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TUOTE- JA TURVATIEDOT

Lue nämä tärkeät turvatiedot ennen kuin käytät 
Loupedeck™-laitetta. On tärkeää, että noudatat varoituksia 
ja huomioita, jotta välttyisit loukkaamasta itseäsi tai muita 
ja vahingoittamasta laitetta. Termi ”laite” viittaa Loupedeck™ 
-tuotteeseen ja tuotteen mukana toimitettuihin esineisiin.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta. 
LoupeDeck Ltd varaa oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteitaan ja 
tehdä muutoksia asiakirjoihin ilmoittamatta sellaisista muutoksista 
tai parannuksista kenellekään tai millekään organisaatiolle. Katso 
päivityksiä ja lisätietoja LoupeDeck Ltd -tuotteiden käytöstä 
LoupeDeck Ltd -verkkosivustolla osoitteessa www.loupedeck.com. 
Tietoja tuotteen yhteensopivuudesta on saatavilla Loupedeck Ltd 
-verkkosivustolla.

KOLMANNEN OSAPUOLEN TAVARAMERKIT JA KOHTEET

Adobe Photoshop Lightroom CC on Copyright © 2017 Adobe 
Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mac OS on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

VAROITUKSIA JA HUOMIOITA

Pidä laite puhtaana. Älä puhdista laitetta liuottimilla, myrkyllisillä 
kemikaaleilla tai voimakkailla pesuaineilla, koska ne voivat 
vahingoittaa tuotetta. Säilytä laitetta vain tasaisilla pinnoilla. Älä 
pudota tai kolauta tuotetta, koska se voi vahingoittua.

Laitetta voidaan käyttää paikoissa, joissa ympäristön lämpötila 
on 0 °C – 35 °C. Laitteen käyttäminen tai säilyttäminen 
suositellun lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa laitetta.

Laite ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana.

Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta, koska se saattaa 
vahingoittua ja sen takuu mitätöityy.

Noudata kaikkia käyttöoppaan ohjeita, jotta laite pysyy 
käyttökunnossa mahdollisimman pitkään. Vahingot tai 
heikko suoritusteho, jotka johtuvat varoitusten ja ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä, voivat mitätöidä valmistajan 
takuun. Laite saattaa kulua ajan myötä.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien lähellä. Laitteeseen voi 
tulla toimintahäiriö altistumisesta magneettikentille.

Jätä laitteen huolto vain valtuutetuille henkilöille. Jos 
valtuuttamaton henkilö huoltaa laitteen, seurauksena voi olla 
laitteen vaurioituminen ja valmistajan takuun mitätöityminen.

LOUPEDECK LTD - YHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU

LoupeDeck Ltd takaa, että Loupedeck™-laitteessa ei ole 
materiaali- tai valmistusvikoja yhden (1) vuoden aikana 
alkuperäisestä ostopäivästä tavallisessa käytössä. LoupeDeck 
Ltd ei anna takuuta vioille, jotka johtuvat tavallisesta 
kulumisesta, eikä vahingoille, joiden syynä on onnettomuus, 
väärinkäyttö, tulipalo, nesteen joutuminen laitteeseen tai muun 
kuin LoupeDeck Ltd:n valtuuttaman huollon aiheuttama vika. 
Jos tuotteessa ilmenee vika, ota yhteyttä LoupeDeck Ltd:n 
asiakastukeen (www.loupedeck.com/support) apua varten, 
soita tai käy LoupeDeck Ltd:n verkkosivustolla (www.loupedeck.
com/legal) tai ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Saatavilla 
olevat huoltovaihtoehdot ovat maakohtaisia ja voivat rajoittua 
alkuperäiseen ostomaahan. Puhelut ja toimitukset saattavat 
aiheuttaa kustannuksia joillakin alueilla. Kaikki ehdot ja tiedot 
huollosta ovat saatavilla osoitteesta www.loupedeck.com/legal. 
Jos esität tämän takuun alaisen takuupyynnön, LoupeDeck Ltd 
voi oman valintansa mukaan korjata Loupedeck™-laitteen, 
korvata sen uudella tai palauttaa alkuperäisen ostohinnan. 
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Takuuehdot tarjotaan paikallisten kuluttajalakien lisäksi. Sinulta 
voidaan vaatia ostotodistus takuupyyntöä esittäessäsi.

