Kom hurtigt i gang
1. Lad batteriet op
Når tabletten afsendes fra fabrikken, er batteriet ikke ladet helt op. Derfor anbefales
det, at batteriet oplades i mindst 8 timer ved hjælp af den medfølgende
strømforsyning, første gang tabletten tages i brug. Tabletten kan godt bruges, mens
den lader op første gang, men det er vigtigt, at den forbliver tilsluttet
strømforsyningen.
For at maksimere batteriets levetid kan man slåWi-Fi fra i indstillingerne eller med
widget'en ’Strømstyring’, der kan tilføjes til startsiden.
*Batteriets levetid afhænger af, hvordan tabletten bruges. Bemærk: Der måkun
anvendes en strømforsyning, der er godkendt til tabletten. Hvis tabletten oplades
med forkert spænding/strømstyrke, kan den gåi stykker, og sådan en skade er ikke
dækket af garantien.

2. Tænd tabletten
Tabletten tændes ved, at man holder tænd/sluk-knappen nedtrykket i 2-3 sekunder.
Tabletten starter op, og låseskærmen vises. Skub hængelås-ikonet til højre for at få
vist startskærmen.

Tabletten slukkes ved at holde tænd/sluk-knappen nedtrykket og derefter trykke
på’OK’ i den beskedboks, der vises.

Tablettens dele
Pånedenstående billede forklares indholdet af tablettens startskærm.

Tekst påbillede:
Recent Apps List (Multitasking)

Liste over senest benyttede apps
(multitasking)

HomeScreen

Startskærm

Webcam

Webcam

Notification Bar (tap the top left corner

Statuslinje (tryk i øverste venstre hjørne

to open)

for at åbne den)

All Apps Launcher

Alle apps

App Icons

App-ikoner

Recent Apps

Senest benyttede apps

Home Button

Knappen Hjem

Back Button

Knappen Tilbage

3. Tilslutning til Wi-Fi
Tabletten kan tilsluttes internettet via en trådløs bredbåndsforbindelse. Du kan
oprette forbindelse via et hjemmenetværk, og når du er ude, kan du benytte de
mange gratis hotspots, der findes påcaféer, biblioteker osv.
Følg nedenstående enkle trin for at oprette en Wi-Fi-forbindelse.

Tryk påikonet Indstillinger.
Skub knappen Wi-Fi til højre, såden befinder sig i den blå’TIL’-position.
Tryk påikonet Wi-Fi.

Tabletten vil søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk og vise dem påen liste. Tryk på
navnet pådet Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til.

Bemærk: Tryk påknappen ’Scan’ øverst til højre, hvis dit netværk ikke bliver vist.
Hvis netværket ikke er beskyttet med adgangskode (åbent netværk), vil tabletten
automatisk oprette forbindelse, og du kan begynde at bruge internettet.
Hvis netværket er beskyttet med adgangskode (hvilket indikeres med et
hængelås-ikon og navnet påsikkerhedsteknologien, f.eks. WPA2PSK eller WEP),
skal du bruge adgangskoden, som f.eks. kan ståi bunden af din trådløse router.

Adgangskoden skal indtastes præcis, som den står pårouteren, dvs. der er
forskel påSTORE og småbogstaver. Klik derefter påTilslut.

STORE BOGSTAVER skrives ved at trykke påknappen Shift.

Tal indtastes ved at trykke påknappen ?123.
Bemærk: Der er forskel påSTORE og småbogstaver i adgangskoden. Hvis du vil
kontrollere, at du har indtastet adgangskoden korrekt, kan du markere
afkrydsningsfeltet ’Vis adgangskode’, sådu kan se tegnene i stedet for prikker.
Når adgangskoden er accepteret, vises teksten ’Henter IP-adresse’ og
derefter ’Tilsluttet’.

Tryk påknappen Hjem.

Tryk derefter påikonet for internetbrowseren påstartskærmen

Tryk nu i det hvide felt øverst, og indtast en internetadresse (URL) eller et ord eller
udtryk, du vil søge efter påGoogle. Nu surfer du trådløst påinternettet!

4. Opsætning af en Google-konto
En Google-konto er nøglen til at fåadgang til alle din tablets funktioner. Når du
logger pådin Google-konto, kan du downloade apps fra Play Butik, fåadgang til din
Gmail, synkronisere din kalender og meget mere. Det bedste er, at det er gratis, og
opsætningen er nem.
Hvis du allerede har en Gmail-konto, kan du bruge din eksisterende e-mailadresse
og adgangskode. Ellers kan du nemt oprette en ny konto påtabletten. For at tilføje
en konto skal du trykke påikonet Play Butik og derefter følge instruktionerne på
skærmen for enten at bruge en eksisterende konto eller oprette en ny.
Bemærk: Du skal acceptere Googles betingelser og vilkår og have forbindelse til et
Wi-Fi-netværk for at kunne oprette en Google-konto. Læs betingelserne og
vilkårene omhyggeligt.

5. Play Butik
Du kan hente masser af apps og spil, læse de seneste anbefalinger og se, hvad der
er populært netop nu, i Google Play Butik (tidligere kendt som Android Market).

Der findes over en million apps og spil, og en stor del af dem er gratis, sådu kan
altid finde noget, du kan bruge påarbejdet, til at slappe af med, og når du vil
underholdes!
Du kan hurtigt og sikkert betale for indhold, der koster penge, ved at indtaste et

kredit- eller betalingskort, når du opretter din konto. Dataene opbevares påGoogles
sikre servere. Du kan ogsåspringe dette trin over og tilføje en betalingsmetode
senere.
Bemærk: Det anbefales, at du kun installerer apps fra Google Play Butik, ikke fra
uafhængige appbutikker. Det anbefales også, at du gennemlæser ’Apptilladelserne’
for de apps, du vil downloade. Når du downloader en app, giver du tilladelse til, at
appen får adgang til nogle af tablettens hardwarefunktioner og måske nogle af dine
personlige oplysninger.

Navigationstaster
Android benytter ’knapper’ påberøringsskærmen i stedet for fysiske knapper. Du
kan navigere omkring påtabletten med nedenstående knapper.

Knappen Tilbage
Tryk her for at gåtilbage til foregående side.

Knappen Hjem
Tryk her for at gåtil startskærmen.

Multitasking
Tryk her for at se listen over senest benyttede apps. Tryk påen app for at åbne den,
eller stryg den til siden med fingeren for at lukke den.

