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Priročnik za uporabo
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ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/
embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem 
zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg 
strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim 
emisijam ogljikovega dioksida.
Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite 
priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku 
VivoTab, ali obiščite stran za podporo ASUS na  
http://support.asus.com/.



Polnjenje baterij
Pred uporabo se prepričajte, da je baterija računalnika VivoTab 
povsem napolnjena, da bo računalnik deloval v načinu baterije 
dalj časa. Ne pozabite, da napajalnik polni baterijo, dokler je 
priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, 
da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je VivoTab v uporabi.

POMEMBNO! Ko je VivoTab povsem napolnjen, ga izključite iz 
vira napajanja. VivoTab ni izdelan za priključitev na vir napajanja 
za daljša obdobja.

Varnostni ukrepi na letalu
Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več 
informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med 
letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi 
tabličnega računalnika VivoTab med letom.

POMEMBNO! VivoTab lahko spustite skozi rentgenske 
naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na 
transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim 
detektorjem ali palicam.

Varnostna opozorila
Ta VivoTab uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura 
okolice med 0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).
Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim 
temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se 
skrajša čas njenega delovanja. Za optimalno delovanje baterije 
poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.
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Vsebina pakiranja

OPOMBA:

• Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov 
poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.

•  Polnilnik, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.

 

Kabel micro USB

VivoTab Polnilnik

 

Tehnična dokumentacija in 
garancijski list

Krpica za čiščenje
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VivoTab
Pogled od spredaj

Sprednja kamera
Vgrajen fotoaparat z 2 milijonom slikovnih pik v 
tabličnem računalniku VivoTab omogoča slikanje in 
snemanje videoposnetkov.

Indikator kamere
Indikator kamere sveti, ko uporabljate vgrajeno 
kamero.

Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja
Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja zazna količino 
svetlobe v vašem okolju. To sistemu omogoča, da 
samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na 
svetlobne pogoje v okolju.
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Plošča zaslona na dotik
Prek plošče zaslona na dotik lahko VivoTab uporabljate 
s pisalom ali s potezami s prsti.

Gumb Windows® 8
Dotaknite se tega gumba, da se vrnete nazaj na 
začetni zaslon. Če ste že na začetnem zaslonu, se 
z dotikom tega gumba vrnete na zadnjo odprto 
aplikacijo.
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Pogled od zadaj

Izhod za slušalke z mikrofonom/kombinirana vrata 
s priključkom za vhod za mikrofon
Ta vhod omogoča, da priključite izhodni zvočni 
signal tabličnega računalnika VivoTab na zvočnike z 
ojačevalcem ali slušalke z mikrofonom. Prav tako na ta 
vhod tabličnega računalnika VivoTab lahko priključite 
zunanji mikrofon.

POMEMBNO!  Pri funkciji vhoda za mikrofon 
priključek podpira samo slušalke z mikrofonom.

Gumb za glasnost
Pritisnite ta gumb, da povečate ali zmanjšate glasnost.
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Luknjica za ročno ponastavitev
Če se sistem ne odziva, vstavite zravnano sponko za 
papir v luknjico za prisilni ponovni zagon tabličnega 
računalnika VivoTab.

POMEMBNO! Če sistem ponovno zaženete na silo, 
lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, 
da redno ustvarjate varnostne kopije pomembnih 
podatkov.

Mikrofon
Vgrajeni mono mikrofon lahko uporabljate za video 
konference, glasovna narekovanja ali za enostavno 
snemanje zvoka.

LED-bliskavica fotoaparata
Za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v slabo 
osvetljenem okolju uporabite LED-bliskavico.

LED-bliskavico lahko nastavite na eno od naslednjih 
nastavitev:
Nastavitev Opis
AUTO Sistem pri fotografiranju samodejno uporabi 

LED-bliskavico glede na pogoje osvetlitve.
ON Sistem pri fotografiranju vedno uporabi LED-

bliskavico ne glede na pogoje osvetlitve.
TORCH Sistem pri fotografiranju ali snemanju 

videoposnetkov uporabi LED-bliskavico kot 
stalno svetilko.

OFF Sistem onemogoči LED-bliskavico.
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Zadnja kamera
Z vgrajeno kamero z ločljivostjo 8 megapikslov lahko s 
svojim VivoTabom posnamete slike ali videoposnetkeabom posnamete slike ali videoposnetkeosnamete slike ali videoposnetke 
v visoki ločljivosti.

Gumb za vklop/izklop
Gumb za vklop/izklop pritisnite, ko želite vklopiti 
VivoTab oziroma vklopiti ali izklopiti način spanja ali 
mirovanja.

Gumb za vklop/izklop pritisnite in zadržite za približno 
pet (5) sekund, da prisilno zaustavite VivoTab, če se ne 
odziva.

POMEMBNO! Če sistem ponovno zaženete na silo, 
lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, 
da redno ustvarjate varnostne kopije pomembnih 
podatkov.

Indikator polnjenja baterije
Ta dvobarvna lučka LED vidno prikazuje stanje 
napolnjenosti baterije.

Za podrobnosti glejte spodnjo tabelo:

Barva Stanje
Bela Povsem napolnjena.
Oranžna Polnjenje.
Ugasnjena Napajalni adapter za izmenični tok 

ni priključen na VivoTab.
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Vrata mikro HDMI
Ta vrata so namenjena priključku mikro HDMI 
(visokoločljivostni večpredstavnostni priključek) 
in so združljiva s HDCP-jem za predvajanje 
visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in druge 
zaščitene vsebine.

