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Viktig säkerhetsinformation

VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 
1.  Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55035 upptäcktes
att manuell användning (genom att slå PÅ/AV strömbrytaren) krävs för att uppnå 
normal funktion efter testet.

2.  Eftersom den här surfplattan levereras med ett inbyggt litiumbatteri ska du följa
det som anges nedan: 

-  Försök inte plocka isär surfplattan!
-  Utsätt den inte för hög värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
-  Ladda bara med originaladaptern som medföljer den här produkten!
-  Försök inte byta batteriet i surfplattan själv. Du kan skada batteriet, vilket kan leda 
till överhettning och personskada. Litiumjonbatteriet i surfplattan får bara bytas av 
en behörig tekniker och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet 
vid livslängdens slut. Elda inte upp batteriet.  
3. För att minska risken för brand eller elstötar ska man inte utsätta denna enhet för 
regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för droppar eller skvättningar och föremål,
 såsom vaser, får inte placeras ovanpå apparaten.
4. Den direktinkopplade adaptern ska användas som frånkopplingsenhet och
 frånkopplingsenheten ska vara funktionsduglig.
5. Denna utrustning är en klass-II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har 
utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jord.
6. Blixten med pilhuvudet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för 
närvaron av oisolerad ”farlig spänning” innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. För att minska risken för 
elektriska stötar, ska du inte avlägsna höljet (eller baksidan) eftersom det inte finns 
några reparerbara delar inuti. All service ska utföras av kvalificerad personal. 
Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns 
viktiga instruktioner för drift och underhåll i den dokumentation som medföljer apparaten.
7. Korrekt avfallshantering av denna produkt. Denna symbol betyder att denna produkt 
ska slängas separat från annat hushållsavfall. Denna symbol betyder att denna produkt 
ska slängas separat från annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av oriktig avfallshantering, ska 
denna produkt källsorteras för att främja hållbar återanvändning av naturliga resurser.
För att återlämna kasserad produkt, vänligen vänd till kommunens avfallshantering, 
eller kontakta försäljaren.
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RESET

Anslut till USB-enhet eller dator för att överföra data (t.ex. musik, videor, bilder, filer)

Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten.
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2.    Tryck på Ström av för att stänga surfplattan.
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För att ange programsidan, Skjut uppåt på hemsidan för att ta dig in på 
ansökningssidan

Dra låsikonen mot uppsidan av skärmen.
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Google  Play ButikTM
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, hitta Nätverk och internet
2.    Knacka        när du vill aktivera WiFi.

3.     Tryck på WiFi för att påbörja detektering av nätverk. De tillgängliga nätverken kommer  
        att listas.
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Gmail i programmenyn.
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2.    Skjut uppifrån och nedåt tills enheten visas under skärmen.

3.    Tryck på ikonen

4.    Klicka “Tryck för flera alternativ” och välj “Överför filer”.
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Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten på sidan och 
   kontrollera om den startar om utan problem eller inte.

Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten på sidan och kontrollera 
   sedan om inspelningsfunktionen fungerar utan problem eller inte.
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        Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten på sidan och 
kontrollera sedan om funktionen fungerar som den ska eller inte.

Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten på baksidan för att lösa det
   här problemet.
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1024X60010.1”

Quad Core

4400mAh
Adapter (5V,2A)

1GB DDR3

Google, Android, Google Play och andra märken är varumärken som tillhör Google 
LLC.

8.1

kamera (2M Pixel interpolerad) 
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MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och 
ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk 
utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. 

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken 
soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte 
bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd 
facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. 

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier 
antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare 
information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TAQ-10252 överensstämmer med 
direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 
webbadress: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. 
Ange modellnumret:TAQ-10252.Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/öv-
riga hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2412MHz-2472MHz 
Maximal utgående ström: 13dbm




