KidzTab-70
7”(18 CM) TABLET COM
ANDROID™ 4.2
Guia Rápido
Para mais informações e apoio, https://lencosupport.zendesk.com/home
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES – LER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR.
ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR
ATENÇÃO: PARA PREVENIR CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVER NENHUM PARAFUSO DA TAMPA. NÃO
CONTEM PARTES PARA SEREM UTILIZADAS PELO USUÁRIO DENTRO DO APARELHO. SOLICITAR UMA
PESSOA QUALIFICADA PARA PRESTAR ASISTÊNCIA.
Este símbolo indica que existe importantes instruções de manutenção no manual do usuário que acompanha este
aparelho.
Este símbolo indica que uma voltagem perigosa está presente no interior deste aparelho, constituindo um risco de
choque eléctrico ou danos pessoais.

Manter estas instruções em mente:
• Não utilizar este dispositivo perto de água
• Limpar apenas com um pano ligeiramente húmido
• Não cobrir ou bloquear as aberturas de ventilação. Ao colocar numa prateleira deixar 5cm (2'') de espaço livre à volta do aparelho.
• Instalar de acordo com o manual do usuário fornecido.
• Proteger o cabo de alimentação nem o danifique.
• Proteger o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas e no ponto onde está a saída do aparelho. Não colocar
objectos pesados sobre o cabo de alimentação porque poderá danificá-lo. Tomar nota de que o cabo de alimentação não pode ser puxado ou
estar ao alcance de crianças pequenas para evitar lesões.
• Desligar o aparelho durante trovoadas ou quando não estiver a ser utilizado a algum tempo.
• Manter o aparelho longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões, velas e outros produtos de geração de calor.
• Evitar utilizar o dispositivo perto de fortes campos magnéticos.
• Interferência electrostática pode interferir com a utilização normal deste dispositivo. Se isso ocorrer, reiniciar o dispositivo de acordo com as
instruções no manual. Durante a transmissão de arquivos, por favor manusear com cuidado e operar num ambiente livre de estática.
• ATENÇÃO! NUNCA INSERIR OBJECTO DENTRO DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURAS OU RESPIRADOUROS. OCORREM
FLUXOS DE ALTA TENSÃO DENTRO DO PRODUTO E AO INSERIR UM OBJECTO, PODERÁ CAUSAR CHOQUE ELÉCTRICO E/OU
PEQUENAS PEÇAS INTERNAS. PELA MESMA RAZÃO, NÃO DERRAMAR ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS SOBRE O PRODUTO.
• Não usar em áreas molhadas ou húmidas como casas-de-banho, cozinhas cheias de vapor ou perto de piscinas.
• Não usar este aparelho quando possa ocorrer condensação.
• Este aparelho foi fabricado de acordo com todas as normas de segurança actuais. As seguintes dicas de segurança deverão proteger os
usuários contra o uso descuidado e os perigos relacionados com a sua utilização.
• Embora este aparelho tenha sido cuidadosamente manufacturado e rigorosamente verificadado antes de sair da fábrica, como também todas
as aplicações eléctricas, é possível o aparecimento de problemas. Se reparar em fumo, acumulação excessiva de calor ou qualquer outro
fenómeno inesperado, desligar a ficha da tomada imediatamente.
• Certificar sempre que o dispositivo está bem ventilado.
• Este aparelho necessita de ser usado numa fonte de alimentação específica tal como é descrito na tabela descritiva. Se não tiver a certeza de
qual o tipo de fonte de alimentação usada em casa, consulte a sua empresa de energia.
• A saída da tomada deve estar instalada perto do equipamento e de fácil acesso.
• Não sobrecarregar as tomadas de corrente ou cabo de extensão. Sobrecarga poderá causar incêndio ou choque eléctrico.
• Aparelhos com a Classe 1 de construção devem ser conectados a uma tomada eléctrica com ligação à terra.
• Manter o cabo de alimentação longe de roedores. Eles gostam de morder o cabo de alimentação.
• Segurar sempre a ficha quando a retirar da tomada. Não puxar o cabo de alimentação. Pode causar curto-circuito.
• O visor é feito de plástico e pode partir quando é danificado. Cuidado com lascas de plástico afiadas quando o visor partir-se para evitar
lesões.
• Evitar colocar o aparelho em superfícies que poderão estar sujeitas a vibrações ou choques.
• Para proteger o aparelho durante uma trovoada, desligar o cabo de alimentação AC e desconectar a antena. Atenção: Não tocar no conector
da antena (RF).
• Quando o aparelho não é usado durante um grande espaço de tempo, desligar o cabo de alimentação AC por medidas de segurança.
• NÃO bater ou abanar o visor, poderá danificar os circuitos internos
• Para limpar o tablet usar pano seco e suave. NÃO usar solventes ou fluidos com base de petróleo. Para manchas teimosas, poderá usar um
pano húmido com detergente diluído.
• Não somos responsáveis por danos ou dados perdidos causados por funcionamento defeituoso, mau uso, modificação do aparelho ou a
substituição da bateria.

• Se o aparelho não for usado durante um grande espaço de tempo, carregar a bateria pelo menos uma vez por mês para manter a vida da
bateria.
• Carregar a bateria se:
• a) O ícone de nível de bateria exibir bateria descarregada
• b) O aparelho desligar-se automaticamente quando reiniciado.
• Não interromper a conexão quando o aparelho está a ser formatado ou a transferir documentos. Caso contrário, os dados podem ser
corrompidos ou perdidos.

ATENÇÃO: A exposição prolongada a sons altos de leitores de música pessoais pode levar à perda auditiva temporária ou
permanente. Ter cuidado ao usar este dispositivo quando está no trânsito, o som pode desconcentrar. Poderá causar perigo ao
usuário e a todos os condutores.
Onde colocar
Colocar o tablet pc longe da luz directa do sol e de luzes fortes, luz suave indirecta é recomendado ara uma visualização
confortável. Usar cortinados ou persianas para prevenção da luz directa do sol no ecrã. Quando o tablet pc é arrumado, colocar
numa plataforma robusta em que a superfícies deve ser plana e firme. Isto irá impedir de o tablet pc cair. Certificar que o tablet pc
está localizado numa posição onde não possa ser empurrado ou atingido por objectos, porque pressão parte ou danifica o ecrã, e
também para que os pequenos objectos não possam ser inseridos nos buracos de ventilação e aberturas.
Declaração de Conformidade
Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão
(2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o
tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam
colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os
padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de
equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que
se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.

Juntar os dedos ou separá-los para fazer zoom

Tocar & Segurar para abrir opções

1. O que está na caixa?
1x Tablet, 1x Adaptador AC, 1x Cabo USB, 1x Cabo USB Host
2. Operação Básica

Tocar para seleccionar

Limpar para mover entre telas
3. Operação Básica
Ligar o aparelho

4. Operação Básica
Seguir os passos do manual para configurar o aparelho

5. Fazer Download do manual do usuário via https://lencosupport.zendesk.com/home
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