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Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt.
1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van EN55020 bleek dat handmatige bediening (aan/uitschakelaar 

bedienen) vereist is om na de test de normale werking te herstellen.
2. Deze tablet PC is voorzien van een interne lithiumbatterij, let dus a.u.b. op het volgende:

OPGELET!
- Probeer de tablet niet te openen!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
- Uitsluitend opladen met de originele adapter meegeleverd met dit product!
- Probeer de batterij van de tablet PC niet zelf te vervangen – u kunt de batterij beschadiging, wat tot 

oververhitting en letsel kan leiden. De lithium-ion batterij in de tablet PC dient uitsluitend te worden vervangen 
door een ervaren elektromonteur en moet worden gerecycled of gescheiden van huishoudelijk afval worden 
afgedankt. Verbrand de batterij niet.

3. Stel dit apparaat nooit bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen. 
Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen op het apparaat, zoals een vaas.

4. De directe plug-in adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gereed en 
bereikbaar worden gehouden.

5. Dit apparaat is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is op een zodanige wijze ontworpen 
dat het geen veilige aansluiting met een elektrische aarding nodig heeft.

6. De bliksemschicht binnenin een gelijkzijdige driehoek is bestemd de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid 
van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om een 
risico op elektrische schokken te vormen.

Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, verwijder nooit de behuizing (of achterzijde), daar deze geen 
onderdelen bevat die u zelf kunt repareren. Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd personeel. Het 
uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid 
van belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies in de documentatie die met het apparaat meekomen.
7. Correcte Verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet afgedankt mag 

worden als normaal huishoudelijk afval.
Recycle dit product op verantwoordelijke wijze om het hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke 
schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen. 
Lever uw oude apparaat a.u.b. in bij specifieke inzamelpunten of neem contact op met de winkel waar u het 
product hebt aangeschaft.
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Inhoudsopgave

3
NEDERLANDS / NEDERLANDS



De eenheid in een oogopslag

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

2. AAN/UIT
Indrukken om het apparaat in te schakelen, of om het scherm in of uit te schakelen. Ingedrukt houden om het 
Uitschakelmenu te openen.

3. V-/V+
Druk op deze toets om het volume aan te passen

4. Hoofdtelefoon
Audio-uitgangsaansluiting voor hoofdtelefoons.

5. microSD
Laad hier externe microSD-geheugenkaarten.

6. Simkaart
Trek de achterbehuizing aan één zijde uit en sluit de simkaart aan.

7. USB
Aansluiten op een USB-apparaat of computer voor gegevensoverdracht (bijv. muziek, video’s, foto’s, bestanden)

8. MIC
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Aanvang
De tablet in- of uitschakelen

Om de tablet in te schakelen:
Druk op en houd de “Power”-knop ingedrukt totdat het LCD-scherm wordt ingeschakeld. Wacht tot het 
beginscherm verschijnt; de tablet is nu klaar voor gebruik.

Om de tablet uit te schakelen:
1. Houd de “Power”-knop ingedrukt totdat het uitschakelmenu verschijnt.

2. Tik op "OK" op het scherm om de tablet uit te schakelen.

Het scherm aan (On)ofuit (Off) schakelen (Standby)
Wanneer de tablet is ingeschakeld, kunt u het scherm uitschakelen om batterijcapaciteit te sparen. Druk gewoon 
één keer op de “Power”-knop om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals op de "Power"-knop om het scherm 
weer in te schakelen.

 Om batterijvermogen te besparen, kunt u het scherm instellen om automatisch uit te schakelen wanneer de 
tablet niet wordt gebruikt (tussen 15 seconden en 30 minuten). Deze “Scherm-timeout”-optie kan in het 
“Weergave”-menu worden gevonden.
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Aanvang
Het scherm ontgrendelen
Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, moet u het scherm ontgrendelen als u het weer aanzet. Om het scherm 
te ontgrendelen, sleep het vergrendelicoontje over het scherm richting het schuifsloticoontje boven in het scherm 
waar een ontgrendelicoontje staat afgebeeld. Dit zal de tablet ontgrendelen.

