
Naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić zawartość ekranu,
gdy przełącznik blokady jest ustawiony na

Aby włączyć funkcję czyszczenia, ustaw przełącznik
blokady w położeniu            Aby wyłączyć funkcję
czyszczenia, ustaw przełącznik blokady w położeniu
Uwaga: Przełącznik blokady jest domyślnie ustawiony w
położeniu.

Mi LCD Writing Tablet 13,5“ Instrukcja OBSŁUGI
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Boki tabletu i rysika są wyposażone w funkcję
magnetyczną ułatwiającą przechowywanie.

Do tabletu dołączona jest bateria guzikowa CR2025.
Jeśli bateria jest wyczerpana, wymień ją tak szybko,
jak to możliwe.

W obszarze pisania łatwo jest pisać i rysować. Aby
uzyskać lepsze wrażenia podczas pisania i uniknąć
uszkodzenia ekranu, użyj rysika dołączonego do tego
tabletu.
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Ten tablet zawiera elementy elektroniczne i
baterię guzikową. Plamy z powierzchni można
wytrzeć miękką, suchą szmatką.

Tabletkę należy przechowywać w chłodnym
miejscu. Nie używaj tabletu w zapylonym i
wilgotnym otoczeniu o temperaturze powyżej
40°C lub poniżej 5°C.

Nie wystawiaj tabletu na działanie silnego
światła lub światła UV.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą
2021/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i
środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej
informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki.

Tablet do pisania Mi LCD 13,5”
Producent: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
Waga netto: 0,345 kg (wraz z baterią) (firma Mi Ecosystem)
Typ baterii: bateria guzikowa (CR2025)
Wymiary produktu: 318 × 225 × 7 mm

Nie wystawiaj tabletu na działanie ognia lub wody.
Nie używaj ostrych ani twardych przedmiotów do obszaru pisania, aby uniknąć
zarysowania.
Nie zginaj tabletu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
Nie próbuj samodzielnie demontować tabletu. Jeśli wystąpi problem, skontaktuj
się z obsługą posprzedażną.
Bateria zastosowana w tym tablecie jest baterią jednorazową. Nie próbuj go
ładować.
Ten tablet zawiera małe części, takie jak bateria, osłona baterii.
Małe części nie są zabawkami, nie pozwalaj dzieciom bawić się nimi, aby
zapobiec ryzyku uduszenia.
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Codzienna pielęgnacja i konserwacja Ostrzeżenia