Alle apps
Tryk her for at se en liste over alle apps og widgets.

Menuen Indstillinger
Tryk her for at se alle indstillingsmuligheder.

Beskeder
Tryk i skærmens øverste venstre hjørne for at fåvist statuslinjen med information
om opdateringer, batteri- og Wi-Fi-status, e-mails osv.

Widgets
Tryk påknappen Alle apps, og vælg derefter Widgets. Det er små’miniapps’, der
kører påstartskærmen og f.eks. viser opdaterede vejrudsigter, nye e-mails, fotos
osv.

Tilpas
Hvis du vil ændre baggrundsbilledet til et, der fulgte med tabletten, eller som du har
downloadet, eller til et foto, du selv har taget, skal du trykke pået ledigt område på
startskærmen og følge instruktionerne påskærmen.

Aktivering af låseskærmen
Du kan beskytte din tablet og dine personlige oplysninger ved hjælp af en
låseskærm. Den ’låser’ tabletten, når du ikke har rørt ved skærmen i et bestemt
stykke tid, hvorefter der skal indtastes en hemmelig ’kode’ for at fåadgang til
tabletten igen.

Tryk påikonet Indstillinger og derefter påknappen Sikkerhed. Tryk derefter på
Skærmlås, og vælg den sikkerhedsmetode, du ønsker: Stryg, mønster, PIN-kode
eller adgangskode.
Husk din kode, for det er umuligt at fåadgang til tabletten, hvis du
glemmer den!

Lager og microSD
Tablettens indbyggede lager kan udvides med et microSD-kort (op til 32 GB).
Et microSD-kort installeres ved forsigtigt at stikke kortet ind i

microSD-kortlæseren med metalfladerne vendt nedad. Når du mærker et let ’klik’,
er kortet installeret korrekt.
Kortet fjernes ved at skubbe kortet lidt indad, indtil du mærker et let ’klik’. Slip
derefter kortet, som vil ’hoppe’ et lille stykke ud, sådu kan fjerne det.
Noget af lageret bruges af styresystemet, såkun en del af lageret er tilgængeligt til
filer, apps osv. MicroSD-kort medfølger ikke.

Berøringsskærm
Tabletten er udstyret med en berøringsfølsom skærm, der kan genkende
5-finger-berøringer, sådu kan ’nive’ for at zoome ind påhjemmesider eller fotos.
Skærmen måikke betjenes med skarpe eller spidse genstande, da det kan
ødelægge skærmen. Sådan en skade er ikke dækket af garantien.
Man kan bruge en ’stylus’ til kapacitive skærme (medfølger ikke) til at betjene
skærmen med.

Ting, der ikke er dækket af garantien
Tabletten vil ikke blive ombyttet eller repareret under garantien, hvis:
1. fejlen er forårsaget af eller kan henføres til utilsigtet, fejlagtig eller skødesløs
anvendelse eller anvendelse i strid med producentens anbefalinger, eller såfremt
fejlen er opstået som følge af udsving i lysnetspændingen, vandskade eller
transportskader
2. apparatet har været tilsluttet en strømforsyning, der ikke er godkendt til
apparatet
3. apparatet er forsøgt repareret af uautoriserede forhandlere
4. apparatet har været anvendt til udlejning eller anden kommerciel brug.
5. Vedligeholdelse er ikke dækket af garantien.
6. En smadret eller revnet skærm er ikke dækket af garantien.
Garantien indebærer ikke andre rettigheder end dem, der udtrykkeligt er angivet
herover, og dækker ikke følgeskader. Garantien tilbydes som en ekstra service, der
ikke påvirker dine lovpligtige rettigheder som forbruger. Tabletten er udelukkende
beregnet til privat brug. For løbende at kunne forbedre produktkvaliteten og
designet forbeholder tablettens producent sig retten til at ændre specifikationerne
uden varsel.

Bemærk:
Dette dokument kan ændres uden varsel. Oplysningerne i dette dokument er kun

vejledende og forpligter ikke tablettens producent eller forhandlere. De påtager sig
ikke noget ansvar for fejl eller unøjagtigheder i dette dokument, ligesom de ikke på
nogen måde er ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af brugen af
dokumentet.
Dette dokument måikke, hverken helt eller delvist, gengives, oversættes, overføres
eller konverteres til maskinlæsbart format uden forudgående tilladelse fra
producenten, forhandleren eller udgiveren af dokumentet, bortset fra kopier, som
brugeren opretter til eget brug.
De varemærker og produktnavne, der er nævnt i dette dokument, kan være
underlagt ophavsret og/eller være registrerede varemærker tilhørende de
respektive firmaer. De nævnes for at identificere de pågældende produkter og kan
ikke betragtes som en anbefaling af produktet eller dets producent. Alle
handelsnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere. Android og Google
Play er varemærker tilhørende Google Inc.

Bortskaffelse af udtjent udstyr
Efter indførelse af EU-regler i den nationale lovgivning gælder følgende
bestemmelser: Elektriske og elektroniske apparater måikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet. Forbrugere er ved lov forpligtet til at returnere udtjente
elektriske og elektroniske apparater til offentlige genbrugsstationer, der er etableret
til formålet, eller til købsstedet. Detaljerne er fastlagt i de enkelte landes nationale
lovgivning. Dette symbol påproduktet, i brugsanvisningen eller påemballagen
angiver, at produktet er underlagt disse bestemmelser. Ved at genbruge eller
genanvende materialerne eller påanden måde udnytte gamle apparater yder du et
vigtigt bidrag til at beskytte miljøet.
Læs alle bemærkninger vedr. sundhed og sikkerhed, betingelser og vilkår og
politikken om beskyttelse af personoplysninger.
*Hvis du benytter hovedtelefoner med 3,5-mm stik (medfølger ikke), skal du altid
sørge for at skrue lydstyrken ned til et behageligt niveau for at undgåat beskadige
hørelsen. Skru altid ned for lyden, sæt hovedtelefonerne i, og skru derefter op for
lyden til den ønskede lydstyrke. Wi-Fi-bredbåndsforbindelse medfølger ikke. Denne
tjeneste kan være forbundet med ekstraomkostninger. En Google-konto og adgang
til Play Butik kræver, at vilkår og betingelser accepteres, og kræver adgang til Wi-Fi.
*Producenten er ikke ansvarlig for mistede data. Sørg for altid at sikkerhedskopiere
dine data.

