Predstavitev
Zahvaljujemo se vam za nakup naprave CHUWI. Prosimo vas, da si vzamete
trenutek in navodila skrbno preberete.
1.

Za napajanje naprave uporabljajte izključno ob dobavi priložen
napajalnik. Za težave, oz. nepravilnosti v delovanju, ki bi nastale kot
posledica uporabe drugega napajalnika, ne odgovarjamo.
2. Za kršenje avtorskih pravic iz naslova uporabe in posesti programske
opreme drugih ponudnikov, CHUWI ne prevzema odgovornosti.
3. V primeru nedelovanja naprave, bo podjetje CHUWI postopalo v skladu z
zakonom in napravo v garancijskem roku brezplačno popravilo, ne bo pa
odgovorno za morebitno ekonomsko ali lastninsko škodo.
4. Naprava je dobavljena s tovarniško prednaloženo programsko opremo, ki
jo lahko po želji odstranite z nje brez učinka za napravo.
5. Podjetje CHUWI si pridržuje pravico do razvoja in nadgradnje izdelka,
predmet garancije je izključno dotična naprava.
6. Elektronske naprave so občutljive naprave, nepooblaščeno odpiranje
naprave ni dovoljeno
7. Fizične poškodbe niso del garancijskega kritja, zato bodite pazljivi pri
rokovanju, še posebej varujte napravo pred padci, trki…
8. Naprava ni namenjena uporabi pri zelo visokih ali zelo nizkih
temperaturah, visoki vlažnosti, v prašnih okoljih, okoljih z močnim
magnetnim poljem in pri dolgotrajni izpostavljenosti direktni sončni
svetlobi.
9. Napravo čistite izključno s čisto krpo, uporaba kemikalij ni dovoljena.
10. Obstaja zelo velika verjetnost, da bo naprava prenehala delovati v kolikor
pride v stik s tekočino.
11. Glasnost zvočnika nastavite na nivo, ki ne bo poškodoval vašega sluha.
12. Uporabljajte izključno ob dobavi priloženo baterijo, napajalnik in ostalo
dodatno opremo. Uporaba dodatkov drugega proizvajalca lahko vodi do
nedelovanja oz. poškodbe naprave in s tem do preklica upravičenosti do
garancije.

13. Med formatiranjem diska, prenašanjem podatkov naprave ne izklopite,
saj to lahko vodi v nedelovanje.
14. Izrabljene elektronske opreme se znebite na zakonsko določen način.
15. V primeru dodatnih vprašanje, se lahko obrnete na lokalnega
distributerja ali pooblaščenega serviserja.

Tablični računalnik prižgete s pritiskom na stikalo za zagon. Za ugašanje uporabite
meni v operacijskem sistemu Windows. V kolikor držite stikalo za zagon pritisnjeno
nekaj sekund, boste napravo prisilili v takojšen izklop, kar je uporabno v določenih
primerih. Večkratno ugašanje na ta način lahko vodi v nedelovanje operacijskega
sistema Windows.
REŠITVE TEŽAV:
1.

2.

Tablični računalnik se ne zažene
• Preverite da je baterija napolnjena do konca
• Preverite, da je napajalnik vključen v el, omrežje
• V kolikor se naprava ne zažene navkljub polni bateriji, se obrnite
na pooblaščeni servis
Med nadgradnjo operacijskega sistema Windows, tablični računalnik
preneha delovati
•
•

Počakajte toliko kolikor je potrebno, da se nadgradnja sistema
izvede do konca
Med posodabljanjem gonilnikov strojne opreme se lahko zgodi,
da le-ta za trenutek preneha delovati – denimo zaslon….kar je

3.

povsem normalno in ne gre za strojno napako. Potrpite do konca
nadgradnje sistema Windows.
WIFI spletna povezava ne deluje
• Preverite da Wifi oddajnik oddaja signal
• Preverite da je tablični računalnik povezan na WIFI omrežje
(znotraj operacijskega sistema Windows)
•

GARANCIJSKI LIST

Preverite moč WIFI signala in vaša dovoljenja na omrežju

PROSIMO VAS, DA PRED POŠILJANJEM NAPRAVE V SERVIS, LE-TEGA
KONTAKTIRATE PO TELEFONU. V NEKATERIH PRIMERIH SE NAPAKA
NAMREČ LAHKO ODPRAVI TAKOJ, NA DALJAVO!
KONTAKTNE PODATKE SERVISA NAJDETE NA GARANCIOJSKEM LISTU.

DAJALEC GARANCIJE: CHUWI INNOVATION LIMITED, Building 3,
Lijincheng Industrial Park, Industrial East Road, Longhua, Shenzen,
Guangdong, Kitajska
PRODAJALEC/GARANT: Panteh d.o.o., Letališka 1,
1000 Ljubljana. Trajanje garancijskega roka: 1 LETO
POBLAŠČEN SERVIS: PROFIservis d.o.o.,Tugomerjeva ulica 2,
1000 Ljubljana, Tel: 0590 42 800, Email: info@profiservis.si
PROSIMO VAS, DA PRED POŠILJANJEM NAPRAVE V SERVIS,
LE-TEGA KONTAKTIRATE PO TELEFONU. V NEKATERIH
PRIMERIH SE NAPAKA NAMREČ LAHKO ODPRAVI
TAKOJ, NA DALJAVO!
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje blaga v
garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Fizične
poškodbe niso predmet garancije. Za podatke na podatkovnih
nosilcih ne odgovarjamo. Kupec lahko uveljavlja garancijo le ob
predložitvi originalnega računa in garancijskega lista. V nasprotnem
primeru ni upravičen do popravila v skladu z garancijskimi pogoji.
Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za

napake na blagu. Proizvajalec zagotavlja vzdrževanje in nadomestne
dele za obdobje, ki znaša še tri leta po poteku osnovnega
garancijskega roka.

