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!
HUOMIO!

Älä yritä avata tablettitietokonetta! Laitteen sisällä voi olla osia, joissa onhengenvaa

jännite. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!

Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta!

Älä yritä vaihtaa tablettitietokoneen akkua itse, sillä akku voi vahingoittua, mik
voi aiheuttaa
ylikuumenemisen tai vahingon. Tablettitietokoneen litium-ioniakku tulee va
pätevän teknikon toimesta, ja se tulee kierrättää tai hävittää erikseen eikä kotitalo
mukana. Älä hävitä akkua polttamalla.

Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.

5. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäise
altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä es
maljakoita, laitteen päälle.

6. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee o
käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käy
takaamiseksi.

7. Tämän laitteen suojausluokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on s
siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan.

8. Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen
vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa
vaaran. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) k
sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätev
tehtäväksi. Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkin kuva tarkoittaa,
mukana toimitetuissa ohjeissa on tärkeitä käyttö- ja kunnossapito-ohjeita.

9. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -10 celsiusasteen ja +40 celsius
välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toim

Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä kä
säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten. Lue turvallisuustiedot huolellisesti, en
käytät tätä tablettitietokonetta.

1. Sähköstaattisten purkausten testissä (ESD) EN55035 todettiin, että laitetta
manuaalisesti (virtakatkaisija käännetään päälle ja pois päältä) sen normaa
palauttamiseksi, kuten haluttiin testin jälkeen.

2. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat käyttä
vain aikuisten valvonnassa.

3. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähettyviltä.

4. Varoitus, tässä tablettitietokoneessa on sisällä litiumakku, noudata seuraav
rallinen
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5.    RESET

Yhdistä USB-laitteeseen tai tietokoneeseen siirtääksesi tietoja (esim. musiikkia, videoita,
valokuvia, tiedostoja).

Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen sivussa olevaa palautuspainiketta. 

4     microSD
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7.    Dual SIM-kortti
Vedä takakansi toiselle puolelle ja aseta SIM-kortti.

8.    MIC 
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2.    Kytke tabletti pois päältä koskettamalla kohtaa Virta pois.
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Siirry sovellussivulle vierittämällä kotisivua ylöspäin 

liu’uta kotinäyttöä ylöspäin.



FINNISH / SUOMI

tai muista

Google   Play -kauppaTM
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, Etsi Verkko ja Internet

2.    Valitse         kun haluat aktivoida Wi-Fi-yhteyden.

3.    Napauta Wi-Fi verkkojen tunnistamisen aloittamiseksi. Käytettävissä olevat verkot listataan.
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1.    Paina Gmail-kuvake
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2.    Vieritä ylhäältä alas, kunnes laite näkyy alla olevalla näytöllä.

3.    Napauta kuvaketta

4.    Napsauta ”Napauta lisää vaihtoehtoja” ja valitse ”Medialaite”.



Taulutietokoneessa on 2 SIM-korttipaikkaa. Varmista, että taulutietokone on pois päältä, 
aseta sitten SIM-kortti, kytke viimeisenä virta päälle ja nauti laitteestasi.
Huomaa: käytä vakiokokoista SIM-korttia, micro- tai nano-kortit eivät sovellu laitteeseen

SIM-kortin hallinta

1. Äänipuhelu
Napsauta asetukset sovellusta päävalikosta; valitse Verkko ja internet, kuten alla

Valitse yksi SIM -kortti, napsauta puheluasetuksia, kuten alla
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Aseta SIM-kortti tähän 
oikeaan suuntaan.



3. Datayhteys
Napsauta asetukset sovellusta päävalikosta; valitse Valitse Verkko ja internet ja 

yksi SIM -kortti, Mobiilitiedonsiirto, kuten alla
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2. Viesti
Valitse asetukset sovellus päävalikosta, Valitse Verkko ja internet, yksi SIM -kortti 
ja napsauta viestiasetusta. valitse oletuksena oleva SIM-kortti, kuten alla



2.  Pyyhkäisi alaspäin uudelleen, näet alla olevan kuvan. Napsauta mobiilitiedonsiirto 

asetukest kuvaketta. 

Kytke matkapuhelimen datayhteys päälle. 

1.  Pyyhkäise alaspäin 1 kerran, näet alla olevan kuvan.
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Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen sivussa olevaa palautuspainiketta ja 
tarkista käynnistyykö se uudelleen normaalisti vai ei.

Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen sivussa olevaa palautuspainiketta ja 
tarkista sitten toimiiko tallennustoiminto normaalisti.
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Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen takaosassa olevaa palautuspainiketta 
ratkaistaksesi ongelman.

           Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen sivussa olevaa palautuspainiketta ja 
tarkista sitten toimiiko toiminto kunnolla. 
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1280X80010.1

Quad Core
Bluetooth

4400mAh

                         2GB DDR3

kamera (0.3MP+2.0MP) 

Sovitin(5V,2A)
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Google, Android, Google Play ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

nimi tai tavaramerkki, 

kaupparekisterinumero ja osoite 

Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply 
Techonolgy Co., Ltd 
Kaupparekisterinumero: 91440300580068676U
3 Floor, 4

th
Building, Zone A Xinfu Industrial 

Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao’an 
District, Shenzhen, China 

Mallitunniste RSF-DY080-0502000EUU 

Ottojännite 100-240V 

Tuloverkkotaajuus 50/60Hz 

Antojännite 5V 

Antovirta 2A 

Antoteho 10W 

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde 78.79% at 115V 60Hz 

79.09% at 230V 50Hz 

Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %) 79.37% at 115V 60Hz 

76.55% at 230V 50Hz 

Kuormittamattoman tilan tehonkulutus 0.037W at 115V 60Hz 

0.056W at 230V 50Hz 

Valmistajan 

rd



KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER A/S 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja 
aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. 
Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana 
vaan ne on hävitettävä erikseen. 

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit 
varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi 
viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä 
osastolta. 

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

DENVER A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TIQ-10443BL on direktiivin 2014/53/EU 
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 
seuraavassa internetosoit-teessa: denver.eu ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston 
yläreunassa. Kirjoita mallinumero:TIQ-10443BL. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy 
latausten/muiden latausten alla.
Wifi: 
Käyttötaajuusalue:2412MHz ~ 2472MHz.
Maks. lähtöteho: 13dbm 
Bluetooth: 
Käyttötaajuusalue: 2402MHz ~ 2480MHz 
2G/3G/4G: 
Käyttötaajuusalue:800MHz ~ 2690MHz
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan 
virheistä tai puutteista.

denver.eu