Hurtigveiledning
1. Lade batteriet
Nettbrettet leveres med bare litt strøm påbatteriet. Første gang du bruker det,
anbefaler vi derfor at du lader batteriet i minst 8 timer ved hjelp av strømadapteren
som følger med. Du kan bruke nettbrettet mens batteriet lader, bare du sørger for at
det er koblet til laderen.
Du kan forlenge batteriets levetid ved åslåav Wi-Fi i innstillingsmenyen eller ved
hjelp av widgeten "Power Control" (strømstyring), som du kan legge til på
startskjermen.
*Batteriets levetid avhenger av buk. Merk: Bruk bare en godkjent strømforsyning,
da feilaktig spenning/strømstyrke kan ødelegge nettbrettet og gjøre garantien
ugyldig.

2. Slåpånettbrettet
Hold av/på-knappen inne i ca. 2–3 sekunder, såstarter nettbrettet og viser
skjermlåsen. Skyv hengelåssymbolet mot høyre for ålåse opp startskjermen.

Du slår av nettbrettet ved åholde av/på-knappen inne og deretter trykke lett på
"OK" i popup-boksen som vises.

Kort oversikt over nettbrettet
Nedenfor finner du informasjon om nettbrettets startskjerm.

Bildetekst:
Recent Apps List (Multitasking)

Liste over nylig brukte apper
(multitasking)

HomeScreen

Startskjerm

Webcam

Web-kamera

Notification Bar (tap the top left corner

Meldingslinje (trykk lett i øverste

to open)

venstre hjørne for ååpne)

All Apps Launcher

Start av alle apper

App Icons

App-symboler

Recent Apps

Nylig brukte apper

Home Button

Hjem-knapp

Back Button

Tilbake-knapp

3. Koble til Wi-Fi
Nettbrettet kobles til Internett ved hjelp av en trådløs bredbåndstilkobling. Du kan
koble til ved hjelp av et hjemmenettverk eller ved åbruke de mange gratis trådløse
nettverkene du finner påkafeer, biblioteker osv. når du er påfarten.
Følg disse enkle anvisningene for åkoble til Wi-Fi:

Trykk lett påinnstillingssymbolet
Skyv Wi-Fi-knappen mot høyre, slik at den står i den blå"ON"-stillingen (på).
Trykk lett påWi-Fi-symbolet.

Nettbrettet skanner området og viser en liste med alle Wi-Fi-nettverkene i
lokalområdet. Trykk lett pånavnet til Wi-Fi-nettverket du ønsker åkoble deg til.

Merk: Hvis nettverket ditt ikke vises, trykker du lett på"Scan"-knappen (søk) øverst
til høyre.
Hvis nettverket ikke har noe passord (åpent nettverk), vil nettbrettet kobles til
automatisk og du kan begynne åbruke det.
Hvis Wi-Fi-tilkoblingen er passordbeskyttet (vises i form av et hengelåssymbol og
sikkerhetstype, f.eks. WPA2PSK eller WEP), mådu finne passordet nederst påWi-Fi
Internett-boksen.

Skriv inn passordet nøyaktig slik det vises påruteren, med eventuelle STORE
bokstaver. Trykk deretter lett på"Connect" (koble til).

Skriv inn STORE BOKSTAVER ved åtrykke på
Shift-knappen

Skriv inn tall ved åtrykke påknappen ?123
Merk: Passord skiller mellom småog store bokstaver. For åkontrollere om du
har skrevet inn passordet riktig, kan du krysse av i boksen "Show password" (vis
passord), slik at du ikke bare ser punkter.
Når passordet er godtatt, viser nettbrettet "Obtaining IP Adress" (henter IP-adresse)
og deretter "Connected" (tilkoblet).

Trykk lett påHjem-knappen

Deretter pånettlesersymbolet påstartskjermen
Trykk lett påden hvite boksen øverst og skriv inn en adresse til et nettsted (URL)
eller angi et søkebegrep for åutføre et Google-søk påInternett. Du surfer nå
trådløst!

4. Konfigurere din Google-konto
Google-kontoen er din nøkkel til åutnytte nettbrettets muligheter. Når du logger på
din Google-konto, kan du laste ned apper fra Play Store, fåtilgang til gmail-kontoen
din, synkronisere kalenderen og mye mer. Det aller beste er at den er gratis og enkel
åkonfigurere.
Hvis du allerede har en gmail-konto, kan du bruke din eksisterende e-postadresse
og passord, eller du kan enkelt konfigurere en ny konto pånettbrettet. Du legger til
en konto ved åtrykke lett påPlay Store-symbolet og følge anvisningene for enten

"Use an existing account" (bruke en eksisterende konto) eller "Create New"
(opprette ny).
Merk: For åfåen Google-konto mådu samtykke i Googles vilkår og betingelser
samt ha en Wi-Fi-tilkobling. Les vilkårene nøye.

5. Play Store
Fåalle apper og spill du måtte ønske, eller sjekk ut de nyeste anbefalingene fra
Google Play Store (tidligere kjent som Android Market).

Det finnes over en million apper og spill, og med såmye gratis åvelge mellom finner
du helt sikkert noe for både jobb, fritid og spill!
Når det gjelder betalt innhold, kan du betale raskt og sikkert ved åoppgi et kreditteller betalingskort til Googles sikre servere ved registrering. Du kan ogsåhoppe
over dette trinnet og legge til betalingsmåte senere.
Merk: Det anbefales at du bare installerer apper fra Google Play Store og ikke fra
tredjeparters app-butikker. Videre anbefales det at du kontrollerer alle
"Permissions" (rettigheter) for alle appene du laster ned. Når du laster ned en app,
samtykker du i ådele noe av nettbrettets maskinvare og muligens ogsådine
personopplysninger med appen.

Navigeringsknapper
Android bruker "simulerte” knapper i stedet for fysiske knapper. Knappene nedenfor
kan brukes til ånavigere pånettbrettet.

Tilbake-knapp
Trykk lett pådenne for ågåtilbake til forrige side.

Hjem-knapp
Trykk lett pådenne for ågåtil hovedstartskjermen

Multitasking
Trykk lett pådenne for åvise listen med nylig brukte apper. Trykk lett for ååpne en
app eller dra for ålukke den.

Startknapp for alle apper

Trykk lett pådenne for åvise alle appene og widgetene dine.