Australiassa olevat asiakkaat: Tämä takuu tarjotaan 
sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja 
-säädösten antamien oikeuksien lisäksi. Asiakkaalla on oikeus 
saada korvaava tuote tai palautus vakavissa virhetapauksissa 
sekä korvaus sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka 
kohtuuden nimissä olisivat olleet estettävissä. Asiakkaalla on 
myös oikeus saada tuote korjattua tai korvattua, jos tuotteen 
laatu ei ole riittävän hyvä ja jos virhe ei ole luonteeltaan 
vakava. Korjattavaksi tarkoitetut tuotteet voidaan korjaamisen 
sijaan vaihtaa kunnostettuun samantyyppiseen tuotteeseen. 
Kunnostettuja osia voidaan käyttää tuotteen korjaamiseen.

Katso muut LoupeDeck Ltd:n takuuehdot verkkosivustolta 
osoitteessa www.loupedeck.com/legal.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Kun käytät Loupedeck™-laitetta, luovut joistakin laillisista 
oikeuksista näissä ehdoissa esitetyllä tavalla. Lue tämä lakiopas 
ja nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Loupedeck™-laitteen 
käyttöä. Loupedeck™-laitteen käyttö tarkoittaa, että hyväksyt 
tämän lakioppaan kaikki kohdat ja LoupeDeck Ltd:n käyttöehdot. 
Jos et hyväksy lakioppaan ja käyttöehtojen kaikkia kohtia, 
palauta Loupedeck™ edellä mainittua hyvitystä varten.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) 
-LAUSUNTO 15.105(B)

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan 
B digitaalisen laitteen rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 
mukaisesti. Näillä rajoituksilla on tarkoitus tarjota kohtuullinen 
suoja haitallista häiriötä vastaan, kun laite asennetaan 
asuntoon. 

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. 
Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se 
voi aiheuttaa häiriöitä radioliikennöinnissä. Mitään takuita 
ei kuitenkaan ole siitä, ettei häiriöitä esiinny laitteen 
asennuksessa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai 
televisiovastaanottimessa, mikä voidaan todeta sammuttamalla 
laite ja käynnistämällä se uudelleen, on suositeltavaa yrittää 
korjata häiriötekijä seuraavien toimenpiteiden avulla:

• Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.

• Liitä laite eri virtapiirin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin 
on liitetty.

• Sijoita laite kauemmaksi vastaanottimesta.

• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta teknikolta.

15.19

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Sen toiminta 
riippuu seuraavien kahden ehdon alainen:

1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja

2) tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, vaikka ne 
voisivat haitata sen toimintaa.

15.21

Muutokset tai muunnokset, joita määräysten noudattamisesta 
vastaava osapuoli ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä 
käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
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EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tämä 
tuote täyttää Euroopan unionin turvallisuus-, 
terveys-, ympäristö- ja kuluttajansuojasäännökset 
(ECM = sähkömagneettinen 
yhteensopivuusdirektiivi 2014/30/EU).

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla 
LoupeDeck Ltd:n verkkosivustolla (www.loupedeck.
com/legal).

KIERRÄTYS
Palauta käytetyt sähkölaitteet, paristot, akut 
ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin 
keräyspisteisiin. Näin autat estämään 
hallitsematonta jätteiden hävitystä ja edistät 
materiaalien kierrätystä. Noudata paikallisia lakeja 
ja suosituksia. Kysy lisätietoja kierrättämisestä 
paikallisesta jätehuollosta. 

YLIVEDETTY ROSKAKORISYMBOLI
Kun laite saavuttaa käyttöikänsä pään, se tulee 
kierrättää sähkö- ja elektroniikkaromuna.

Copyright (c) 2017 LoupeDeck Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Katso lisätukea ja lisätietoja verkkosivustoltamme osoitteessa www.loupedeck.com/legal

INDUSTRY CANADA -LAUSUNTO

Tämä laite täyttää Industry Canadan lisenssivapaat RSS-
standardit. Sen toiminta riippuu seuraavien kahden ehdon 
alainen: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) 
tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, vaikka ne 
voisivat haitata sen toimintaa.

Tämä B-luokan digitaalinen laite on kanadalaisen ICES-003-
standardin mukainen.