Reža za kartico mikro SD
VivoTab ima vgrajeno dodatno režo za bralnik 
pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, 
microSDHC in microSDXC.

Vgrajena oznaka NFC  
(tehnologija kratkega brezžičnega prenosa)
Vgrajena oznaka NFC vam omogoča priročno deljenje 
stikov, slik, videoposnetkov, poslovnih vizitk in drugih 
datotek. Za uporabo oznake NFC morate oznako NFC 
svojega VivoTaba približati drugi napravi, ki podpira 
tehnologijo NFC.

Zvočniki
Računalnik VivoTab ima vgrajene visokokakovostne 
stereo zvočnike. Zvočne možnosti nadzoruje program.

Vhod micro USB 2.0
Vrata micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 uporabite za 
polnjenje baterije ali napajanje tabličnega računalnika 
VivoTab.
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Polnjenje tabličnega računalnika VivoTab

Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.

Priključek Micro USB priključite v VivoTab.

Polnilnik vključite v električno vtičnico.

Polnjenje tabličnega računalnika VivoTab:
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POMEMBNO!

• Za polnjenje tabličnega računalnika VivoTab uporabljajte tabličnega računalnika VivoTab uporabljajte 
samo priloženi polnilnik in kabel Micro USB. Uporaba drugega 
polnilnika lahko poškoduje VivoTab.

• Pred polnjenjem računalnika VivoTab s polnilnika in kabla 
Micro USB odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna 
tveganja in poškodbe. 

• Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in 
vhod. Izhodna napetost polnilnika je 5 V DC, 2 A.

• Ko je VivoTab povsem napolnjen, ga izključite iz vira 
napajanja. VivoTab ni izdelan za priključitev na vir napajanja 
za daljša obdobja.

• Kadar uporabljate VivoTab med polnjenjem, mora biti 
električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.

• VivoTab morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v 
načinu baterije.
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Dodatki
Izjava komisije za zvezne komunikacije
Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je 
podrejeno dvema pogojema: 
• Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj. 
• Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z 

motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.
Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne 
naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika 
komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene 
za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami 
v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja 
in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena 
in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive 
motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, 
da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta 
oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih 
sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom 
sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več 
od navedenih ukrepov:
• Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
• Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
• Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen 

sprejemnik.
• Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.
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Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna 
za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo 
dovoljenje za uporabo te opreme.
Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z 
drugimi antenami ali oddajniki.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)
Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in 
radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne 
presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne 
(RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commision 
(Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption 
Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo 
določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi 
standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri 
oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.
Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 
1,11 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi 
poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v 
skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR 
za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display 
Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, 
če iščete po ID FCC: MSQK0X.
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Izjava o skladnosti ES
Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski 
opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o 
skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta  
http://support.asus.com.

Omejitev odgovornosti
Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi 
priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani 
ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni 
do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le 
za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe na 
premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge 
dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja 
ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v 
vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, 
poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru 
garancije.  

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. 
To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih 
dobaviteljev in prodajalcev.
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ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: 
(1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) 
IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI 
(3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI 
KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO 
Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE 
ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ 
MOŽNOSTI OBVEŠČEN. 

Preprečitev izgube sluha
Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov 
pri visoki glasnosti dlje časa.

 

V Franciji je ta naprava, kot določa francoski člen L. 5232-1, 
testirana skladno z zahtevo za zvočni tlak, ki jo določata 
standarda NF EN 50332-2:200 in NF EN 50332-1:20000.
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Označitev CE opozorila

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/
aplikacije Bluetooth
Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv 
EGS 2004/108/ES “elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES 
“direktiva o nizkih napetostih”.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE
Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju 
izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za 
namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. 
Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene 
organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru 
znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev 
Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost 
absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR 
je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami 
organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu 
s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z 
evropskima standardoma EN 62311 in EN 62209-2. SAR se 
izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, 
medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh 
frekvenčnih pasovih mobilne naprave.
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Recikliranje/vračilo ASUS
ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše 
predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo 
v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno 
reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter 
pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v 
različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.

Obvestilo o premazu
POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne 
varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer 
so V/I vrata.

Zahteve za varno napajanje
Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg 
morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali 
enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
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Pravilno odlaganje

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo 
zamenjate z neustreznim tipom baterije. 
Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. 
Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da 
se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi 
odpadki.

NE ZAVRZITE tabličnega računalnika VivoTab med 
komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan 
tako, da omogoča ponovno uporabo delov in 
recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka 
nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska 
oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro ) ne 
sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne 
predpise, ki določajo odstranitev elektronskih 
izdelkov.

NE zavrzite tabličnega računalnika VivoTab v ogenj. 
NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. 
NE razstavljajte tabličnega računalnika VivoTab.
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Informacije o avtorskih pravicah
Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki 
so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, 
shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli 
jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen 
dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave 
varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek 
COMPTER INC. (‘’ASUS’’).
Logotipa ASUS in VivoTab sta blagovni znamki podjetja 
ASUSTek Computer Inc. 
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice 
pridržane.

Proizvajalec ASUSTek COMPUTER INC.
Naslov, mesto 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, 

TAIPEI 112, TAIWAN
Država TAIWAN
Pooblaščeni 
predstavnik 
v Evropi

ASUS COMPUTER GmbH

Naslov, mesto HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država GERMANY

Ime modela:  K0X (ME400C)
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