Innstillingsmeny
Trykk lett pådenne for åvise alle tilgjengelige alternativer.

Meldinger
Berør det øverste venstre hjørnet på skjermen for å vise meldingslinjen, som gir
informasjon om oppdateringer, batteri- og Wi-Fi-status, e-post og såvidere.

Widgeter
Trykk lett påknappen Alle apper og velg deretter Widgeter. Dette er små
"mini-apper" som kjører påstartskjermen din og for eksempel viser været, ny
e-post, bilder og såvidere.

Individuell tilpasning
Hvis du vil endre bakgrunnen til en forhånds- eller nedlastet bakgrunn, eventuelt et
bilde du har tatt, trykker du lett pået blankt område påstartskjermen og følger
anvisningene.

Låse skjermen
Du kan beskytte nettbrettet og dine personopplysninger ved ålåse skjermen. Da
låses nettbrettet når du ikke har berørt skjermen i løpet av en forhåndsvalgt tid, og
du måangi ditt hemmelige adgangstegn for åfååpnet skjermen.

Trykk lett påinnstillingssymbolet og deretter påsikkerhetsknappen. Tykk lett på
skjermlåsen og velg sikkerhetsmetoden du foretrekker: Skyve, mønster,
PIN-kode eller passord.
Sørg bare for åhuske det, da det ikke finnes noen måte åomgådet på!

Lagring og Micro SD
Nettbrettet leveres med intern lagring, som kan utvides ved hjelp av et Micro
SD-minnekort (maks. størrelse 32 GB).
Du legger til et Micro SD-kort ved åstikke det forsiktig inn i porten for Micro
SD-kort. Metallkontaktene skal vende ned. Du kjenner et lite "klikk", som betyr at

kortet er låst påplass.
Kortet tas ut ved åskyve det litt inn til du kjenner et lett "klikk". Frigjør kortet så
det spretter ut, og ta det deretter forsiktig ut.
Noe av denne plassen benyttes av operativsystemet, slik at den ledige plassen for
filer osv. vil være mindre. Micro SD-kort følger ikke med.

Pekeskjerm
Nettbrettet har en kapasitiv pekeskjerm som gjenkjenner inntasting med fem
fingrer, slik at du kan knipe for åzoome inn nettsider eller bilder.
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander påpekeskjermen, da det kan skade
skjermen og gjøre garantien ugyldig.
Du kan bruke en kapasitiv peker (følger ikke med) til åstyre skjermen.

Unntak fra garantien
Nettbrettet erstattes eller repareres ikke i henhold til garantien hvis:
1. Feilen er forårsaket av eller kan tilskrives tilfeldig bruk, misbruk, uaktsom bruk
eller bruk som strider mot produsentens anbefalinger, eller når feilen er forårsaket
av spenningssvingninger, vannskader eller skader som har oppstått under transitt.
2. Enheten er brukt med en annen strømforsyning enn en godkjent adapter.
3. En uautorisert forhandler har forsøkt åreparere enheten.
4. Enheten har vært utleid eller brukt til kommersielle formål.
5. Det er utført uautorisert vedlikehold.
6. Knust/sprukket pekeskjerm eller LSD-displayer ikke er dekket av denne
garantien.
Garantien gir ingen andre rettigheter enn de som er uttrykkelig angitt ovenfor og
dekker ikke reklamasjoner i forbindelse med tap eller følgeskader. Garantien tilbys
som et tilleggsgode og har ingen innvirkning pådine lovbestemte
forbrukerrettigheter. Nettbrettet er bare beregnet påprivat bruk. Leverandøren av
nettbrettet har en policy som omfatter kontinuerlig forbedring av kvalitet og design,
og produktspesifikasjonene kan derfor komme til åendres.

Merk
Vi forbeholder oss retten til årevidere denne publikasjonen eller endre innholdet i
den uten varsel. Opplysningene i denne publikasjonen er kun ment som referanse
og utgjør ingen forpliktelse for produsentene eller forhandleren. De påtar seg intet
ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan

forekomme i denne publikasjonen, og er heller ikke pånoen måte ansvarlig for
eventuelle tap eller skader som følge av bruk av denne publikasjonen.
Hele eller deler av denne publikasjonen måikke kopieres, oversettes, overføres
eller reduseres til maskinlesbar form uten forhåndssamtykke fra leverandøren,
produsenten eller de som har laget publikasjonen, med unntak av kopier som
brukeren selv beholder til referanseformål.
Merke- eller produktnavn som er nevnt i denne publikasjonen, kan være underlagt
opphavsrett og/eller være registrerte varemerker for sine respektive selskaper. De
er bare nevnt for identifiseringsformål og er ikke ment som reklame for det aktuelle
produktet eller produsenten av produktet. Alle varenavn og varemerker tilhører sine
respektive selskaper. Android og Google Play er varemerker for Google Inc.

Avhending etter endt levetid
Etter iverksettingen av forskriftene i det nasjonale lovsystemet, gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske enheter skal ikke avhendes sammen med
husholdningsavfall. Forbrukerne er pålagt ved lov åreturnere elektriske og
elektroniske enheter til offentlige returpunkter beregnet for formålet, eventuelt til
butikken hvor de ble kjøpt, etter endt levetid. Detaljerte opplysninger om dette er
fastsatt i det respektive lands nasjonale lover. Dette symbolet påproduktet, i
bruksanvisningen eller påemballasjen angir at et produkt er underlagt disse
forskriftene. Gjennom resirkulering, gjenbruk av materialer og andre måter å
utnytte gamle enheter pågir du et viktig bidrag til vern av miljøet.
Vær vennlig ålese alle merknader vedrørende helse og sikkerhet, vilkår og
betingelser samt personvernpolicy.
*Hvis du bruker hodetelefoner med 3,5 mm plugg (følger ikke med), mådu alltid
lytte ved et behagelig lydnivåfor åunngåhørselsskader. Skru alltid volumet ned,
koble til hodetelefonene og øk deretter volumet til ønsket nivå. Internett-tilgang via
Wi-Fi-bredbånd er ikke inkludert. Dette kan være en betalingstjeneste. Tilgang til
Google-kontoen og Play Store krever at du samtykker i visse vilkår og betingelser
samt Wi-Fi-tilgang.
*Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data. Sørg alltid for å
sikkerhetskopiere dataene.

