
Infinity Pad
DIGP-100/DIGP-200

Pachetul conține
1 x Tableta LCD Notepad

1 x Pix Stylus LCD

1 x Manual de utilizare

Declarație de Conformitate

Satzuma LTD declară că produsul Infinity 

Pad este conform cu cerințele, prevederile 

și directivele de bază din UK si Europa. Puteți

solicita o copie integrala a declarației de 

conformitate prin e-mail la sales@satzuma.com

Konformitätserklärung

Satzuma LTD erklärt hiermit, dass das Produkt Infinity

Pad den Grundanforderungen und anderen relevanten

Bestimmungen und Richtlinien des Vereinigten

Königreichs und Europas entspricht. Sie können eine

Kopie der vollständigen Konformitätserklärung per E-

Mail unter sales@satzuma.com anfordern.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile

FCC. Modul de operare al acestuia urmează cele 2 

condiții:

1. Acest dispozitiv nu cauzează interferențe nocive, și

2. Acest dispozitiv este capabil să acepte interferențe

primite, inclusiv interferențe ce pot dăuna modului său

de normal de operare.
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Fabricat în China (SZ)

Cum folosești Infinity Pad
- Scoate pixul din partea de sus a tabletei 

Infinity Pad

- Scrie, desenează or sau notează pe 

Infinity Pad

- Pentru a șterge ecranul apasă butonul de 

sub zona de scriere a tabletei.

Blocarea ecranului
- Pentru a te asigura că ecranul nu se șterge 

singur, activati modul de ‘blocare’ folosind

comutatorul din partea de jos a tabletei astfel:

- ON – modul de ștergere este activat (mod 

normal)

- OFF – modul de ștergere este dezactivat și

apăsarea butonului de ștergere nu va merge.

Atenție: Această funcție dezactivează doar

butonul de ștergere. Se poate desena în 

continuare pe ecran.

Stand suport pentru ecran
- Daca doriți să creați un stand pentru

Infinity Pad pur și simplu scoateți pixul din 

partea de sus și introduceti vârful în unul

din orificiile tabletei pană când auziți un 

click:

Schimbarea bateriei
- Pentru a schimba bateria pe Infinity Pad 

localizați compartimentul bateriei în partea de 

jos a tabletei. 

- Folosiți o mică șurubelnița în cruce pentru a 

desface șurubul de la compartiment.

- Scoate bateria și înlocuiește-o cu o baterie 

nouă CR2025.

- Pune suportul și bateria înapoi în 

compartiment.

Ecranul nu se șterge
Încercati urmatoarele:

1. Comutatorul de blocare este pe OFF. 

Comutați înapoi pe ON

2. Bateria s-a epuizat. Înlocuiți bateria cu 

una nouă.

Comutator blocare ecran

Atenție
Acest produs conține o baterie tip CR2025 

(tip nasture/monedă). Înghitirea acestei 

baterii poate cauza arderi chimice interne

în cel puțin două ore și poate cauza 

moartea. Aruncați imediat bateriile 

epuizate.

Țineti bateriile epuizate sau noi departe de 

copii.

Dacă suspectați ca baterii au fost inghițite 

sau introduse altfel în corp, contactați 

imediat un medic.
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