Informatie over toepassingen
Om een applicatie te openen, raakt u het applicatie-icoontje aan op het homescherm of in de Launcher waar u up 
het icoontje  op het homescherm kunt drukken om te openen.
Launcher-scherm:

 Het scherm hierboven is slechts voor illustratieve doeleinden. Wij behouden onshet recht voor om de 
definitieve lijst met beschikbare toepassingen op de tablet te wijzigen en verbeteren.
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Informatie over toepassingen
Voor-geïnstalleerde toepassingen
Sommige toepassingen zijn voor uw gemak op uw tablet geïnstalleerd. 
Deze toepassingen zijn:

Surfen op Internet.

Voer eenvoudige wiskundige bewerkingen uit.

Neem foto’s of video’s met de naar voren gerichte camera.

Controleer uw e-mail.

Muziek afspelen.

Open het instellingenmenu om de tabletopties aan te passen.

Voor-geïnstalleerde toepassingen
Toepassingen installeren
U kunt ook een extra toepassing van de marktplaats voor toepassingen van het apparaat, de webbrowser, of 
andere bronnen downloaden en installeren.

De tablet moet worden ingesteld om de installatie van toepassingen van andere marktbronnen mogelijk te maken. 
De “Onbekende bronnen”-optie kan worden ingesteld in het “Applicatie-instellingen”- menu.
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Verbinding met het internet maken
Verbinding met draadloos internet maken

1. Tik op het “Settings ”-pictogram.

2. Zoek de “Wi-Fi ”-instelling op en schuif deze naar de “On”-positie.

3. Selecteer een netwerk uit de lijst met beschikbare netwerken. Druk op  en selecteer de ververstoets om de 
lijst met beschikbare netwerken te verversen.

Om handmatig een netwerk toe te voegen, selecteer de “Add Network”-knop.
4. Selecteer “Connect” uit het snelmenu.

5. Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, voer het wachtwoord in om verder te gaan.
Zodra u klaar bent met het verbinden, wordt op het scherm onder de naam van het netwerk “Connected” 
weergegeven.

Om de levensduur van de batterij te sparen, schakel Wi-Fi uit wanneer het niet gebruiktwordt.
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E-mail
Het opzetten van een e-mailaccount
1. Druk in het toepassingenmenu op het “Email”-pictogram.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op “Next”.
Als dit niet werkt, moet u uw account handmatig configureren. Alvorens het handmatig configureren te trachten, 
voer opnieuw uw e-mailadres en wachtwoord in om te controleren of ze correct zijn.

Een e-mailaccount handmatig configureren
Het wordt aanbevolen om een IT-professional te raadplegen, voordat u uw e-mailadres handmatig probeert te 
configureren.
1. Om e-mail handmatig in te stellen, is gedetailleerde informatie vereist. Raadpleeg de website of telefonische 

ondersteuning van uw provider voor individuele provider-informatie.
2. Het eerste wat u zult moeten bepalen is het servertype. Hoewel de meeste servers POP3 zijn, zijn IMAP en 

Exchange ook ondersteunde diensten.
3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op “Next”.
4. Vul alle informatie in voor hetdeel van de inkomende servervan de handmatige installatie.
5. Druk op “Next” en de toepassing zal uw instellingen testen. Wi-Fi moet voor deze stap actief zijn.
6. Vul alle informatie voor de instellingen van de uitgaande server in.
7. Druk op “Next” en de toepassing zal uw instellingen testen. Wi-Fi moet voor deze stap actief zijn.
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Het overdragen van bestanden
Het overdragen van bestanden met een computer
Om het overdragen van bestanden naar uw computer te starten, steek het ene uiteinde van de meegeleverde mini-
USB-naar-USB-kabel in de eenheid en het andere uiteinde in de USB-poort van een computer.

