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Vedlikehold av din GridPad
Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk.

Rengjøring

Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere risikoen for at bakterier 
overføres mellom brukere bør maskinen rengjøres regelmessig med en renseklut.

For en kraftigere rengjøring kan du bruke en alkohol-basert klut etter at du har rengjort med rensekluten.

Beskyttelse

Grid Pad Go 10 er klassifisert til IP-65 for beskyttelse mot sprut og dråper, med forseglede porter og et tøft eksteriør. 
Enheten er bygd for å motstå en dråpe på 1,2mol.

Bluetooth-høyttaleren er klassifisert til IPX4 med beskyttelse mot sprut og regn.
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Lade GridPad
For å lade GridPad må den kobles til strøm og 
kontakten settes i enheten som vist nedenfor.

Slå på GridPad
For å slå på GridPad trykker du inn på-knappen 
øverst på enheten.
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Bluetooth speaker
GridPad har en Bluetooth-høyttaler av høy kvalitet.

En lader følger med høyttalerne. Batteritid vil variere avhen-
gig av bruk. Vi anbefaler at høyttalerne lades hver gang du 
lader GridPad. Når høyttaleren lader vil et rødt lys skru seg 
på.

Når høyttaleren skrur seg på, spiller den en kort melodi.
Et blått lys blinker når den kobler seg til GridPad.
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Parre Bluetooth-høyttaler
Følg trinnene nedenfor hvis du må parre Bluetooth-høyttaleren med GridPad på ny:

1. Trykk på knappen i midten av toppen på høyttaleren, så vil LED-lyset inne i høyttaleren blinke.
2. På enheten går du til:
 PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth > Bluetooth på. Nå søker den automatisk. 
 Klikk Boombot MINI.
 

For å skru av høyttaleren, trykk og hold knappen i midten på toppen av høyttaleren helt til høyttaleren spiller melodien 
for å skru seg av.

Høyttaleren kan lades ved å koble USB-porten til en 5v støpsel, eller den kan lades fra USB-porten på GridPad.

Hvis det mangler lyd

Hvis det mangler lyd, gå til Grid Innstillinger – Tale – Hovedstemme - Konfigurer - Høyttaler (her angir du Bluetooth-
høyttaler). 
Sjekk at du har valgt en stemme, og om volumet er justert til et passende nivå.

Hvis det fortsatt mangler lyd, trykk på Windows Lydinnstillinger i Høyttaler-innstillinger og sjekk at lyden ikke står på 
dempet, 
eller er justert for lavt.
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Spesifikasjoner
Prosessor  Intel® Atom™ CPU Z3795 1.60GHz
Minne   4GB
Harddisk  64GB
Grafikk-kort   Intel® HD Graphics 
Dimensjoner (mm) 269 x 180  x 13

Kamera   2 MP foran og 8 MP bak
Skjerm   10.1” 1920 x 1200 HD Vindu
Kobles til   Wi-fi og Bluetooth
Porter   1x USB 2.0, ut-høyttaler, Mini HDMI, Micro SD kortleser
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Garanti
GridPad enheter er dekket av standard garanti på 2 år.

Reparasjoner

Ikke forsøk å demontere GridPad, da dette kan påvirke utstyrets garanti. Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende,  
kontakt din forhandler.

For mer informasjon kan du besøke www.thinksmartbox.com.

Erklæring om samtykke
Dette apparatet samsvarer med kravene til direktiv 93/42/EEC som omhandler medisinske enheter.
Dette produktet er underlagt Direktiv 2002/96/EC av det Europeiske parlamentet og styret for den Europeiske Unionen om 
elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE), og skal ikke kastes som usortert avfall. Benytt ditt lokale avfallsanlegg for å 
kvitte deg med dette produktet.

Norsk oversettelse:
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