Snabbguide
1. Ladda upp batteriet
När surfplattan levereras är batteriet bara svagt uppladdat och innan du använder
den första gången bör du ladda upp batteriet i mer än 8 timmar med hjälp av den
bifogade nätadaptern. Du kan använda surfplattan medan den laddas upp, se bara
till att den är ansluten till nätadaptern.
Om du vill förbättra batteritiden kan du stänga av det trådlösa nätverket på
inställningsmenyn eller med hjälp av widgeten "Power Control" som du kan placera
pådin startskärm.
*Batteritiden beror påanvändningen. OBS: Du bör alltid använda en godkänd
nätadapter eftersom felaktig spänning/strömstyrka kan skada surfplattan såatt din
garanti upphör att gälla.

2. Slåpåströmmen till din surfplatta
Håll ner strömbrytaren i 2-3 sekunder för att starta surfplattan och visa låsskärmen.
Dra hänglåsikonen åt höger för att låsa upp din startskärm.

Man stänger av surfplattan genom att hålla ner strömbrytaren och trycka på"OK" i
pop up-rutan som visas.

En snabb översikt av surfplattan
Se figuren nedan för mer information om surfplattans startskärm.
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3. Anslutning till trådlöst nätverk
Surfplattan kan anslutas till internet via en trådlös bredbandsanslutning. Du kan
ansluta dig via nätverket i ditt hem och när du inte är hemma kan du ansluta dig via
någon av de gratis surfzoner som ofta finns i kaféer, bibliotek och liknande.
Anvisningarna nedan visar hur man ansluter sig till ett trådlöst nätverk:

Tryck påikonen Settings (Inställningar)
Dra knappen för Wi-Fi (Trådlöst nätverk) åt höger såatt den hamnar i det blåa läget
"ON" (PÅ).
Tryck påikonen för Wi-Fi (Trådlöst nätverk)

Sedan söker surfplattan i omgivningen och visar en lista med alla trådlösa nätverk
som finns påplatsen. Tryck pånamnet för det trådlösa nätverket du vill ansluta dig
till.

OBS: Om ditt nätverk inte visas kan du trycka påknappen "Scan" (Sök) högst upp
till höger.
Om nätverket inte har ett lösenord (öppet nätverk) kommer surfplattan att ansluta
sig automatisk såatt du kan börja surfa.
Om det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat (anges av en hänglås-ikon och text

som anger vilken typ av säkerhet som används, t.ex. WPA2PSK eller WEP) måste du
hitta lösenordet som finns påundersidan av routern som ansluter ditt trådlösa
nätverk till internet.

Skriv in lösenordet exakt som det ser ut pådin router, inklusive eventuella
VERSALER. Tryck sedan påConnect (Anslut).

Skriv in VERSALER genom att hålla ner skift-knappen

Skriv in siffror genom att trycka påknappen ?123
OBS: Lösenord är sKiftLägEsKÄnsliGa. För att kontrollera att du har skrivit in
lösenordet korrekt kan du kryssa i rutan "show password" (visa lösenord) såatt den
inte bara visar punkter.
När ditt lösenord har godkänts visar surfplattan texten "obtaining IP Address"
(hämtar IP-adress) och sedan "Connected" (Ansluten).

Tryck påHemknappen

Och sedan påikonen Internet Browser (Webbläsare) på
startskärmen
Tryck påden vita rutan högst upp och skriv in adressen till en webbplats (URL) eller
skriv in en sökord för att utföra en "Google-sökning" påinternet. Nu surfar du
trådlöst!

4. Skapa ett Google-konto
Ditt Google-konto är nyckeln du måste ha för att fåut allt av din surfplatta. När du
har loggat in påditt Google-konto kan du ladda ner appar från Play Store, komma åt
ditt Gmail-konto, synkronisera din kalender och mycket annat. Men det bästa är att
allt är gratis och lätt att ställa in.
Om du redan har ett Gmail-konto kan du använda e-postadressen och lösenordet
som du redan har, eller enkelt skapa ett nytt konto med din surfplatta. Skapa ett
konto genom att trycka påikonen Play Store och följ sedan anvisningarna på
skärmen för att antingen "Use an existing Account" (Använda ett befintligt konto)
eller "Create New" (Skapa ett nytt konto).
OBS: För att kunna fåett Google-konto måste du godkänna Googles
användarvillkor och ha en trådlös nätverksanslutning. Läs användarvillkoren noga.

5. Play Store
Hämta alla appar och spel du vill ha eller kolla in de senaste rekommendationerna
och topplistorna med Google Play Store (tidigare känt som Android Market).

Det finns över en miljon appar och spel, och mycket är gratis, sådu kan säkert hitta
något både för arbete och fritid!
Du kan snabbt och säkert betala för innehåll som kostar pengar genom att
registrera ett kredit- eller betalkort påGoogles säkra servrar när du anmäler dig. Du
kan ocksåvänta med det och lägga till en betalningsmetod senare.
OBS: Vi rekommenderar att du bara installerar appar från Google Play Store och
inte från app-butiker som tillhör tredje part. Vi rekommenderar ocksåatt du noga
kontrollerar vilka behörigheter som krävs för alla appar som du laddar ner. När du
laddar ner en app samtycker du till att låta appen hämta viss information om
surfplattans maskinvara, och kanske även vissa av dina personuppgifter.

Navigationsknappar
Android använder "mjukvaruknappar" istället för fysiska knappar. Knapparna nedan
låter dig navigera din surfplatta.

Tillbaka-knapp
Tryck för att gåtillbaka till den tidigare sidan.

Hem-knapp
Tryck för att gåtillbaka till din startsida.

Multitasking
Tryck för att visa en lista med nyligen använda appar. Tryck för att öppna en app,
eller svep för att stänga den.

Start av alla appar

Tryck för att visa alla dina appar och widgetar.

Inställningsmeny
Tryck för att visa alla tillgängliga inställningar.

Meddelanden
Tryck lätt uppe till vänster på skärmen för att visa meddelandefältet, med
information om uppdateringar, status för batteriet och trådlösa nätverk, e-post, etc.

Widgetar
Tryck påknappen Start av alla appar och välj sedan Widgets. Det är små
"mini-appar" som körs pådin startsida och bl.a. visar väderrapporter i realtid, ny
e-post, foton och liknande.

Egna inställningar
Du kan välja att använda en förinställd eller nerladdad bild eller ett foto som du själv
tagit som skrivbordsunderlägg genom att trycka påett tomt ställe pådin startskärm
och följa anvisningarna som visas påskärmen.

