КОРИСНИЧКО УПАТСТВО
TABLET L7 QUAD Lite

1. Пред користење на таблетот прочитајте ги сите информации во
ова упатство за да безбедно и на прав начин го користите овој
уред.
2. Нашата компанија ги задржува авторските права на овој
прирачник, а копирањето е забрането.
3. Содржината обезбедена во овој прирачник се заснова на
најновите информации во време на печатењето. За дополнителни
информации за производот посетете го нашиот сајт (www.tesla.
info).
4. Нашата компанија не превзема никаква одговорност за губење
на личните податоци, оштетување или друга индиректна штета
предизвикана преку злоупотреба на софтверот или хардверот,
или поправка на производот од страна на неовластени лица.

Мерки на претпазливост
Овој прирачник содржи важни информации за мерки на претпазливост
и правилна употреба на овој уред. За да избегнете незгоди, внимателно
прочитајте го упатството.
• Уредот држете го подалеку од дожд и влага.
• Уредот држете го подалеку од директно изложување на сонце и
топлина.
• Уредот држете го подалеку од силни магнетни полиња кои може да
предизвикаат оштетување.
• Не користете хемиски средства за чистење на уредот, бидејќи може
да предизвикаат корозија.
• Очистете го екранот внимателно. Предлагаме користење на мека
крпа која се користи за објективи на камери.
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Ви честитаме на купувањето на
Tesla таблетот!

МК

• Ве советуваме да не користите слушалки подолг временски период
со звукот појачан до максимум. Контролирајте ја јачината на звукот и
времетраењето за да го заштитите вашиот слух. Во спротивно, може
да дојде до трајно оштетување на слухот.
• Избегнувајте приклучување на уредот во повисок електричен напон
од дозволениот. Податоци за дозволените јачини на струјни кола
може да пронајдете на полначот.
• Одредени филмови, музика и слики се заштитени со авторски права.
Користејќи ги без дозвола, го кршите законот.
• Безжичните уреди може да влијаат на електрониката во авионите.
Ве молиме да се придржувате до правилата аа користење на
електронски уреди во авионите.
• Ве молиме да користите оригинални додатоци и батерија. Неадекватни
заменски делови може да предизвикаат трајни оштетувања.

Содржина на пакетот
•
•
•
•

Tesla таблет
Полнач
Техничка документација и гаранција
Микро USB кабел

***Забелешки
- Доколку некој дел е оштетен или недостасува, контактирајте го
продажното место.
- Содржината може да се разликува во зависност од земјата или
регионот.
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Вашиот Tesla таблет
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Микро USB 2.0 приклучок
Излез за слушалки
Копче за вклучување( „Power“ копче )
Појачување на звукот
Намалување на звукот
Слот за микро SD картички
Задна камера
Звучник и микрофон
Предна камера
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Полнење на Tesla таблетот
Користење на адаптерот за напојување и микро USB кабелот.
За да го наполните Tesla таблетот:
1. Поврзете го USB кабелот со адаптерот за напојување.
2. Приклучете го микро USB конекторот во Tesla таблетот.
3. Приклучете го адаптерот за напојување во приземен струен
штекер.
Полнете го вашиот Tesla таблет 4-5 часа пред првото ристење.

МК

Користење на полначот
За да го наполните Tesla таблетот потребно е да го:
• Приклучите микро USB конекторот во Tesla таблетот.
• Приклучите полначот во штекер со струја.
Наполнете го Tesla таблетот пред првото користење.
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ВАЖНО!
• За полнење на Tesla таблетот користете ги само приложените
адаптер за напојување и микро USB кабел. Со користење на друг
адаптер може да го оштетите вашиот Tesla таблет.
• Секогаш вклучувајте го адаптерот за напојување во соодветен
штекер со соодветен влезен напон.
• Не ставајте предмети брз вашиот Tesla таблет, дури ни кога не го
користите.

МК

ЗАБЕЛЕШКИ
• Tesla таблетот може да се полни преку USB портот на компјутерот
само кога е во режим на спиење (исклучен екран) или кога е исклучен.
• Полнење преку USB портот на компјутерот може да трае подолго.
• Доколку вашиот компјутер не може да обезбеди доволно напон
за полнење на Tesla таблетот, полнењето вршете го со помош на
оригиналниот полнач и преку редовен струен штекер.
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www.tesla.info

