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VIKTIG SÄKERHETS- & PRODUKTINFORMATION

Avser Nordic Evolution guidemodul, fortsättningsvis kallad enheten

ANSVARSSKYLDIGHET
 
Nordic Evolution eller dess samarbetspartners har under 
inga omständigheter ansvarsskyldighet för tillfälliga, 
långvariga, speciella, indirekta eller följdskador, ej heller för 
följder/skador av lagbrott, böter eller stämningar. Detta 
gäller oavsett om skador orsakas av användning, missbruk, 
defekter i enheten eller oförmåga att hantera enheten och 
dess tillhörande produkter.
 
 
VARNING
 
Enheten ska endast användas för digital ledsagning för 
människor och inte för andra syften. Fel användning av 
enheten kan leda till kollision eller annan olycka med allvarliga 
personskador eller dödsfall som följd. Använd systemet 
med ett gott omdöme anpassat till situationen, systemets 
prestanda och användarens förmåga.  Nedan beskrivs några 
farliga förhållanden som ska undvikas, riskfyllda situationer 
där försiktighet ska vidtas och andra viktiga saker att tänka 
på ur en säkerhetssynpunkt.

Installation
• Montera enheten säkert på kroppen så att enheten inte 

riskerar att lossna. En tappad enhet kan vara svår att hitta. 
• Använd endast hörlurarna för kommunikation med 

enheten.
• Använd endast medföljande hörlurar.
• Undvik andra störande ljudkällor vid ledsagning. 
• Se till att du hör din omgivning och använd inte in-ear-

hörlurar. 
• Om möjligt, lägg till extra referenspunkter, särskilt vid 

startpositionen, utmed rutten som är kopplade till fysiska 
landmärken (brunnslock, sten, bänk, stolpe etc.). Detta för 
att säkerställa god positionering. 

• Tänk på att omgivningsfaktorer så som terräng, träd 
och byggnader kan påverka positionsnoggrannheten 
negativt. Snabba förändringar och/eller lokala skillnader i 
väderförhållanden påverkar också. Iaktta extra försiktighet 
vid dessa omständigheter.

• Säkerställ att det finns tillgång till mobil datatrafik 
i området. Tänk på att tillgången kan skilja mellan 
olika hårdvaror och leverantörer, samt att även 
väderförhållanden påverkar.  

• Använd samma eller likvärdig mobil-data-lösning vid 
inmätning av en ny rutt som vid efterföljande navigering 
av den. 

• Kontakta Nordic Evolution om du är osäker på om en 
inmätt rutt håller tillräcklig positioneringsnoggrannhet.

• När du använder enheten samlar Nordic Evolution 

in data såsom din IP-adress, plats, tid, datum, 
batterinivå m.m. Detta för att identifiera, åtgärda fel 
eller synkroniseringsproblem och tillhandahålla bättre 
kundsupport. För mer detaljer, se Nordic Evolutions 
integritesspolicy.

• Enheten ska inte användas för navigering av fordon.
 
Kollision
• Enheten har ingen funktion för att undvika nytillkomna 

eller rörliga hinder som inte tagits med i inmätningen av 
den aktuella rutten. 

• För att undvika kollisioner, använd käpp för avkänning av 
närområdet eller annat lämpligt hjälpmedel.

• För att undvika kollisioner med andra människor, använd 
kläder med klara färger, reflekterande material samt 
överväg någon form av varseltext.

• En fysisk ledsagare/medföljare ska följa med om det finns 
övervägande risk för kollisioner.

• Var uppmärksam på de varningar som enheten ger och 
vidta lämplig åtgärd. Exempelvis stanna, alternativt rör dig 
sakta framåt och kontakta hjälp. 

