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PRODUKT-OCH SÄKERHETSINFORMATION

Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du använder din 
Loupedeck™-enhet. Det är viktigt att du följer dessa varningar 
och anvisningar för att inte skada dig själv, andra i din omgivning 
eller din enhet. Termen “enhet” används som benämning på 
produkten Loupedeck™ och de föremål som medföljer den.

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan 
varsel. LoupeDeck Ltd reserverar sig rätten att ändra eller 
förbättra sina produkter och att göra ändringar i dokumentationen 
utan att varsko någon person eller organisation om sådana 
ändringar eller förbättringar. Besök LoupeDeck Ltd:s webbplats 
på www.loupedeck.com för senaste nytt och kompletterande 
information angående användning och bruk av produkter från 
LoupeDeck Ltd. Information om produktkompatibilitet finns att 
läsa på LoupeDeck Ltd:s webbplats.

VARUMÄRKEN OCH PRODUKTER FRÅN TREDJE PART

Adobe Photoshop Lightroom CC är copyright © 2017 
Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt.

Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som har 
registrerats i USA och andra länder.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör 
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

VARNINGAR OCH ANVISNINGAR

Håll enheten ren. Rengör inte enheten med lösningsmedel, giftiga 
kemikalier eller starka rengöringsmedel då det kan leda till skador 
på produkten. Förvara enheten på jämna underlag. Se till att inte 
tappa eller stöta till produkten då det kan leda till skador.

Enheten kan användas i klimat där temperaturen sträcker sig 
från 0–35°C (32–95°F). Användning eller förvaring av enheten 

utanför det rekommenderade temperaturspannet kan leda till 
skador på enheten.

Enheten är inte vattentålig. Håll den torr.

Ta inte isär eller modifiera produkten; den kan ta skada och det 
gör garantin ogiltig.

Följ alla instruktioner i bruksanvisningen för att maximera 
livslängden på produkten. Skador eller dålig prestanda till följd 
av försummade varningar eller anvisningar kan göra tillverkarens 
garanti ogiltig. Enheten kan slitas ut med tiden.

Förvara inte enheten nära magnetfält. Enheten kan drabbas av 
funktionsfel om den utsätts för magnetfält.

Om du låter icke kvalificerad personal utföra underhåll på 
din enhet kan det skada enheten och göra din garanti från 
tillverkaren ogiltig.

1 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI FRÅN LOUPEDECK LTD

LoupeDeck Ltd garanterar att produkten Loupedeck™ kommer 
att vara fri från defekter i material och utförande i ett (1) helt 
år från inköpsdatumet vid normal användning. LoupeDeck Ltd 
lämnar inga garantier gällande defekter orsakade av normalt 
slitage eller skador som uppstått i samband med olyckor, 
vanskötsel, missbruk, kontakt med eld eller vätska, eller mot 
skador orsakade av en tjänstleverantör som inte representerar 
LoupeDeck Ltd:s auktoriserade tjänstleverantör. Om en defekt 
påträffas kan du få hjälp med ditt problem genom att kontakta 
LoupeDeck Ltd:s kundtjänst (www.loupedeck.com/support), 
ringa eller besöka LoupeDeck Ltd:s webbplats (www.loupedeck.
com/legal) eller kontakta en auktoriserad tjänstleverantör. Vilka 
tjänster du har att tillgå beror på vilket land du bor i samt vilken 
tjänst du efterfrågar, och kan vara begränsade till det land där 
produkten ursprungligen köptes. Telefonsamtal och leveranser 
kan vara avgiftsbelagda beroende på var du bor.
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Fullständiga villkor och uppgifter om tjänsten finns på  
www.loupedeck.com/legal. Om du åberopar denna garanti 
kommer LoupeDeck Ltd, efter egen bedömning, reparera eller 
ersätta LoupeDeck™-enheten, eller återbetala inköpspriset. 
Garantins villkor gäller utöver lokala konsumentlagar. Du kan bli 
ombedd att uppvisa ett köpebevis om du åberopar garantin.

