IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS
Norsk

VIKTIGE PRODUKT + SIKKERHETSINSTRUKSJONER (NORSK)
Les og følg disse viktige produkt + sikkerhetsinstruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse.
Unnlatelse av å bruke dette produktet i samsvar med alle instruksjoner kan føre til skade på deg eller
andre personer, eller skader på produktet eller annen eiendom.
Du må utvise forsiktighet når du bruker Karma Grip som en del av den aktive livsstilen din.
For å unngå mulige skader:
•

Bruk bare Karma Grip på stativer i aktivitet som ikke kan medføre støt eller kollisjoner.

•

Unngå alltid kontakt med trær og andre fysiske gjenstander under bruk.

Ikke mist, demonter eller endre Karma Grip, og ikke la det knuses, bøyes, deformeres, punkteres,
skjæres i strimler, legges i mikrobølgeovn, forbrennes eller males. ENHVER SKADE ELLER
FUNKSJONSSVIKT FORÅRSAKET AV VANN DEKKES IKKE AV GARANTIEN.
Ikke stikk fremmedlegemer inn i noen åpning på Karma Grip, som USB-porten.
Ikke bruk Karma Grip hvis det har blitt skadet–for eksempel hvis det har sprekker, er punktert eller har vært i kontakt
med væske.
Berøring av interne deler kan resultere i skade eller risiko for støt og/eller elektrisk eller mekanisk fare. Hvis ditt Karma
Grip blir ødelagt og de indre delene eksponeres, kontakt GoPro kundeservice for hjelp.
Ditt Karma Grip inneholder et litium-ionbatteri som gir strøm til produktet når det er montert og i
bruk. Batteriet som medfølger ditt Karma Grip kan ikke repareres av brukeren.
Batterier inne i produktet må lades før bruk. Bruk alltid riktig lader og les produsentens instruksjoner eller utstyrsmanual
for riktige ladeinstruksjoner.

Ikke prøv å fjerne batteriet på ditt Karma Grip, da det kan føre til skade eller risiko for støt. Skulle du
legge merke til alvorlig overoppheting, røyk eller brent lukt fra ditt Karma Grip, slå det av og ikke bruk
det. Kontakt GoPro kundeservice for hjelp.
Slå ikke på ditt Karma Grip hvis det er vått. Hvis ditt Karma Grip allerede er slått på, slå det av, og hvis batteriet på en
komponent kan fjernes, fjern det øyeblikkelig. La produktet tørke helt før det brukes igjen.
Batterivæske kan forårsake alvorlig forbrenning på hud og øyne. I tilfelle batterivæske lekker ut på hud, vask det
berørte området nøye med mye vann og søk medisinsk hjelp øyeblikkelig.
Utvis forsiktighet når du installerer kameraet ditt på Karma Grip for å unngå skade på kamerastabilisatoren, som er
et følsomt instrument. Av sikkerhetsårsaker, bruk bare ekte deler levert av eller kjøpt fra GoPro med din Karma Grip.
Garantien dekker ikke skade forårsaket av bruk av uautorisert tilbehør. For godkjent tilbehør, gå til gopro.com.
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk ditt Karma Grip nær vann.
6. Rengjør kun med en tørr klut.
7. Foreta all service hos kvalifisert servicepersonell. Service er påkrevd når apparatet er skadet på noen som helst
måte: som når strømledning eller støpsel er skadet, når væske er sølt eller objekter har falt inn i apparatet, når
apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, når det ikke fungerer som normalt eller har falt på bakken.

