
Tablica do pisania / notatnik LCD 25,4 cm General Office (NC7487)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• tablet do pisania

• pióro

• bateria typu CR2016

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 1 bateria guzikowa typu CR2016

• wyświetlacz: LCD 25,4 cm / 10''

• kolor wyświetlacza: czarny

• kolor czcionki: zielony

• szerokość linii: zależna od nacisku

• temperatura pracy: 10 - 40 °C

• wymiary: 158 x 253 x 8 mm

• waga: 126 g.

Użytkowanie

Jeśli to konieczne, przed pierwszym użyciem należy wyciągnąć folię ochronną z komory baterii od

spodu.

Wyjmij  pióro  z  uchwytu  znajdującego  się  w  górnej  części  tabletu  do  pisania.

Naciśnij  przycisk  usuwania  (symbol  kosza  na  śmieci),  aby  usunąć  tekst  lub  rysunek.

Przesuń  przełącznik  suwakowy  na  spodzie  do  pozycji  zamkniętej,  aby  zablokować  przycisk

wymazywania, dzięki czemu nic nie zostanie przypadkowo usunięte.

WSKAZÓWKA

Należy uważać, aby nie nacisnąć klawisza Delete podczas pisania lub rysowania.

Należy  pamiętać,  że  nie  można usuwać pojedynczych elementów,  a  jedynie  całą

zawartość wyświetlacza LCD.

Czyszczenie

Tablet można czyścić miękką, suchą ściereczką.
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Wymiana baterii

Otwórz komorę baterii odkręcając śrubę, a następnie wyciągnij komorę z obudowy. Włóż baterię

guzikową, upewniając się, że polaryzacja jest prawidłowa. Włóż komorę z powrotem do obudowy i

dokręć śrubę.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Nie należy używać ostrych lub spiczastych przedmiotów, mogą one uszkodzić produkt.

• Uwaga! Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Nie nadaje się dla dzieci

poniżej 3 lat.

• Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się produktem.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!
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• Należy  używać  zawsze  razem  baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym  PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NC-7487-675  jest  zgodny  z  dyrektywą

RoHS2011/65/EU oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.
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