Välj en låsskärm
Du kan skydda din surfplatta och dina personuppgifter med hjälp av en låsskärm.
Den "spärrar" din surfplatta när du inte har vidrört skärmen under en inställd
tidsperiod och kräver sedan att du skriver in ditt hemliga lösenord för att fåtillgång
till den igen.

Tryck påikonen Inställningar och sedan påknappen Säkerhet. Tryck sedan på
Screen lock (Skärmlås) och välj önskad säkerhetsmetod: Slide (Svep), Pattern
(Mönster), PIN eller Password (Lösenord).
Var försiktig såatt du inte glömmer bort ditt val och inte kan ta dig förbi
skärmlåset!

Datalagring och Micro SD-kort
Din surfplatta levereras med ett internminne som kan utökas med hjälp av ett Micro
SD-minneskort (max kapacitet 32 GB).

Du kan installera ett Micro SD-kort genom att försiktigt föra in det i Micro
SD-kortplatsen, med metallkontakterna vända neråt. När kortet förts in känner du
en svag "klickning" som indikerar att kortet sitter påplats.
Du kan avlägsna kortet genom att trycka in det en aning tills du känner en svag
"klickning". Släpp sedan kortet och låt det "hoppa ut" såatt du försiktigt kan ta bort
det.
En del av det här minnet används av operativsystemet och därför finns det mindre
tillgängligt lagringsutrymme kvar för filer och liknande. Micro SD-kort ingår ej.

Pekskärmen
Surfplattan har en kapacitiv pekskärm som känner igen 5 olika fingergester och
låter dig zooma in påwebbsidor och foton genom att nypa med fingrarna.
Vidrör aldrig pekskärmen med vassa eller spetsiga föremål som kan skada den så
att din garanti upphör att gälla.
Du kan styra skärmen med en "kapacitiv" penna (ingår ej).

Undantag från garantin
Garantivillkoren omfattar inte reparation eller ersättning av den här surfplattan om:
1. Felet beror påolyckshändelse, felaktig eller vårdslös användning eller om
surfplattan använts påett sätt som strider mot tillverkarens rekommendationer
eller om felet orsakats av överspänning, vattenskada eller transportskada.
2. Surfplattan har använts med en nätadapter som inte är godkänd av tillverkaren.
3. Reparationer har utförts av ej godkända återförsäljare.
4. Om surfplattan har hyrts ut eller använts för kommersiella ändamål.
5. Reparationerna inte omfattas av garantin.
6. Denna garanti omfattar inte en trasig eller sprucken pekskärm eller LCD-skärm.
Den här garantin medger inga rättigheter utöver vad som beskrivs ovan och
omfattar inte skadestånd för följdskador. Den här garantin erbjuds som en
ytterligare förmån och påverkar inte dina lagenliga rättigheter som konsument.
Surfplattan är endast avsedd för konsumentbruk. Surfplattans tillverkare har en
policy för kontinuerlig förbättring av produkternas kvalitet och konstruktion och
produktspecifikationerna kan därför komma att förändras.

Observera
Vi förbehåller oss rätten att revidera denna publikation eller ändra dess innehåll
utan förhandsbesked. Informationen i denna publikation är endast avsedd att
användas som referensmaterial och utgör ingen förpliktelse vare sig för tillverkaren

eller leverantörerna. De har inget ansvar och ingen skadeståndsskyldighet för
eventuella fel eller brister som kan förekomma i denna publikation och ansvarar inte
heller för eventuella förluster eller skador som kan uppståpågrund av
användningen av denna publikation.
Denna publikation får inte, vare sig helt eller delvis, kopieras, översättas, överföras
eller reduceras till maskinläsbart format utan förhandstillstånd från leverantören,
tillverkaren eller upphovsmännen till denna publikation, med undantag för kopior
som förvaras av användaren för referensändamål.
Namn påmärken och produkter som nämns i denna publikation kan vara
upphovsrättsligt skyddade och/eller registrerade varumärken för sina respektive
bolag. De nämns endast för identifikationsändamål och är inte avsedda att
uppfattas som en rekommendation för en viss produkt eller dess tillverkare. Alla
handelsnamn och varumärken ägs av sina respektive bolag. Android och Google
Play är varumärken som tillhör Google Inc.

Avyttring efter avslutad livscykel
Följande gäller när bestämmelser om avyttring efter avslutad livscykel har införts i
de lagar som gäller i det aktuella landet: Elektriska och elektroniska apparater får
inte avyttras tillsammans med hushållsavfall. Konsumenter måste enligt lag lämna
uttjänta elektriska och elektroniska apparater vid de offentliga uppsamlingsplatser
som inrättats för detta ändamål eller återlämna dem till försäljningsstället.
Anvisningar om detta finns i gällande lag för respektive land. En symbol på
produkten, bruksanvisningen eller förpackningen anger om dessa bestämmelser
gäller för en viss produkt. Genom att återvinna eller återanvända materialen eller på
annat sätt återanvända uttjänta apparater gör du en viktig insats för att skydda vår
miljö.
Läs all information om hälsa och säkerhet, användarvillkoren och integritetspolicyn.
*Om du använder hörlurar med teleplugg på3,5 mm (ingår ej) bör du alltid lyssna
med en behaglig ljudvolym för att undvika hörselskador. Sänk alltid volymen innan
du tar pådig hörlurar, och höj sedan volymen till önskad nivå. Internetåtkomst via
trådlöst bredband ingår ej. Detta kan vara en betaltjänst. Åtkomst till Google-konto
och Play Store kräver undertecknande av användarvillkor och tillgång till trådlöst
nätverk.
*Tillverkaren ansvarar inte för eventuella dataförluster. Säkerhetskopiera alltid dina
data.

Pikaopas
1. Laitteen akun lataaminen
Laitteen akussa on toimitushetkellävain vähäinen varaus, joten suosittelemme sen
lataamista ensimmäiselläkäyttökerralla toimitukseen sisältyvällälaturilla vähintään
8 tunnin ajan. Voit käyttäälaitetta latauksen aikana.
Voit parantaa akun kestoa kytkemälläWi-Fi-yhteyden pois päältä
Asetukset-valikosta tai lisäämälläkotinäkymään Power Control -minisovelluksen.
*Akun kesto riippuu laitteen käytöstä. Huomaa: Käytävain laitteelle hyväksyttyä
laturia, sillävirheellinen voltti- tai ampeerimäärävoi vahingoittaa laitetta ja
mitätöidätakuun.

