OpenWeatherMap, Facebook Ireland Limited, Splunk 
Inc., VideoLAN.

Leverantören av SIM-kortet har tecknat avtal med de flesta operatörerna 
i världen. Tillverkaren garanterar inte korrekt fungerande av GSM-nätver-
ket på alla platser i världen, eller fri åtkomst till WiFi-nätverket.

Vasco Electronics ansvarar inte för kostnaderna för GSM-tjänster (dataö-
verföring, telefonsamtal), särskilt för kostnader som debiteras av andra 
operatörer än SIM-kortoperatören.

Även om enheten använder de nyaste teknologier inom textöversättning 
och taligenkänning, bör dessa funktioner behandlas som informativa och 
illustrativa. På grund av ofullkomlig teknik kan översättningar innehålla 
fel. Vasco Electronics ansvarar inte för skador som orsakats av felaktiga 
eller oklara översättningar.