Karma begrenset garanti
GoPro garanterer at din Karma Grip vil være fri for defekter i materiale og utførelse under normal bruk i en periode på
ett (1) år fra kjøpsdato. I tilfelle av defekt, kontakt GoPro kundeservice (gopro.com/help) for hjelp. GoPros eneste
forpliktelse under denne garantien vil etter eget skjønn være enten å reparere eller omlevere ditt Karma Grip. Denne
garantien gjelder ikke for produkter som har blitt skadet ved misbruk, uhell eller normal slitasje. Skade fra bruk med
ikke-GoPro batterier, strømledninger eller andre batteriladere/oppladbart tilbehør eller apparater, dekkes heller ikke
av denne eller annen garanti. ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR
ET SPESIELT FORMÅL ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE GARANTIEN. GOPRO FRASIER SEG ALLE
ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER. I DEN GRAD DET IKKE ER
FORBUDT VED LOV, VIL IKKE GOPRO I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, INNTEKTER ELLER
FORTJENESTE, ELLER FOR ANDRE SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE, FØLGE- ELLER STRAFFESKADER,
UANSETT HVORDAN DISSE ER FORÅRSAKET, SOM RESULTAT AV ELLER KNYTTET TIL BRUK AV ELLER
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DIN KARMA GRIP ELLER ANNET KARMA-RELATERT PRODUKT, SELV OM
GOPRO HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. GOPROS ANSVAR SKAL IKKE I
NOE TILFELLE OVERSKRIDE BELØPET DU HAR BETALT FOR DIN KARMA GRIP ELLER RELATERT PRODUKT. Noen
jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på lengden av en underforstått garanti, eller ekskludering eller begrensning
av tilfeldige eller følgeskader, slik at ovenstående begrensninger eller ekskluderinger kanskje ikke gjelder for deg.
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer i forskjellige
jurisdiksjoner.
Forbrukere i Den europeiske union: GoPro gir en periode på to (2) år fra kjøpsdato av ditt Karma eller Karma-del eller
-tilbehør, og en gratis begrenset garanti fra tilvirker til sluttbruker. Dette skal ikke begrense noen forbrukerrettigheter
som du har under lokal forbrukerkjøpslov, den gir deg istedet ytterligere rettigheter. Garantien styres under følgende
vilkår og betingelser. GoPro garanterer at GoPro-produktet vil være fritt for defekter i materiale og utførelse under
normal bruk i en periode på to (2) år fra kjøpsdato, gitt at det har blitt brukt i henhold til instruksjonene i relevant
GoPro-brukerveiledning (gopro.com/help). I tilfelle av defekt, kontakt GoPro kundeservice (gopro.com/help) for

hjelp, og vær forberedt på å måtte vise original kjøpskvittering. GoPros eneste forpliktelse under denne garantien vil
etter eget valg være å reparere eller skifte ut det defekte produktet. Denne garantien gjelder ikke for GoPro-produkter
som har blitt skadet ved misbruk, ulykke eller normal slitasje. Denne garantien gjelder ikke for GoPro-produkter som har
blitt skadet som et resultat av reparasjoner som ikke er utført av GoPro eller en autorisert GoPro-representant.
Forbrukere i Australia: Fordelene gitt av GoPros begrensede garanti tilbys i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler
tilgjengelig for deg. Våre varer leveres med garantier som ikke kan ekskluderes under australsk forbrukerkjøpslov. Du
har rett til utskifte eller refundering for en betydelig feil, og kompensasjon for andre rimelige overskuelige tap eller
skader. Du har også rett til å få produktet reparert eller skiftet ut hvis det ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke
utgjør en betydelig feil.
Symbolet betyr at i henhold til lokale lover og forskrifter skal produktet avhendes separat fra
husholdningsavfall. Når dette produktet når slutten av sin levetid, ta det med til et innsamlingspunkt
utpekt av lokale myndigheter. Noen innsamlingspunkter tar imot produkter uten gebyr. Den
separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet på avhendingstidspunktet bidrar til å bevare
naturressurser og sikre at produktet resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.
Herved erklærer GoPro Inc. at radioutstyret type GoPro Karma Grip (KWSS1) er i samsvar med
direktiv 2014/35/EU og alle andre gjeldende EU-direktiver.
Den fulle teksten av EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende nettadresse:
gopro.com/help.
MEDDELELSE FRA FCC
Dette apparatet samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparatet
må ikke skape skadelig interferens, og (2) Dette apparatet må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som
kan forårsake uønsket drift.

MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i overensstemmelse med grensene for et klasse B digitalt
apparat, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot
skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer – og kan utstråle – radiofrekvensenergi, og hvis det
ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon.
Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil kunne oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret
skaper skadelig interferens på radio- eller TV-signaler, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres
brukeren til å prøve og korrigere interferensen på én eller flere av følgende måter:
•

Endre retning eller flytte mottakerantennen.

•

Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

•

Koble utstyret til et strømuttak som er på en annen kurs enn den som mottakeren er koblet til.

•

Kontakte forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjelp.
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Medfølgende skjermet USB-kabel må brukes med denne enheten for å sikre samsvar med klasse B FCC-grenser.
IC-forskrifter
Dette apparatet samsvarer med Industry Canadas lisensfritatte RSS-standarder. Bruk er underlagt følgende to
betingelser: (1) Dette apparatet bør ikke skape interferens, og (2) Dette apparatet må akseptere interferens, inkludert
interferens som kan forårsake uønsket drift av apparatet.
Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadiske ICES-003.
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