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شارژ کردن دستگاه
پيش از استفاده از تبلت ASUS در حالت باتری برای مدت طوالنی، آن را به 
طور کامل شارژ کنيد. به خاطر داشته باشيد که آداپتور برق، تا زمانی که تبلت 

ASUS در داخل منبع برق متناوب قرار دارد، باتری آن را شارژ می کند. توجه 
داشته باشيد هنگامی که از تبلت ASUS استفاده می کنيد، مدت زمان شارژ باتری 

بيشتر می شود.

مهم! پس از اينکه تبلت ASUS به طور کامل شارژ شد، آن را از حالت 
اتصال به منبع برق خارج کنيد. تبلت ASUS طوری طراحی نشده است که 

برای مدت طوالنی به منبع برق متصل بماند.

احتیاط های الزم در هواپیما
برای آگاهی از سرويس های قابل استفاده و محدوديت های داخل پرواز که بايد 
هنگام استفاده از تبلت ASUS در پرواز رعايت شود، با خط هوايی مربوطه 

تماس بگيريد.

مهم! تبلت ASUS خود را می توانيد از ميان اشعه ايکس )که برای اقالم روی 
تسمه نقاله استفاده می شود( عبور دهيد، ولی آن را در معرض ردياب ها يا 

عصاهای مغناطيسی قرار ندهيد.

تدابیر ایمنی
اين تبلت ASUS تنها بايد در محيط هايی با دمای 0 تا 35 درجه سلسيوس ) 32 

تا 95 درجه فارنهايت ( مورد استفاده قرار بگيرد.

قرارگيری طوالنی مدت در معرض دماهای بسيار باال يا بسيار پايين می تواند به 
سرعت باتری را تخليه کند و عمر آن را کاهش دهد. برای اطمينان از عملکرد 

بهينه باتری، حتماً آن را در دمای محيطی توصيه شده قرار دهيد.
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محتویات بسته

تذكرها:
•  در صورتی که هر يک از اين اقالم دچار آسيب ديدگی شده اند و يا وجود 

ندارند، با فروشنده تماس بگيريد.
•  آداپتور برق عرضه شده در کشورها يا مناطق مختلف متفاوت است.

 

 

ASUS آداپتور برقتبلت

ASUS Tablet

Micro USB مستندات فنی و کارت ضمانتکابل
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تبلت ASUS شما
نمای جلو

حسگر مجاورتی

پانل صفحه لمسی

بلندگوی صدا

بلندگوی صدا

دوربين جلو
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نمای پشت

Micro USB 2.0 پورت

محفظه کناری

پورت بلندگو/هدست ميکروفون

دوربين پشت

دکمه روشن-خاموش

دکمه تنظيم صدا
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داخل محفظه کناری

شيارهای ميکرو سيم کارت از باندهای شبکه WCDMA و GSM/EDGE پشتيبانی می کنند.  *
شيار کارت microSD از قالب های کارت microSDHC ،microSD و microSDXC پشتيبانی می کند.  **

توجه: تعداد شيارهای ميکرو سيم کارت بسته به کشور يا منطقه متفاوت است. 

شيارهای ميکرو سيم کارت*

**MicroSD شيار کارت
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ASUS شارژکردن تبلت

:ASUS برای شارژ کردن تبلت

کابل micro USB را به آداپتور برق وصل کنيد.

رابط micro USB را به تبلت ASUS وصل کنيد.

آداپتور برق را به پريز برق دارای اتصال زمين متصل کنيد.

پيش از آنکه برای نخستين بار از باتری تبلت استفاده کنيد بايد آن را 
به مدت 8 ساعت شارژ کنيد.
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مهم!
•  فقط از آداپتور برق و کابل micro USB داخل بسته بندی برای شارژ 

کردن تبلت ASUS خود استفاده کنيد. استفاده از آداپتور برق متفرقه ممکن 
است به تبلت ASUS شما آسيب برساند.

•  پيش از شارژ کردن تبلت ASUS، اليه محافظ را از آداپتور برق و کابل 
micro USB جدا نکنيد تا از بروز خطر يا جراحت جلوگيری شود. 