  
Terrängnavigering
• Dela din plats med en kontaktperson via din mobiltelefons 

GPS-system.
• Informera en kontaktperson om din rutt och ditt 

tidsschema. 
• Förbered dig noga innan friluftsaktiviteter. Exempelvis: 

studera väderleksprognoser och vattenflöden samt medta 
kompass, visselpipa, första förband, nödproviant, extra 
kläder och vindsäck om omständigheterna så kräver.

• Undvik osäkra situationer och rutter. T.ex. områden med 
farliga branter/stup och hål i terrängen, områden med 
mycket skog nära stigen. Tänk på att skog, byggnader och 
kupering kan försämra positioneringen.

• Försäkra dig att rutten är skapad under samma årstid 
som du ska använda den då naturen kan förändra 
förutsättningarna.

• Iaktta extra försiktighet vid nya rutter. Kontakta med 
fördel skaparen av rutten och/eller de som nyligen färdats 
längs den.  

• Beträd ej områden som är avlysta.
• Försäkra dig om vilken huvudsaklig kompassriktning 

rutten har för att kunna navigera i en nödsituation. 
Förbered också en kompassriktning där det exempelvis 
finns en väg eller andra sätt att orientera sig. 

• Var förberedd på att kunna navigera samma väg tillbaka 
längs en rutt om en nödsituation uppträder. 

• Ta med en medföljande person om så är möjligt, annars 
använd gott omdöme för att genomföra eller ställa in 
aktiviteten. 
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Navigering i stad och trafikerad miljö
• Anpassa din hastighet till stadsmiljön. 
• Enheten är inte framtagen för navigering i stadsmiljö. 

Exempelvis kan stora byggnader och elektromagnetiska 
störningar försämra positioneringen. Användare ska 
minimera riskerna genom att vidta goda förberedelser och 
gott omdöme. 

• Stanna om du ska ändra inställningar eller använda andra 
funktioner än navigering på enheten. 

• Fokusera på navigering och omgivande miljö. Undvik all 
annan störande aktivitet.

• Iaktta gällande trafikregler och försäkra dig om dess 
innebörd innan du fortsätter. 

• Var förutseende på att stadsmiljön hela tiden förändras 
och beakta människor, djur, rörliga fordon och maskiner, 
föremål som förflyttas, vägarbeten, snöröjning, varierande 
underlag, parkerade fordon etc.

• Försäkra dig om att den rutt som används är aktuell med 
tillförlitlig information. 

 
Batterihantering
• Enheten innehåller ett litiumjonbatteri som inte kan bytas 

av användaren. Batteribyte utförs av Nordic Evolution mot 
ersättning. 

• Batteriets livslängd och potentiella säkerhetsrisk påverkas 
av flera faktorer. Nedan följer riktlinjer för att optimera 
batteriets livslängd samt minska risken för kemisk 
brännskada, brand, läckage av elektrolyt, samt skada på 
miljö, enhet eller person.
 ◦ Enheten skall inte utsättas för hög värme, t.ex. undvik 

exponering av direkt solljus i en stängd bil.
 ◦ Inga hål får göras på enheten eller dess batteri.
 ◦ Enheten ska förvaras mellan +5 och 20°C och ej i direkt 

solljus.
 ◦ Enheten ska endast användas i temperaturintervallet -15 

till +25°C. 
 ◦ Vid slutet av enhetens livscykel ska enheten återlämnas 

till Nordic Evolution eller lämnas in för återvinning enligt 
lokala bestämmelser.

• Håll enheten utom räckhåll för barn. 
• Om du använder en batteriladdare (nättransformator och/

eller kabel) som ej kommer från Nordic Evolution, är det 
krav på att den följer rätt spänning enligt USB-standard.

• Ladda enheten under övervakning på en säker plats, lämna 
den inte oövervakad över natten.

• Stäng av enheten vid laddning. Detta för att undvika att 
den blir onödigt varm samt för att den ska laddas optimalt.

• Medta en powerbank och laddkablar för att ladda guide-
systemets olika delar om så behövs. 

