
TABLET GRAFICZNY 8,5’’
AG633A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tablet graficzny z wyświetlaczem LCD o przekątnej 8,5'' to doskonałe narzędzie wspomagające nas
w szkicowaniu, rysowaniu czy projektowaniu grafik. Świetnie sprawdzi się zarówno jako gadżet o
zastosowaniu rekreacyjnym jak i zabawka dla dzieci, która pozwoli oszczędzić papier! Jest niezwykle
cienki i wykonany z lekkiego tworzywa. Zasilany baterią CR2025 3V która wystarczy do wykonania
nawet  50000  rysunków!  Możesz  więc  zabrać  swój  tablet  gdziekolwiek  i  używać  go  w  każdych
warunkach, nie martwiąc się o źródło energii. Zastosowanie specjalnego rodzaju wyświetlacza czyni
tablet bardzo energooszczędnym. Jest przy tym również bezpieczny dla wzroku i nie obciąża go
nadmiernie. W skład zestawu wchodzi również dedykowany rysik!

Odkryj nowy wymiar szkicowania z APTEL już dziś!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Doskonały tablet graficzny do zastosowań amatorskich oraz zabawy dla dzieci. 
• Duży ekran o przekątnej aż 8,5’’ nie ograniczy naszej wyobraźni. 
• Posiada energooszczędny wyświetlacz LCD który wystarcza na wykonanie do nawet 50000

szkiców. 
• Możliwość wykasowania zawartości ekranu jednym przyciskiem! 
• Zastosowany typ ekranu nie męczy wzroku, co pozwoli korzystać z tabletu nawet przez

długi czas. 
• Urządzenie  jest  bardzo  energooszczędne  -  do  jego  zasilenia  wystarczy  zwykła  bateria

CR2025! 
• Tablet został wykonany z tworzywa sztucznego które jest zarazem lekkie i bardzo odporne

na uszkodzenia! 
• Niezwykle cienki! Lekki design! Tylko 4mm grubości! 
• Dedykowany rysik z reakcją na siłę nacisku! 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 1x bateria CR2025 3V (w  zestawie)
• Możliwość wykonania do 50000 rysunków na jednej baterii! 
• Dedykowany rysik + wbudowany uchwyt 
• Rozpoznawanie siły nacisku! 
• Powierzchnia przestrzeni roboczej: 18,5 cm x 13,5 cm
• Wymiary ekranu: 8,5'' 
• Wymiary tabletu: 22 cm x 14,5 cm x 0,4 cm 

2. Instrukcja obsługi:

- Używaj tylko dedykowanego rysika do rysowania, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.
- Aby wyczyścić ekran wciśnij przycisk z logiem śmietnika.
- Aby zablokować naszą ostatnią pracę przesuń suwak oznaczony kłódką na odwrocie urządzenia.
- Aby odblokowań tablet ponownie przesuń suwak na odwrocie urządzenia.

3. Wymiana baterii:

- Odwróć urządzenie i wykręć wkręt przy gnieździe baterii.
- Pewnym ruchem wysuń klapkę razem z baterią CR2025.
- Pamiętaj o odpowiedniej polaryzacji! (spodnia część baterii CR2025 po stronie wyświetlacza)
- Umieść nową baterię CR2025 3V w klapce baterii i wsuń całość w gniazdo baterii.
- Ponownie wkręć wkręt zabezpieczający gniazdo baterii.

4. Środki ostrożności:

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie siadaj na urządzeniu i nie wyginaj go.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki atmosferyczne (temperaturę powyżej 40 stopni)
- Używaj dedykowanego rysika aby uniknąć uszkodzenia ekranu.
- Nie naciskaj ekranu urządzenia palcem!
- Do czyszczenia urządzenia używaj delikatnej ściereczki (najlepiej z mikrofibry)

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

