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Ważne wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przed używaniem tego tabletu PC przeczytać wszystk
bezpieczeństwa. 

ie wskazówki 

1.  W trakcie testu wyładowania elektrostatycznego (ESD) wg EN55020, stwierdzono, 
że potrzebna jest interwencja ręczna (włączenie przycisku zasilania ON/OFF), by 
wznowić normalne działanie, jakie miało miejsce przed testem.   
2. Ponieważ ten tablet PC zawiera akumulator litowy, to proszę stosować się do poniższego:

- Nie próbować otwierać tabletu!
- Nie wystawiać na gorąco, wodę, wilgoć, bezpośrednie naświetlenie słoneczne!
- Ładować tylko z oryginalnego zasilacza dostarczanego wraz z produktem!
- Nie próbować samodzielnej wymiany akumulatora – może to uszko dzić akumulator, 
spowodować przegrzanie i urazy. Akumulator litowo – jonowy w tablecie PC powinien być 
wymieniany tylko przez wykwalifiko wanego technika, podlega recyklingowi lub wymaga 
likwidacji poza wyrzuceniem do   śmietnika odpadów domowych. Akumulatora nie wolno 
wyrzucać do ognia.    
3. 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 na urządzeniu 
stawiane.
4. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze 
możliwe jej łatwe wyjęcie.
5. Klasa obudowy urządzenia II lub z podwójną izolacją. Jego konstrukcja nie wymaga 
uziemienia zabezpieczającego.
6. 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.
7. Właściwa utylizacja produktu. Ten znak wskazuje, że na terenie UE, produkt nie powinien 
być wyrzucany z odpadami domowymi.
Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z niekontrolowanej
 utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwia odzyskanie części 
surowców.
Aby pozbyć się urządzenia, proszę przekazać je do systemu zbiórki lub skontaktować się ze 
sprzedawcą, tam gdzie produkt był kupiony.



POLISH / POLSKI



POLISH / POLSKI

RESET

Podłączyć do urządzenia USB lub komputera w celu wymiany danych (np. muzyki, wideo, 
fotografii, plików).

Aby zresetować urządzenie należy użyć igły lub spinacza papieru.
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Aby jakąś aplikację otworzyć proszę na ekranie dotknąć jej ikonę, lub też w Launcher (starter), 
gdzie można stuknąć w ikonę            na stronie głównej, by do niej przejść.

wgóre



POLISH / POLSKI



POLISH / POLSKI

, wybierz przycisk “od  wiez”.
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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.
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1024X600

1GB DDR3

Quad Core 

2400mAh
Zasilcz (5V,2A)
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Reset fabryczny:
Pamiętaj, że reset fabryczny systemu Android 6.0 może zająć do 10 minut. Po 

zrestartowaniu podczas ponownego ładowania oprogramowania sprzętowego na 

ekranie pojawi się Android. Nic nie rób i nie wyłączaj, dopóki proces się nie zakończy. 

Po ponownym załadowaniu oprogramowania sprzętowego tablet znowu się uruchomi. 
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WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S 

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 roz-
porządzeniami 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. 

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

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TAQ-70302 jest zgodny z 
dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym: http://www.denver-electronics.com/denver-taq-70302/