Användning av enheten samtidigt som medicinsk 
utrustning
• Undvik samtidig användning av enheten och annan 

medicinsk utrustning som kan påverkas, framför allt 
utrustning med elektroniska komponenter. 

• Använd inte enheten om du har Pacemaker. 
• Stäng av enheten om den stör eller riskerar att störa 

medicinsk utrustning. 

Exponering av värme och radiovågor
• Enheten tar emot radiovågor för dess GPS-positionering 

vilket inte genererar någon extra exponering för 
användaren. 

• Enheten har tvåriktad kommunikation med WIFI-
sändaren (exempelvis telefon med mobil hotspot) samt 
med trådlösa hörlurarna via Bluetooth. Effekten av detta 
är jämförbart med användningen av mobiltelefoner på 
marknaden. 

• Enhetens radiofrekvensexponering och elektromagnetiska 

fält är ej utvärderade och användaren brukar systemet på 
egen risk.

• Enhetens komponenter alstrar värme vilket medför 
att enheten blir varm och leder värme till kroppen. Det 
är normalt att enheten blir ljummen, något varm vid 
användning. Vid obehag eller onormalt hög temperatur, 
stäng av enheten och kontakta Nordic Evolution.

• Använd endast medföljande antenn. 
 

GARANTI
 
Enheten garanteras av Nordic Evolution att vara fri 
från defekter i material och utförande i ett år från 
inköpsdatum. Under garantitiden reparerar eller ersätter 
Nordic Evolution komponenter som inte fungerar vid 
normal användning. Nordic Evolution garanterar inte 
positioneringens noggrannhet, enhetens säljbarhet eller 
lämplighet för ett visst ändamål annat än digital ledsagning.  

Nordic Evolution har ensamrätt att reparera eller 
ersätta delar i enhetens hård- eller mjukvara och endast 
Nordic Evolution avgör nivån och omfattningen av en 
reparation. En defekt produkt kan ersättas med en ny 
eller renoverad ersättningsprodukt under garantitiden, 
alternativt kan återbetalning av inköpspriset erbjudas. 
Dessa former av kompensation är kundens enda 
kompensation och eventuella kringkostnader ersätts ej. 

Reparationer eller ersättningar som täcks av garantin utförs 
utan avgift för kunden vad det gäller reservdelar och arbete, 
under förutsättning att kunden står för transportkostnaderna 
tur och retur till Nordic Evolutions säte i Linköping. En kund 
åberopar garantiservice genom att kontakta sin återförsäljare 
eller Nordic Evolution. Förpacka enheten noggrant med gott 
skydd och bifoga en kopia av originalkvittot. Kvitto krävs 
som inköpsbevis och för att garantiservice ska erhållas. 
Skicka enheten med frakten betald till Nordic Evolution. 

Garantierna beskrivna i detta dokument gäller med 
ensamrätt istället för alla andra garantier (uttryckliga 
eller underförstådda). Detta gäller även för den 
ansvarsskyldighet som beskrivs i detta dokument.  

Garantin gäller inte för:
• en enhet som har öppnats och detta gäller även för 

medföljande  hörlurar.
• en enhet eller tjänst som använts på sätt som strider mot 

något lands lagar.
• en enhet som öppnats utan att detta uttryckligen och 

skriftligen har tillåtits av Nordic Evolution
• förbrukningsdetaljer, exempelvis batterier
• yttre kosmetiska skador
• skada orsakad av olycka, t.ex. att enheten har fallit i 

marken
• skada orsakad av felaktigt användande
• skada orsakad av vatten, fukt, översvämning, brand, yttre 

påverkan eller andra naturligt förekommande skaderisker
• skada som orsakats av service utförd av person som inte 

är godkänd av Nordic Evolution.
• skada på enheten som uppkommit genom modifikationer 

som ej är uttryckligen och skriftligen tillåtna av Nordic 
Evolution

• skada eller problem som uppstår om enheten används i 
annat land än det som angavs vid inköpstillfället.