2. Taulutietokoneen käynnistäminen
Käynnistälaite painamalla virtapainiketta 2–3 sekuntia, jolloin näyttölukkonäkymä
tulee näkyviin. Avaa kotinäkymäliu'uttamalla lukkokuvake oikealle.

Sammuta laite pitämällävirtapainiketta painettuna ja napauttamalla OK
vahvistusikkunassa.

Taulutietokone yhdelläsilmäyksellä
Tässäkaaviossa esitellään taulutietokoneen kotinäkymän sisältö.
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3. Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
Laite muodostaa yhteyden internetiin langattoman laajakaistayhteyden välityksellä.
Voit käyttääyhteyden muodostamiseen kotiverkkoasi tai liikkeelläollessasi
kahviloiden, liikkeiden ja kirjastojen hotspot-verkkoja, jotka ovat usein ilmaisia.
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen käy helposti näin:

Napauta Asetukset-kuvaketta.
Liu'uta Wi-Fi-kuvake oikealle siniseen Päällä-asentoon.
Napauta Wi-Fi-kuvaketta.

Laite hakee käytettävissäolevia Wi-Fi-verkkoja ja esittääne luettelomuodossa.
Napauta sen Wi-Fi-verkon nimeä, johon haluat muodostaa yhteyden.

Huomaa: Jos haluttu verkko ei näy luettelossa, napauta oikean yläkulman
Hae-painiketta.
Mikäli verkolla ei ole salasanaa (avoin verkko), laite muodostaa yhteyden
automaattisesti ja voit alkaa käyttääinternet-yhteyttä.
Mikäli verkko on salasanasuojattu (tiedoissa näkyy lukituskuvake ja verkon
suojaustapa, kuten WPA2PSK tai WEP), tarkasta verkon salasana Wi-Fi-reitittimesi
arvokilvestä.

Kirjoita salasana täsmälleen samassa muodossa kuin arvokilvessä. Huomioi myös
isot ja pienet kirjaimet. Napauta Yhdistä-kuvaketta.

Voit kirjoittaa isoja kirjaimia painamalla
Vaihto-näppäintä.

Voit kirjoittaa numeroita painamalla ?123-näppäintä.
Huomaa: Salasanoissa voi esiintyäisoja ja pieniäkirjaimia. Voit tarkistaa
syöttämäsi salasanan merkitsemälläNäytäsalasana -ruudun, jolloin pisteet
näkyvät merkkeinä.
Kun sanasana on hyväksytty, laite "hakee IP-osoitetta" ja lopuksi ilmoittaa, että
"yhteys on muodostettu".

Napauta Koti-kuvaketta.

Napauta internet-selaimen kuvaketta kotinäkymässä.
Napauta valkoista palkkia sivun ylälaidassa ja syötäsiihen sivuston URL-osoite tai
hakusana tehdäksesi Google-haun internetissä. Voit nyt selata internetiä
langattomasti!

4. Google-tilin luominen
Voit ottaa taulutietokoneesi kaikki herkut käyttöön Google-tilin avulla. Voit
Google-tiliin kirjautumalla ladata sovelluksia Play-kaupasta, lukea
Gmail-sähköpostisi, synkronoida kalenteritiedot ja paljon muuta. Google-tilin
käyttöönotto on ilmaista ja helppoa!
Jos sinulla on Gmail-tili, voit kirjautua palveluun sähköpostiosoitteellasi ja
salasanallasi tai luoda helposti uuden tilin taulutietokoneellasi. Lisäätili
napauttamalla Play-kauppa-kuvaketta. Noudata näytön ohjeita ja "käytä
olemassa olevaa tiliä" tai "luo uusi tili".
Huomaa: Google-tilin luominen edellyttääGooglen käyttöehtojen hyväksymistäja
Wi-Fi-yhteyden avaamista. Perehdy huolellisesti Googlen käyttöehtoihin.

5. Play-kauppa
Voit ladata Google Play-kaupasta sovelluksia ja pelejätai tarkastella uusimpia
suosituksia ja suosikkilistoja (Play-kauppa toimi aiemmin nimelläAndroid Market).

Play-kaupassa on yli miljoona sovellusta ja peliä, joista monet ovat ilmaisia, joten
löydät taatusti mieleisesi sovellukset työhön, vapaa-aikaan ja pelaamiseen!
Maksulliset palvelut on helppo ja nopea maksaa luotto- tai pankkikortilla Googlen
suojattujen palvelimien välityksellä. Voit siirtyäseuraavaan vaiheeseen ja valita
maksutavan myöhemmin.
Huomaa: On suositeltavaa asentaa sovelluksia vain Google Play -kaupasta, ei
ulkopuolisilta sivustoilta. Tarkista myös kaikkien lataamiesi sovellusten
käyttöoikeudet. Lataamalla sovelluksen jaat sen kanssa taulutietokoneesi levytilaa
ja mahdollisesti myös henkilökohtaisia tietojasi.

Navigointikuvakkeet
Android-laitteissa käytetään näyttökuvakkeita painikkeiden sijasta. Kuvakkeiden
avulla voi liikkua taulutietokoneen sovellusten välillä.

Paluu-kuvake
Siirry edelliselle sivulle napauttamalla tätäkuvaketta.

Koti-kuvake
Avaa kotinäkymänapauttamalla tätäkuvaketta.

Useat samanaikaiset toiminnot -kuvake
Avaa viimeaikaisten sovellusten luettelo napauttamalla tätäkuvaketta. Avaa
sovellus napauttamalla sitätai sulje sovellus pyyhkäisemällä.

Kaikki sovellukset -kuvake
Avaa sovellusvalikko napauttamalla tätäkuvaketta.

Asetukset-valikko
Avaa toimintovalikko napauttamalla tätäkuvaketta.

Ilmoitukset
Avaa ilmoituspalkki napauttamalla näytön vasenta yläkulmaa. Ilmoituspalkissa ovat
päivitysten, akun ja Wi-Fi-yhteyden tiedot sekä ilmoitukset mm. saapuneista
sähköpostiviesteistä.

Minisovellukset eli widgetit
Napauta Kaikki sovellukset -kuvaketta ja valitse Minisovellukset. Nämä
kotinäytöllätoimivat sovellukset näyttävät esimerkiksi säätietoja,
sähköpostiviestejäja valokuvia.

