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inden du tilslutter din 

nye tablet og tager den i brug.



DANISH / DANSK

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten 
 i brug. 
1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55035 blev det 
fastslået, at manuel betjening (tænde og slukke tabletten på ON/OFF-kontakten) 
er nødvendig for at genoprette normal drift efter testen, hvilket er efter hensigten.  
2. Da denne tablet indeholder et lithium-batteri, bør du være opmærksom på 
følgende: 

-  Forsøg ikke at åbne tabletten!
-  Må ikke udsættes for stærk varme, vand, fugt eller direkte sollys!
-  Må kun oplades med den originale adapter, der blev leveret med produktet!
-  Forsøg ikke selv at udskifte batteriet i tabletten - du kan beskadige batteriet,hvilket 
kan medføre overophedning og mulig personskade. Lithium-ion-batteriet i tabletten 
bør kun udskiftes af en dertil uddannet fagmand, og det brugte batteri skal 
bortskaffes til genbrug eller adskilt fra det almindelige husholdningsaffald. Sæt ikke
 ild til batteriet.   
3. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat
 for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere 
væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
4. Adapterens stikprop fungerer som hovedafbryder. Der skal derfor altid være nem 
adgang til den stikkontakt, adapteren er tilsluttet. 
5. Dette apparat er et Klasse II eller dobbelt-isoleret elektrisk apparat. Det er designet
på en sådan måde, at det ikke har behov for den ekstra sikkerhed, der ligger i et stik
 med jordforbindelse.
6.  Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, 
at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis 
strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske 
stød. Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. 
Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt 
reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Udråbstegnet i den ligebenede
 trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den 
medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.
7. Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Dette mærke angiver, at produktet indenfor 
EU ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. For at undgå skade
 på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal 
produktet eller materialerne fra det genanvendes på ansvarlig måde til fremme for 
bæredygtig materialegenvinding. Aflevér dit udtjente produkt til en af de etablerede 
indsamlingsordninger i din kommune eller kontakt forhandleren, hvor du købte produktet. 

!
ADVARSEL!
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2.RESET

Forbind til USB-enhed eller computer for overførsel af data (f.eks. musik, video, fotos, filer)

Brug en nål eller papirclips til nulstilling af enheden.

6

3. Headphone

4. USB

5. V-/V+
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2. Tryk på Sluk for at slukke for tabletten
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Lad fingeren glide opad på startskærmen for at åbne siden med apps.

optræk låsikonet op ad skærmen.
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TMGoogle   play store
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3.Tryk på Wi-Fi for at starte søgning efter netværk. De tilgængelige netværk vises. 

Hvis du vil tilfØje et netværk manuelt, skal du vælge punktet Add Network(tilfØj netværk).

, find Netværk & internet

2.Tryk på               for at aktivere Wi-Fi.
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for Gmail i menuen App.
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2.Lad fingeren glide nedad, til enheden vises på skærmen.

3.Tryk på ikonet

4.Klik på “Tryk for flere valgmuligheder”, og vælg “Overfør filer”.



DANISH / DANSK

 Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens bagpanel for at løse dette problem.

   Brug en nål eller papirclips til at nulstille på siden af enheden og kontrollér, om optagefunktionen f 
ungerer korrekt.

   Brug en nål eller papirclips til at nulstille på siden af enheden og kontrollér, om den genstarter 
normalt eller ej.
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              Brug en nål eller papirclips til at nulstille på siden af enheden og kontrollér, om funktionen 
virker korrekt.

1280x80010.1

                        1GB DDR3

16

4400mAh
(5V,2A)

Wi-Fi Netværk          IEEE 802.11 b/g/n

kortlæser

8.1

Quad Core
Bluetooth

kamera (0.3MP+2.0MP) 



Google, Android, Google Play og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.

Producentens navn eller varemæ rke, 

virksomhedsnummer og adresse 

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 
Techonolgy Co., Ltd 

3
rd

 Floor, 4
th

 Building, Zone A Xinfu Industrial 
Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao’an 
District, Shenzhen, China 

Modelidentifikator RSF-DY080-0502000EUU 

Indgangsspæ nding 100-240V 

Indgangsfrekvens, vekselstrøm 50/60Hz 

Udgangsspæ nding 5V 

Udgangsstrøm 2A 

Udgangseffekt 10W 

Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand 78.79% at 115V 60Hz 

79.09% at 230V 50Hz 

Effektivitet ved lav belastning (10 %) 79.37% at 115V 60Hz 

76.55% at 230V 50Hz 

Strømforbrug i ubelastet tilstand 0.037W at 115V 60Hz 

0.056W at 230V 50Hz 

Kommercielt registreringsnummer: 
91440300580068676U
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ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og 
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk 
og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. 
Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med 
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. 
På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med 
lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt 
bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder 
eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens 
tekniske forvaltning. 

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

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TIQ-10393 er i overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU: EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende 
internetadresse:  www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv 
modelnummer:TIQ-10393. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under 
“downloads/other downloads”.
Wifi: Driftsfrekvensområde: 2412MHz ~ 2472MHz.
Maximal udgangseffekt: 13dbm
Bluetooth: Driftsfrekvensområde: 2402MHz ~ 2480MHz

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.




