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Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten 
 i brug. 
1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 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. 
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Forbind til USB-enhed eller computer for overførsel af data (f.eks. musik, video, fotos, filer)
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1.

3. POWER

SIM-kort
Åbn låget til simkort fra den ene side på bagsiden og isæt 1 eller 2 SIM kort.
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6.

Brug en nål eller papirclips til nulstilling af enheden.
5. RESET
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Hvis du vil åbne en applikation, skal du berøre ikonet for den pågældende applikation enten i 
hovedmenuen eller på Launcher-skærmen, hvor du kan trykke på ikonet             i hovedmenuen
for at åbne applikationen.

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

,
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Håndtering af SIM-kort

Der er 2 holdere til SIM-kort i tabletten. Sørg for at slukke tabletten, inden du sætter SIM-kort i. Herefter kan du
tænde tabletten igen, og så er du klar til at more dig.

1. Stemmeopkald
Klik på appen setting (indstillinger) i hovedmenuen, vælg SIM-Kort (håndtering af SIM-
kort), som vist herunder:



Klik på Opkald call (stemmeopkald); vælg standard SIM-Kort, som vist herunder:

2. SMS
Klik på appen setting (indstillinger) i hovedmenuen, vælg SIM-Kort (håndtering af
SIM-kort), vælg message (sms), vælg standard SIM-kort, som vist herunder:

3. Dataforbindelse
Klik på appen setting (indstillinger) i hovedmenuen, vælg SIM-Kort (håndtering af
SIM-kort), klik på Mobildata (dataforbindelse), vælg standard SIM-kort, som vist herunder:
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 Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens side for at løse dette problem.

   Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens side og kontrollér, om optagefunktionen 
fungerer korrekt.

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

                        1GB DDR3

Quad Core ,1GHz

16

4400mAh
(5V,2A)

Wi-Fi Netværk          IEEE 802.11 b/g/n

kortlæser

5.1

Fabriksnulstilling:
Venligst bemærk at fabriksnulstiling af Android 5.1 kan tage op til 10 minutter. Efter genstart 
vises Android på skærmen imens den genindlæser firmwaren. Venligst lad den stå i denne 
tilstand. Efter genindlæsning af firmwaren vil tabletten automatisk starte igen. 
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10.1 1024X600

)+2.0MP
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Opsætning af cellulære data på 3G-tablets

Når du sætter et sim-kort i og tænder din tablet, vil den spørge dig, om den skal 

anvende det isatte sim-kort både til opkald, sms og data. Sig OK til dette, hvorefter 

tabletten sætter sim-kortet op (dette kan tage op til 1 minut). 

Slå dernæst cellulære data til. 

1.  Stryg 1 gang fra toppen, hvorefter du vil se nedenstående skærmbillede.
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2.  Stryg fra toppen igen, hvorefter du ser nedenstående skærmbillede. Klik på 
ikonet for cellulære indstillinger. 

3.  Slå cellulære data til ved st flytte skyderen mod højre. Nu kan du anvende data.
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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. .
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at denne tablet computer DENVER TAQ-10213G er i over-
en-stemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 
2014/53/EU En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
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