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Tärkeitä turvallisuustietoja

HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 

1.  Laitteelle EN55035 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD) koskevassa testissä 
todettiin, että laitetta tulee käyttää manuaalisesti (virtakatkaisija käännetään päälle ja pois 
päältä) sen normaalin toiminnan palauttamiseksi testin jälkeen.  

2. Tämän tablettitietokoneen sisällä on litiumakku. Noudata seuraavia ohjeita: Älä yritä 
avata tablettia!

3. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. Älä 
altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten 
maljakoita, laitteen päälle.
4. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti 
käytettävissä.
5. Tämän laitteen suojausluokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu 
siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan.
6. Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on 
vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa sähköiskun
 vaaran. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) koska laitteen 
sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän henkilön tehtäväksi. 
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkin kuva tarkoittaa, että laitteen mukana
 toimitetuissa ohjeissa on tärkeitä käyttö- ja kunnossapito-ohjeita.
7. Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen. Tämä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei 
saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella.
Estääksesi mahdollisen haitan ympäristölle tai ihmisten terveydelle johtuen 
hallitsemattomasta jätteen käsittelystä, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi 
materiaaliresurssien kierrätystä.
Palauta käytetty laite keräys- tai palautuspisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, 
jolta tuote on ostettu.

-  Älä yritä avata tablettia!
-  Älä altista laitetta kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
-  Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta!
-  Älä yritä vaihtaa tablettitietokoneen akkua itse, sillä akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa 
ylikuumenemisen tai vahingon. Tablettitietokoneen litium-ioniakku tulee vaihtaa vain valtuutetun
 teknikon toimesta ja se tulee kierrättää tai hävittää erikseen eikä kotitalousjätteen mukana. 
Älä hävitä akkua polttamalla.  

!
HUOMIO!
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2.    RESET

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

Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen sivussa olevaa palautuspainiketta. 
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2.    Kytke tabletti pois päältä koskettamalla kohtaa Virta pois.
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Siirry sovellussivulle vierittämällä kotisivua ylöspäin 

Vedä lukkokuvaketta näytön yläreunaa kohti.
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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 ”Siirrä tiedostoja”.
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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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1024X60010.1

Quad Core

4400mAh

                         1GB DDR3

kamera (2megapikseliä interpoloitu) 

Sovitin(5V,2A)

Google  , Android  , Google   Play ja muut merkit ovat Google   LLC:n tavaramerkkejä.
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KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS 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 ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TAQ-10253 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa 
internetosoit-teessa: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston 
yläreunassa. Kirjoita mallinumero:TAQ-10253.Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy 
latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 2412MHz-2472MHz 
Maks. lähtöteho: 13dbm

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan 
virheistä tai puutteista. 