Näytön taustakuvan asettaminen
Voit valita näytön taustakuvaksi jonkin laitteen oletuskuvista, ladatun taustakuvan
tai oman valokuvasi. Vaihda kuva napauttamalla tyhjääkohtaa kotinäkymässäja
noudattamalla ohjeita.

Näyttölukon asettaminen
Voit suojata taulutietokonettasi ja henkilökohtaisia tietojasi näyttölukon avulla.
Näyttömenee lukkoon, kun se on ollut tietyn aikaa käyttämättömänä, minkä
jälkeen se täytyy avata sinun määrittelemälläsi suojaustavalla.

Napauta Asetukset-kuvaketta ja seuraavaksi Turvallisuus-kuvaketta. Napauta
Näyttölukko-kuvaketta ja valitse suojaustavaksi: liu'utus, kuvio, PIN-koodi tai
salasana.
Paina suojaustapa tarkasti mieleesi, silläsitäei voi ohittaa!

Muistin tila ja Micro SD -kortti
Taulutietokoneen sisäistätallennustilaa voidaan laajentaa Micro SD -kortin avulla
(enintään 32 Gt).
TyönnäMicro SD -kortti varovasti Micro SD -korttipaikkaan metalliliittimet
alaspäin. Kortti napsahtaa kevyesti, kun se lukittuu oikein paikoilleen.

Poista kortti työntämälläsitäsisäänpäin, kunnes kuulet napsahduksen. Anna
kortin ponnahtaa ulos korttipaikasta ja poista se varovasti.
Osaa muistikortin tilasta käytetään järjestelmätiedostoille, joten tiedostoille
käytettävissäoleva tila on kortin tilaa pienempi. Micro SD -kortti ei sisälly
toimitukseen.

Kosketusnäyttö
Taulutietokoneessa on jopa viidelläsormella ohjattava kapasitiivinen
kosketusnäyttö, jolla voit lähentääja loitontaa verkkosivuja ja valokuvia.
Äläkosketa näyttöäterävilläesineillä, silläne voivat vahingoittaa näyttöäja
mitätöidätakuun.
Voit käyttäänäytön ohjaamiseen kapasitiivista kynäohjainta (ei sisälly
toimitukseen).

Takuun rajoitukset
Laitteen takuuehtojen mukainen vaihto- ja korvaustakuu ei ole voimassa
seuraavissa tapauksissa:
1. Laitteen vika johtuu äkkinäisestä, virheellisestätai käyttöohjeiden vastaisesta
käytöstätai on kyse virtapiikin, veden tai kuljetuksen aiheuttamasta viasta.
2. Laitetta on ladattu muulla kuin hyväksytyllälaturilla.
3. Laitetta on yrittänyt korjata muu kuin valtuutettu huoltohenkilö.
4. Laitetta on vuokrattu eteenpäin tai käytetty muutoin kuin kotikäytössä.
5. Huoltotoimenpiteitäei ole suoritettu asianmukaisesti.
6. Tämätakuu ei korvaa rikkoutuneita tai haljenneita kosketus- tai LCD-näyttöjä.
Nämätakuuehdot eivät koske muita kuin edellämainittuja oikeuksia eivätkäne
kata seurannaisia tappioita tai vikoja. Tämätakuu annetaan lisäetuna, eikäse
vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin. Taulutietokone on tarkoitettu vain
kuluttaja-asiakkaiden käyttöön. Laitteen valmistaja pyrkii jatkuvasti kehittämään
tuotteen laatua ja muotoilua ja pidättääsiksi oikeuden tuotetietojen muuttamiseen.

Huomautus
Oikeus tämän julkaisun tai sen sisällön muuttamiseen pidätetään. Oppaan tiedot
ovat suuntaa-antavia, eivätkäne muodosta velvoitetta valmistajalle tai
jälleenmyyjälle. Valmistaja ja jälleenmyyjät eivät vastaa julkaisun epätarkkuuksista
tai virheistäeivätkäjulkaisun käytöstäjohtuvista tappioista tai vioista.
Tätäjulkaisua ei saa kokonaan tai osittain kopioida, kääntää, siirtäätai tiivistää

koneellisesti luettavaan muotoon ilman jälleenmyyjän, valmistajan tai julkaisun
laatijoiden etukäteistälupaa, pois lukien käyttäjän omassa käytössäolevat
varmuuskopiot.
Julkaisussa mainitut tuotemerkit ja -nimet voivat kuulua niitähallinnoivien yritysten
tekijänoikeuden piiriin ja olla niiden rekisteröityjätavaramerkkejä. Ne on mainittu
vain tiedotustarkoituksessa, ei tuotteen tai sen valmistajan
suosittelutarkoituksessa. Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat niitähallinnoivien
yritysten omaisuutta. Android ja Google Play ovat Google Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Käytöstäpoistetun laitteen hävittäminen
Paikallisen lainsäädännön mukaisesti on huomattava seuraavaa: Sähkö- ja
elektroniikkalaitteita ei saa hävittääsekajätteen mukana. Laki velvoittaa kuluttajia
toimittamaan käytöstäpoistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet keräyspisteisiin tai
myymälöihin. Hävityskäytännöstäon lisätietoja paikallisessa lainsäädännössä.
Mikäli laitteessa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on tämämerkki, laite kuuluu
näiden säädösten piiriin. Laitteen kierrätys, sen materiaalien uudelleenkäyttöja
vanhojen laitteiden hyötykäyttöauttavat suojelemaan ympäristöä.
Perehdy laitteen terveys- ja turvallisuusilmoituksiin, käyttöehtoihin ja
yksityisyydensuojalausuntoon.
*Jos käytät 3,5 mm:n kuulokkeita (eivät sisälly toimitukseen), valitse sopiva
äänenvoimakkuus suojataksesi kuuloasi. Alenna ensin äänenvoimakkuutta, aseta
kuulokkeet paikoilleen ja säädäsitten äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle.
Wi-Fi-internet-yhteys ei sisälly toimitukseen. Palvelu saattaa olla maksullinen.
Google-tilin ja Play-kaupan käyttöedellyttääGooglen käyttöehtojen hyväksymistä
ja Wi-Fi-yhteyden avaamista.
*Valmistaja ei vastaa tietojen katoamisesta. Huolehdi tietojesi
varmuuskopioinnista.

