Navodila za uporabo
TABLET L8
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Čestitamo vam ob nakupu
tablice Tesla!

Varnostni ukrepi
Ta priročnik vsebuje pomembne informacije o varnostnih ukrepih in
pravilni uporabi te naprave. Pozorno preberite navodila, saj lahko tako
preprečite morebitne poškodbe.
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
• Naprave ne izpostavljajte neposrednemu soncu in vročini.
• Naprave na izpostavljajte močnemu magnetnemu polju, ki lahko
povzroči okvaro.
• Ne uporabljajte kemičnih sredstev za čiščenje naprave, saj lahko pride
do korozije.
• Pri čiščenju zaslona bodite previdni. Priporočamo vam uporabo mehke
krpe, ki se uporablja za čiščenje fotografskih objektivov.
• Pri uporabi slušalk zvoka ne poslušajte predolgo na najvišji glasnosti.
Za zaščito svojega sluha zmanjšajte glasnost in skrajšajte čas
poslušanja, saj lahko trajno poškodujete svoj sluh.

3

SLO

1. Pred začetkom uporabe tablice preberite vse informacije v teh
navodilih, saj boste lahko tako napravo uporabljali varno in
pravilno.
2. Naše podjetje si pridržuje avtorske pravice za ta navodila.
Kopiranje navodil je prepovedano.
3. Vsebine v tem priročniku temeljijo informacijah, ki so bile veljavne
v času tiska. Za dodatne informacije o izdelku obiščite našo spletno
stran (www.tesla.info).
4. Naše podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo
osebnih podatkov, poškodbe ali drugo posredno škodo, do katere
pride zaradi zlorabe programske ali strojne opreme ali servisnih
posegov, ki jih izvajajo nepooblaščene osebe.

• Naprave ne priklapljajte na višjo napetost od dovoljene. Podatke o
najvišji dovoljeni napetosti in jakosti toka lahko poiščete na polnilcu.
• Določeni filmi, glasba in slike so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Če jih
uporabljate brez dovoljenja, kršite zakon.
• Brezžične naprave lahko vplivajo na elektronske sisteme v letalih.
Prosimo vas, da se držite pravil glede uporabe elektronskih naprav v
letalih.
• Prosimo vas, da uporabljate samo originalne dodatke in baterijo.
Neustrezni deli lahko trajno poškodujejo napravo.

Vsebina paketa
Tablica Tesla
Polnilec
Tehnična dokumentacija in garancija
Kabel Micro USB
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***Opombe
-
Če je katerikoli del paketa poškodovan ali manjka, se obrnite na
svojega prodajalca.
- Vsebina paketa se lahko razlikuje glede na državo ali regijo, v kateri je
bila naprava kupljena.
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Vaša tablica Tesla
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Sprednja kamera
	Priključek USB
Priključek za slušalke
	Povečanje glasnosti
Zmanjšanje glasnosti
Tipka za vklop naprave
Kamera na zadnji strani
Zvočnik
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Polnjenje tablice Tesla
Uporaba napajalnega adapterja in kabla micro USB.
Za polnjenje tablice Tesla:
1. Kabel USB priklopite na adapter.
2. Priključek micro USB priklopite na tablico Tesla.
3. Adapter vklopite v ozemljeno vtičnico.
Pred prvo uporabo tablico Tesla polnite 4-5 ur.

Uporaba polnilca
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Za polnjenje tablice Tesla:
• Priključek micro USB priklopite na tablico Tesla.
• Polnilec vklopite v vtičnico.
Vas Tesla tablični računalnik polnite vse dokler indikator baterije ne
pokaže 100%. Baterije ni potrebno formirati.
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POMEMBNO
• Za polnjenje tablice Tesla uporabljajte samo priložena adapter in kabel
micro USB. Z uporabo drugega adapterja lahko izdelek poškodujete.
• Prepričajte se, da ste adapter priklopili v ustrezno vtičnico z ustrezno
vhodno napetostjo.
• Na tablico Tesla ne postavljajte drugih predmetov, tudi če je ne
uporabljate.

Tesla tablični računalnik je mogoče polniti preko USB vhoda na vašem
računalniku vendar le-to ni priporočljivo, saj lahko računalnik podaljša
čas polnjenja tabličnega računalnika. Svetujemo vam, da v kolikor je
to mogoče, vaš Tesla tablični računalnik vedno polnite s priloženim
polnilcem preko električne vtičnice.
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www.tesla.info

