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Viktig säkerhetsinformation
VARNING: Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första
gången och behåll anvisningarna för framtida referens. Läs igenom all säkerhetsinformation
nedan innan du använder denna tablet-PC.

1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55035 upptäcktes att en manuell åtgärd
(genom att växla PÅ/AV strömbrytaren) krävs för att uppnå avsedd normal drift efter testet.

2. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn. Om barn använder den,
måste användningen alltid övervakas av en vuxen.

3. Håll produkten utom räckhåll för husdjur.

4. Varning! Denna tablet-PC innehåller ett litiumbatteri, så anvisningarna nedan måste följas:

Försök aldrig att öppna din tablet! Apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning.

Den får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!

Laddning får endast ske med den originaladapter som medföljer produkten!

Försök inte byta batteriet i din tablet-PC på egen hand. Du kan skada batteriet, vilket kan leda till
överhettning och personskador. Litiumjonbatteriet i din tablet-PC får endast bytas av en behörig
tekniker och ska avfallshanteras eller återvinnas separerat från vanligt hushållsavfall. Batteriet
får inte eldas upp.

Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.

5. För att minska risken för brand och elektriska stötar, får apparaten inte utsättas för regn eller
fukt. Apparaten får inte utsättas för droppar eller stänk, och föremål, som exempelvis vaser får
inte placeras ovanpå apparaten.

6. Den direktanslutna adaptern används som frånkopplingsenhet och frånkopplingsenhetenmåste
vara lätt att använda. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.

7. Utrustningen uppfyller Klass II och är en dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats
på ett sådant sätt att den inte kräver en anslutning till skyddsjord.

8. Blixten med pilhuvudet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten
av ”livsfarlig spänning” innanför produktens hölje, som kan vara tillräckligt stark för att utgöra
en risk för elektriska stötar. För att minska risken för elektriska stötar, får du inte avlägsna
höljet (eller baksid-an) eftersom det inte finns några delar som användaren själv kan reparera
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.

9. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -10 grader Celsius till 40 grader Celsius.
Temperat-urer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
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5.    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.

USB

4.    mikroSD

6.

   SIM-kort
Dra ut bakre luckan i ena hörnet och sätt i SIM-kortet.
7.

2  4

3

6

5

Micro SD SIM2 SIM1
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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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Det finns 2 SIM-kortsfack i surfplattan. Kontrollera att dina surfplattor är avstängda och sätt sedan i 
SIM-kortet så kan du stänga av enheterna och använda den själv.
Observera: Använd SIM-kort av standardstorlek då den här enheten inte är kompatibel med micro- 
eller nano-SIM-kort

Klicka på Samtal; välj standard-SIM-kort, enligt nedan

SIM-kortshantering

2. Meddelande
Välj inställningsprogram i huvudmenyn, välj SIM-kovt, klicka på SMS, välj standard-
SIM, enligt nedan

1. Röstsamtal
Klicka på inställningsprogrammet i huvudmenyn; välj SIM-kovt, enligt nedan

Sätt in SIM-kortet här, i rätt 
riktning
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3. Dataanslutning
Klicka på inställningsprogrammet i huvudmenyn, välj SIM-kovt, klicka på Mobildata,
välj standard-SIM, enligt nedan

Inställning av mobildata på surfplattor med 4G

När du sätter in simkortet och surfplattan slås på, kommer den att fråga dig om det 

insatta simkortet ska användas för både samtal, sms och data. Bekräfta detta och 

simkortet kalibreras (kan ta upp till 1 minut). 



Slå sedan på mobildata. 

1.   Skjut ut från ovansidan en gång, så att du kan se bilden nedan.

2. Skjut ut från ovansidan ännu en gång, och du kan se bilden nedan. Klicka på 

ikonen inställningar för mobildata. 
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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
Bluetooth

4400mAh
Adapter (5V,2A)

1GB DDR3

8.1

kamera (0.3MP+2.0MP) 
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Google,Android, Google Play och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 

Techonolgy Co., Ltd 

3rd Floor, 4th Building, Zone A Xinfu Industrial 

Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao’an 

District, Shenzhen, China 

Modellidentifierare RSF-DY080-0502000EUU 

Inspänning 100-240V 

Inmatningens AC-frekvens 50/60Hz 

Utspänning 5V 

Utström 2A 

Uteffekt 10W 

Genomsnittlig aktiv effektivitet 78.79% at 115V 60Hz 

79.09% at 230V 50Hz 

Effektivitet vid låg belastning (10 %) 79.37% at 115V 60Hz 

76.55% at 230V 50Hz 

Strömförbrukning utan belastning 0.037W at 115V 60Hz 

0.056W at 230V 50Hz 

Tillverkarens    namn eller varumärke, 
kommersiellt registreringsnummer samt adress  

Kommersiellt registreringsnummer: 

91440300580068676U



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. 

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-10423L WHITE 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-10423L WHITE. Ange nu produktsida, och direktivet i rött 
finns under hämtningar/ öv-riga hämtningar.
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Wifi: 
Driftsfrekvensområde: 2412MHz ~ 2472MHz.
Maximal utgående ström: 13dbm 
Bluetooth: 
Driftsfrekvensområde: 2402MHz ~ 2480MHz 
2G/3G/4G: 
Driftsfrekvensområde: 800MHz ~ 2690MHz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss
för fel och utelämnanden i handboken.

www.denver-electronics.com