U bent nu in staatom bestanden van en naar uw computer over te dragen.

Simkaartbeheer
De tablet is voorzien van 2 simkaartpoorten. Zorg ervoor uw tablet eerst uit te schakelen, sluit vervolgens de 
simkaart aan en schakel dan het apparaat in.
1. Gesproken oproepen
Klik op de instelfunctie in het hoofdmenu; selecteer simkaarten, zoals hieronder

Klik op oproepen; selecteer de standaard simkaart, zoals hieronder

10
NEDERLANDS / NEDERLANDS



2. Bericht
Klik op de instelfunctie in het hoofdmenu; selecteer simkaarten, klik op sms-berichten, selecteer de standaard sim, 
zoals hieronder

3. Gegevensverbinding
Klik op de instelfunctie in het hoofdmenu, selecteer simkaarten, klik op mobiele gegevens, selecteer de standaard 
sim, zoals hieronder
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Probleemoplossing
1.1 Het apparaat kan geen verbinding maken met Wi-Fi
• Controleer of het draadloze netwerk werkt door het met behulp van een ander draadloos apparaat te testen.
• Controleer of het apparaat en de draadloze router binnen het bereik zijn van het draadloze netwerk waarmee 

verbinding gemaakt moet worden. Muren of andere obstakels zullen de mogelijk afstanden tussen draadloze 
apparaten verminderen.

• Controleer of het wachtwoord van de beveiliging correct is gebruikt.
1.2 Het apparaat schakelt niet in
• U kunt het apparaat niet inschakelen wanneer de lading van de batterij onder het kritische niveau is, laad de 

batterij op.
• Gebruik een naald of paperclip op de achterzijde van het apparaat om deze terug te stellen, controleer 

vervolgens of het apparaat wel of niet normaal herstart.
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
1.3 Warmteproblemen
• Wanneer meerdere toepassingen worden uitgevoerd, met het scherm op de helderste instelling, of wanneer 

wordt opgeladen, kan dit apparaat tamelijk heet worden. Dit is normaal en mag tijdens gebruik niet tot 
ongemak leiden.

1.4 Het systeem heeft afwijkingen en werkt niet correct
• Het installeren van sommige toepassingen van andere leveranciers kan ertoe leiden dat het systeem niet goed 

werkt. Druk op de “RESET”-knop en voer een systeemherstel uit om dit probleem te verhelpen.
1.5 Kan geen e-mailaccount of toepassing van registratie instellen
• Controleer of de MID met een Wi-Fi-netwerk is verbonden en met het Internet verbinding kan maken.
• Controleer of de e-mailinstellingen correct zijn ingevoerd voor het account dat moet worden geopend.
• Controleer of uw systeemtijd en de lokale tijd correct zijn.
1.6 Kan niet opnemen
• Gebruik een naald of paperclip op de achterzijde van het apparaat om deze terug te stellen, controleer 

vervolgens of de opnamefunctie correct werkt.
1.7 De stand-by-duur van het apparaat is te kort
• De duur van de lithiumbatterij is afhankelijk van wijzigingen van de omgevingstemperatuur en de 

gebruiksomstandigheden. Als de omgevingstemperatuur te laag of te hoog is, zal de duur van de batterij 
worden beïnvloed. Het wordt aanbevolen om dit apparaat bij een normale temperatuur te gebruiken.

• De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruik. Een hoog volume, WIFI en het frequente gebruik kan 
de batterij in een hoger tempo leeg laten lopen.

