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Ważne wskazówki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Przed pierwszym użyciem produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Przed użyciem tego
tabletu PC należy przeczytać wszystkie poniższe wskazówki bezpieczeństwa.
1. W trakcie testu wyładowania elektrostatycznego (ESD) wg EN55035, stwierdzono, że potrzebna
jest interwencja ręczna (włączenie przycisku zasilania ON/OFF), by wznowić normalne działanie,
jakie miało miejsce przed testem.
2. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci
powinny być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.
3. Należy trzymać ten produkt z dala od zwierząt domowych.
4. Ostrzeżenie: ten tablet PC jest wyposażony w baterię litową. Postępuj zgodnie z
poniższymi wskazówkami:

!

OSTROŻNIE

Nie próbować otwierać tabletu! Urządzanie może zawierać części pod wysokim napięciem.
Nie narażaj na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia!
Ładować tylko z oryginalnego zasilacza dostarczanego wraz z produktem!
Nie próbować samodzielnej wymiany akumulatora – może to uszkodzić akumulator, spowodować
przegrzanie i urazy. Akumulator litowo – jonowy w tablecie PC powinien zostać wymieniony jedynie
przez wykwalifikowany personel, a także podlega recyklingowi i wymaga oddzielenia od innych
rodzajów odpadów domowych. Akumulatora nie wolno wyrzucać do ognia.
Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
5. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiać urządzenia na deszcz
lub zawilgocenie. Urządzenie nie może być narażone na kapanie wody lub jej rozbryzgi, a
przedmioty napełniane cieczą takie jak wazony nie powinny być stawiane na urządzeniu.
6. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej
łatwe wyjęcie. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne i wokół niego jest wolna
przestrzeń.
7. Klasa obudowy urządzenia II lub z podwójną izolacją. Jego konstrukcja nie wymaga
uziemienia zabezpieczającego.
8. Symbol błyskawicy wpisany w trójkąt równoboczny ma za zadanie zwrócić uwagę użytkownika na
obecność nieosłoniętego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, którego natężenie
jest wystarczające by stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Aby zmniejszyć
ryzyko porażenia prądem nie należy zdejmować pokrywy lub osłony tylnej, ponieważ we wnętrzu
urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy zlecaj
wykwalifikowanemu serwisowi. Wykrzyknik na trójkącie równobocznym informuje użytkownika o
ważnych instrukcjach działania i konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia.
9. Temperatura pracy i przechowywania tego urządzenia wynosi od -10 stopni Celsjusza do 40 stopni
Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
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2 RESET
Aby zresetować urządzenie należy użyć igły lub spinacza papieru.

3. S
4. USB
Podłączyć do urządzenia USB lub komputera w celu wymiany danych (np. muzyki, wideo,
fotografii, plików).
5. V-/V+
6. microSD
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2. Stuknij wyłącznik, by wyłączyć tablet.
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Przeciągnij w górę na stronie głównej.

Aby wejść na stronę aplikacji, Przeciągnij w górę na stronie głównej, by wejść na stronę aplikacji
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szybkie, łatwe i bezpieczne przeglądanie stron z wyszukiwarką Google Chrome.

Poczta według Google: bezpieczna, inteligentna i łatwa w użyciu.

Aplikacja do strumieniowania muzyki. Należąca do serwisu YouTube.

Sklep Google Play
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, znajdź Sieć i Internet
2.

Stuknij

by włączyć sieć Wi-Fi.

3.

Stuknij Sieć Wi-Fi, by rozpocząć wykrywanie sieci. Wyświetli się lista dostępnych sieci.
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nij

Gmail
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2.

Przeciągnij od góry do dołu, aż na urządzeniu wyświetli się poniższy ekran.

3.

Stuknij ikonę

4.

Kliknij „Stuknij, by wyświetlić więcej opcji” i wybierz „Prześlij pliki”.
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Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie i sprawdzić
czy normalnie startuje ponownie.

Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie, następnie sprawdzić
czy funkcja zapisywania działa prawidłowo.
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Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie i rozwiązać ten problem.

Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie, następnie
sprawdzić czy funkcja działa prawidłowo.

Najnowsze informacje na temat produktu znajdziesz na denver.eu

2GB DDR3

32
7” TFT LCD( 1024x600

kamera (0.3MP+2.0MP)

Quad Core
Bluetooth

11(Go edition)

2400mAh

Zasilcz (5V,2A)
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Nazwa lub znak towarowy producenta, numer
ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres

Identyfikator modelu

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

Napięcie wejściowe

100-240V

Wejściowa częstotliwośd prądu przemiennego

50/60Hz

Napięcie wyjściowe

5V

Prąd wyjściowy

2A

Moc wyjściowa

10W

Średnia wydajnośd podczas pracy

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

Wydajnośd przy niskim obciążeniu (10%)

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

Pobór mocy bez obciążenia

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

Google, Android, Gmail, Chrome oraz inne znaki są znakami towarowymi firmy
Google LLC.
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Zastrzegamy sobie prawo do zamian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER A/S

denver.eu

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje,
które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi
urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem
pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne
oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być
wyrzucane oddzielnie.
Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych
do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z
rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia
elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo
urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale
technicznym urzędu miasta.
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

DENVER A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TIQ-70394 jest zgodny z
dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: denver.eu, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number
modelu:TIQ-70394. Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do
pobrania/inne do pobrania”.
Wifi Zakres częstotliwości pracy: 2412MHz ~ 2472MHz.
Maks. moc wyjściowa: 13dbm
Bluetooth Zakres częstotliwości pracy: 2402MHz ~ 2480MHz
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