För australiska kunder: den här garantin gäller utöver 
de lagstadgade rättigheter som fastställts i australiska 
konsumentskyddslagen. Du har rätt till ersättning eller 
återbetalning vid omfattande fel och till kompensation vid andra 
rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har även rätt att 
få varan reparerad eller ersatt om varan inte håller accepterbar 
kvalitet och felet inte kan räknas som omfattande. Varor som 
lämnas in för reparation kan ersättas med andra reparerade varor 
av samma typ i stället för att repareras. Delarna som används till 
reparationen kan vara tagna från kasserade produkter.

Besök LoupeDeck Ltd:s webbplats på www.loupedeck.com/legal 
för att läsa resten av garantivillkoren.

FRISKRIVNING

Genom att använda Loupedeck™ avsäger du dig vissa juridiska 
rättigheter enligt förklaringarna i våra villkor och i dessa 
specifikationer. Läs denna juridiska information och våra 
villkor noggrant innan du använder Loupedeck™. Användning 
av produkten Loupedeck™ innebär att du godkänner alla 
bestämmelser i denna juridiska information och i LoupeDeck 
Ltd:s villkor. Om du inte godkänner och ger ditt medgivande till 
alla bestämmelser i den juridiska informationen och i våra villkor 
ska du häva köpet av Loupedeck™ enligt anvisningarna ovan.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) ARTIKEL 
15.105(B)

Den här utrustningen har testats och bedömts uppfylla 
kriterierna för en digital klass B-enhet i enlighet med artikel 15 

i FCC:s regler. Dessa kriterier är framtagna för att ge ett rimligt 
skydd mot skadliga störningar i en hemmiljö.

Utrustningen genererar, använder och kan utstråla 
radiofrekvensenergi, och kan orsaka skadliga störningar till 
radiokommunikation om den inte installeras och används i 
enlighet med instruktionerna. Det ges dock inga garantier att 
alla installationer är säkra mot störningar. Om det visar sig att 
utrustningen orsakar skadliga störningar till radio- och  
tv-mottagningen (vilket kan fastställas genom att stänga av 
och slå på utrustningen) uppmuntras användaren att rätta 
till problemet själv genom att vidta en eller flera av följande 
åtgärder:

• Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

• Anslut utrustningen till en annan strömkrets än den som 
mottagaren är ansluten till.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Rådfråga säljaren eller en erfaren tekniker för att få hjälp.

15.19

Enheten uppfyller kraven i artikel 15 i FCC:s regler. I bruk ska den 
uppfylla dessa två villkor:

1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och

2) enheten måste acceptera all form av störning som skickas 
till den, inklusive störning som kan få enheten att inte fungera 
tillfredsställande.

15.21

Du uppmärksammas på att ändringar eller modifikationer 
som inte uttryckligen har godkänts av parten ansvarig för 
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EUROPEISKT REGELVERK
Tillverkaren av den här produkten intygar 
att produkten uppfyller de krav som ställs i 
Europeiska unionens direktiv om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk 
kompatibilitet (direktiv 2014/30/EU).

En kopia av EU:s försäkran om överensstämmelse 
finns online på LoupeDeck Ltd:s webbplats  
(www.loupedeck.com/legal).

ÅTERVINNING
Lämna alltid in dina förbrukade elektroniska 
produkter, batterier och emballage till 
återvinningscentraler. På så vis hjälper du till att 
förhindra spridningen av avfall och uppmuntrar 
till återvinning av material. Följ lokala regler 
och rekommendationer. Kontakta din lokala 
återvinningscentral för mer information om 
återvinning.

SYMBOLEN MED DEN ÖVERSTRUKNA SOPTUNNAN
När enheten är förbrukad ska den återvinnas som 
elektriskt och elektroniskt avfall.

Copyright (c) 2017 LoupeDeck Ltd. Med ensamrätt.

Besök vår webbplats på www.loupedeck.com/legal för mer hjälp och information.

regelefterlevnad kan ta ifrån användarens rätt att bruka 
utrustningen.

REDOGÖRELSE FRÅN INDUSTRY CANADA

Den här enheten uppfyller Industry Canadas licensfria RSS-
standard. I bruk ska den uppfylla dessa två villkor: (1) enheten 
får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste 
acceptera all form av störning som skickas till den, inklusive 
störning som kan få enheten att inte fungera tillfredsställande.

Denna digitala klass B-apparat uppfyller kraven som ställs i 
kanadensiska ICES-003.