1.8 Geen geluid uit de oortelefoon
• Controleer of de volume-instelling 0 is.
• Controleer of het audiobestand beschadigd is en probeer een ander audiobestand af te spelen om te 

bevestigen. Als het audiobestand beschadigd is, kan het ernstige lawaai of ruis veroorzaken.
1.9 De kleur van video- of fotoweergave vervormt
• Gebruik een naald of paperclip op de achterzijde van het apparaat om deze terug te stellen en dit probleem op 

te lossen.
1.10 Kan geen bestanden kopiëren
• Controleer of het apparaat correct op de computer is aangesloten.
• Controleer of het geheugenruimte vol is.
• Controleer of de USB-kabel stuk is.
1.11 Andere problemen Volg a.u.b. de stappen hieronder om andere problemen te verhelpen voordat u de 

MID/Tablet PC naar ons retour zendt:
• Stap 1: Gebruik een naald of paperclip op de achterzijde van het apparaat om deze terug te stellen, controleer 

vervolgens of de functie correct werkt.
• Stap 2: Upgrade de firmware van de PC en start het apparaat opnieuw en controleer vervolgens of de functie 

correct werkt.
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Specificaties
Bezoek a.u.b. www.denver-electronics.com voor de nieuwste productinformatie. Het ontwerp en de specificaties 
zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
RAM 1GB DDR3
Opslag 8GB flash ingebouwd; microSD-kaartsleuf Opslag (max.32GB ondersteund)
Display 7" TFT LCD (1024x600), Capacitief aanraakscherm
Wi-Fi Netwerkinrichting 
IE

IEEE 802.11 b/g/n

Audio-uitgang 3,5 mm hoofdtelefoon
PC-interface USB 2.0 high speed
Extra functies Ingebouwde 3G

Ingebouwde microfoon
Camera (0,3MP+2,0MP)
1W luidspreker
Quad Core

Besturingssysteem Android™ 5.1
Voeding Oplaadbare Li-poly batterij, vermogen 2400mAh

Stroomadapter (5V,2A)

Bluetooth Verbinding
Dit apparaat ondersteunt Bluetooth verbindingen. Om deze functie te gebruiken, moet u,
(1) Open het instellingsmenu en selecteer “Bluetooth”;
(2) Schuif de schakelaar om Bluetooth in te schakelen. De tablet detecteert automatisch alle Bluetooth-apparaten 

beschikbaar binnen het bereik van de service en geeft ze weer.
(3) Selecteer een apparaat uit de lijst om de paring te starten.
Nadat de paring is voltooid, kunt u bestanden overdragen tussen de twee apparaten.

Fabrieksterugstelling:
Houd er a.u.b. mee rekening dat de fabrieksterugstelling van Android 5.1 apparaten tot 10 minuten kan duren. Na 
de herstart zal het Android op het scherm blijven weergeven tijdens het opnieuw laden van de firmware. Laat het 
gewoon werken en schakel het apparaat in deze modus nooit uit. Na het opnieuw laden van de firmware, zal het 
de tablet automatisch opnieuw starten.
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Mobiele gegevensinstelling op 3G-tablets

Wanneer u een simkaart in de tablet stopt en deze aanzet, zal u gevraagd worden of de simkaart gebruikt mag 
worden voor zowel gesprekken en sms, als voor gegevensoverdracht. Druk op JA en de simkaart wordt ingesteld 
(dit kan tot 1 minuut duren).

Schakel dan de optie mobiele gegevens in.
1. Trek een vinger over het scherm van de bovenrand naar beneden zoals u ziet in de onderstaande 
afbeelding.
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2. Trek nogmaals een vinger over het scherm van de bovenrand naar beneden en u ziet wat hieronder is 
afgebeeld. Klik op het pictogram voor mobiele instellingen.
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3. Schakel de mobiele gegevens in door het balkje naar rechts te slepen. Nu zal de mobiele 
gegevensoverdracht werken.
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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

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 kliko-symbool, 
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.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Hierbij verklaart Inter Sales A/S, dat dit model DENVER TIQ-702423G voldoet aan alle essentiële vereisten 
en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de verklaring van conformiteit kan 
verkregen worden op
Inter Sales A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
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