
Komma igång
Grid Pad Go 8  
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Ta hand om din Grid Pad
Förvara din Grid Pad på en säker plats och undvik att lägga saker på skärmen eller att luta skärmen mot någonting hårt när 
du inte använder den.

Rengöring

Pekskärmen rengörs mest effektivt med en microfibertrasa. Torka apparaten regelbundet med rengöringsmedel på en lätt 
fuktad trasa för att undvika att bakterier överförs mellan olika användare.

För en noggrannare rengöring, använd en desinficerande våtservett.

Skölj aldrig enheten under vatten och använd inte en våt trasa för rengöring. 
Använd inga rengöringsprodukter som polerar eller slipar, vilket kan leda till repor på din Grid Pad.

Tålighet

Din Grid Pad Go 8 har täta portar och ett slittåligt hölje och den är klassificerad mot stänk och droppar i enlighet med IP-65. 
Grid Pad är tillverkad att tåla ett fall på 1,2 m.

Bluetooth-högtalaren är skyddad mot vattenstänk och regn i enlighet med IPX4.
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Ladda din Grid Pad
Ladda batteriet i din Grid Pad genom att ansluta 
nätkabeln till ett eluttag och Grid Pad enligt bilden.

Starta din Grid Pad
Starta din Grid Pad genom att hålla ned startknappen 
högst upp på apparaten.
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Bluetooth speaker
Grid Pad har en högkvalitativ Bluetooth-högtalare som 
redan är parkopplad med din enhet när du packar upp den.

En batteriladdare till högtalaren ingår. Batteritiden beror 
på hur enheten används, vi rekommenderar att du laddar 
högtalaren varje gång du laddar Grid Pad. En röd lampa 
visar när högtalaren håller på att laddas.

När högtalaren slås på spelas en kort melodi.
När högtalaren är ansluten till din Grid Pad blinkar ett 
blått ljus.
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Parkoppla Bluetooth-högtalaren
Om du behöver återställa parkopplingen mellan Bluetooth-högtalaren och din Grid Pad följer du dessa steg:

1. Tryck på mittenknappen högst upp på högtalaren. LED-lampan inuti högtalaren blinkar nu.
2. På din enhet, gå till:
 PC Settings > PC and Devices > Bluetooth > Bluetooth On.  Enheten söker nu automatiskt efter tillgängliga  
 Bluetooth-enheter. Tryck på Boombot MINI.
 

Stäng av högtalaren genom att trycka och hålla ned mittenknappen tills högtalaren spelar melodin som bekräftar att den 
stängts ned.

Högtalaren laddas genom att ansluta USB-porten till en 5V-strömkälla eller genom att ansluta den till USB-porten på Grid Pad.

Om inget ljud hörs

Om inget ljud hörs ur högtalaren kontrollera att du har valt en Voice under Grid User Settings – Speech Settings – Public 
Voice, och att volymen inte är för låg.

Om du fortfarande inte har något ljud, klicka på Windows Audio Settings under Public Voice-inställningar och kontrollera att 
ljudet inte är avstängt eller på för låg volym.
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Tekniska data
Processor  Intel® Atom™ CPU Z3795 1.60GHz
Minne   4GB
Hårddiskutrymme 64GB
Grafikkort	  Intel® HD Graphics 
Mått (mm)   228 x 150  x 13

Kamera   2 MP framsida och 8 MP baksida
Skärm   8.3” 1920 x 1200 HD-skärm
Gränssnitt  Wi-fi och Bluetooth
Portar   1x USB 2.0, högtalare ut, Mini HDMI, Micro SD-kortplats
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Garanti
Din Grid Pad har en garantitid på 2 år.

Reparationer

Öppna inte Grid Pad och försök inte att reparera den på egen hand. För reparationer av Grid Pad kontakta din lokala 
återförsäljare.

Mer information hittar du på www.thinksmartbox.com.

Intyg om överrensstämmelse
Den här enheten tillmötesgår kraven från direktiv 93/42/EEC angående medicinsk utrustning.
Den här produkten får inte slängas i hushållssoporna enligt Europaparlamentets WEEE-direktiv 2002/96/EC. 
Produkten ska lämnas in på lokal insamlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning.
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