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Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de
eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u deze tablet pc gebruikt.
1. Er werd bij de elektrostatische ontladingstest (ESD-test) volgens EN55035 vastgesteld dat
handmatige bediening noodzakelijk is (d.m.v. de aan-/uitschakelaar), om na de test de
normale bestemde werking te hervatten.
2. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. Altijd toezicht door
volwassenen te houden indien bediend door kinderen.
3. Houd het product buiten bereik van huisdieren.
4. Waarschuwing, deze tablet pc is uitgerust met een lithium-ionaccu. Volg de onderstaande
instructies:

!

LET OP

Probeer de tablet niet te openen! Het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.
Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
Laad het product alleen op met de originele meegeleverde adapter.
Probeer de accu van de tablet pc niet zelf te vervangen. U kunt hierbij de accu beschadigen,
wat oververhitting en letsel kan veroorzaken. De lithium-ionaccu in de tablet pc mag alleen
worden vervangen door een ervaren technicus en moet worden gerecycled of gescheiden van
het huisvuil worden afgevoerd. Verbrand de accu niet.
Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische
schokken te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of
spetters. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
6. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet
dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact
voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
7. Deze apparatuur is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig
ontworpen dat het geen veilige aansluiting met een elektrische aarding nodig heeft.
8. Deze bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing
van het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico van elektrische schokken te vormen.
Om het risico van elektrische schokken te beperken, mag u het deksel (of de achterkant) niet
verwijderen, aangezien er zich binnenin geen onderdelen bevinden die door de gebruiker
kunnen worden onderhouden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Het
uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie die
bij het apparaat is meegeleverd.
9. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van -10 °C tot 40 °C. Een te lage
of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
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2.

RESET

Gebruik een naald of paperclip om het apparaat terug te stellen.
3.

4.

USB

Aansluiten op een USB-apparaat of computer voor gegevensoverdracht (bijv. muziek, video’s,
foto’s, bestanden).
5. V-/V+
Geluidssterkte
6.

micro SD
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2.

Raak Uitschakelen aan om de tablet uit te schakelen.
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Schuif a.u.b. omhoog op de homepagina

Schuif a.u.b. omhoog op de homepagina om de applicatiepagina te openen
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Snel, gemakkelijk en veilig browsen met Google Chrome.

Email by Google: veilig, slim en gemakkelijk in gebruik.

De app voor het streamen van muziek. Gemaakt door YouTube.

apparaat, Google Play
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, zoek naar Netwerk & Internet
2.

3.

Druk op

om WiFi te activeren.

Druk op WiFi om te beginnen met het zoeken naar netwerken. De beschikbare netwerken
zullen in een lijst verschijnen.
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“Gmail”

.
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2.

Schuif van omhoog naar omlaag totdat het apparaat het scherm hieronder weergeeft.

3.

Druk op het icoontje

4.

Klik op “Indrukken voor meer opties” en selecteer “Bestanden overdragen”.
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Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te
stellen en controleer of het op normale wijze opnieuw start.

Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te stellen en
controleer vervolgens of de opnamefunctie correct werkt.
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Gebruik een naald of paperclip op de achterzijde van het apparaat om het terug te stellen
en dit probleem te verhelpen.

Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te
stellen en controleer vervolgens of de functie correct werkt.
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Bezoek denver.eu.

2GB DDR3

32
7

1024x600

Camera (0.3 MP+2.0 MP)

Quad Core
Bluetooth

11(Go edition)

2400mAh
Adapter(5V,2A)

Modelidentificatie

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply
Techonolgy Co., Ltd
Handelsregisternummer: 91440300580068676U
3rd Floor, 4th Building, Zone A Xinfu Industrial
Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao’an
District, Shenzhen, China
RSF-DY080-0502000EUU

Ingangsspanning

100-240V

AC-ingangsfrequentie

50/60Hz

Uitgangsspanning

5V

Uitgangsstroom

2A

Uitgangsvermogen

10W

Gemiddelde actieve efficiëntie

78.79% at 115V 60Hz
79.09% at 230V 50Hz

Efficiëntie bij lage belasting (10%)

79.37% at 115V 60Hz
76.55% at 230V 50Hz

Stroomverbruik bij nullast

0.037W at 115V 60Hz
0.056W at 230V 50Hz

Naam of handelsmerk,
handelsregistratienummer en adres van de
fabrikant

Google, Android, Gmail, Chrome en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.
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Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

denver.eu

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen,
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de
afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden
verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klikosymbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt
dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal
daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden
hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en
batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In
bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw
plaatselijke autoriteiten.
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu
Hierbij verklaar ik, DENVER A/S, dat het type radioapparatuur TIQ-70394 conform is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel
van de website. Type modelnummer:TIQ-70394. Open nu de productpagina en de rode richtlijn
is te vinden onder downloads/overige downloads.
Wifi Frequentie bereik: 2412MHz ~ 2472MHz.
Totaal vermogen: 13dbm
Bluetooth Frequentie bereik: 2402MHz ~ 2480MHz
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