•  آداپتور برق را به پريز برق صحيح و دارای درجه بندی ورودی صحيح 
وصل کنيد. ولتاژ خروجی آداپتور 5.2 ولت، 1.35 آمپر است.

•  اگر هنگامی که تبلت ASUS به پريز برق متصل است از آن استفاده می 
کنيد، پريز برق دارای اتصال زمين بايد نزديک دستگاه بوده و به راحتی در 

دسترس باشد.
هيچ وسيله ای را روی تبلت ASUS خود قرار ندهيد.  •

تذكرها:
•  فقط زمانی می توانيد تبلت ASUS خود را از طريق پورت USB رايانه 

شارژ کنيد که در حالت خواب )صفحه نمايش خاموش( بوده يا خاموش باشد.
•  شارژ کردن از طريق پورت USB رايانه ممکن است زمان بيشتری طول 

بکشد.
•  اگر رايانه شما برق کافی برای شارژ کردن تبلت ASUS را ندارد، تبلت 

ASUS خود را از طريق پريز برق دارای اتصال زمين شارژ کنيد.
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نصب میکرو سیم کارت
برای برقراری تماس، ارسال پيام های متنی يا اتصال به شبکه باند پهن تلفن همراه 

بايد يک ميکرو سيم کارت را درون تبلت خود قرار دهيد.

توجه: تعداد شيارهای ميکرو سيم کارت با توجه به کشور يا منطقه متفاوت 
است.

برای نصب يک ميکرو سيم کارت:
درپوش محفظه کناری تبلت ASUS خود را باز کنيد.  -1
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درپوش محفظه کناری را به طور کامل در جای خود ببنديد.  -3

2-  ميکرو سيم کارت را در يکی از شيارهای ميکرو سيم کارت طوری قرار 
دهيد که اتصال های فلزی آن رو به باال باشد.

توجه: حداکثر دو )2( ميکرو سيم کارت را می توانيد در شيارهای ميکرو سيم 
کارت قرار دهيد. در مورد محل شيارهای ميکرو سيم کارت، به بخش داخل 

محفظه کناری مراجعه کنيد.

اتصال های فلزی
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microSD نصب کردن کارت
:MicroSD برای نصب کردن کارت

درپوش محفظه کناری تبلت ASUS خود را باز کنيد.  -1

2-  کارت MicroSD را در يکی از شيارهای کارت MicroSD طوری 
قرار دهيد که اتصال های فلزی آن رو به باال باشد.

اتصال های فلزی
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درپوش محفظه کناری را به طور کامل در جای خود ببنديد.  -3
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پیوست ها
محدودیت تعهد

ممکن است شرايطی پيش بيايد که به دليل قصور از طرف ASUS يا ساير 
طرفهای متعهد، شما از اين حق برخوردار شويد که ASUS آسيب های وارده را 

جبران کند.. در هر کدام از اين شرايط، صرف نظر از اينکه شما بر چه اساسی 
مستحق مطالبه آسيب ها از ASUS هستيد، با توجه به فهرست قيمت مندرج 

در قرارداد هر محصول، آسيب هايی فراتر از خسارت به اموال حقيقی و اموال 
شخصی، يا هر گونه آسيب حقيقی و مستقيم ناشی از حذف يا قصور در اجرای 

وظايف قانونی در بيانيه اين ضمانت، تحت مسئوليت ASUS نخواهند بود.

ASUS فقط مسئول و يا ضامن جبران فقدان، خسارت و يا دعاوی مبتنی بر 
قرارداد، شبه جرم يا نقض اين بيانيه ضمانت می باشد.

اين محدوديت در مورد تأمين کنندگان و فروشندگان ASUS نيز اعمال می شود. 
اين حداکثر مسئوليتی است که ASUS، تأمين کنندگان آن و فروشنده شما به طور 

جمعی بر عهده دارند.

تحت هيچ شرايطی ASUS مسئول هيچ يک از موارد زير نيست: )1( دعاوی 
شخص ثالث در برابر شما در مورد آسيب ها؛ )2( فقدان، يا آسيب به، بايگانی ها 

يا داده های شما؛ يا )3( آسيب های خاص، اتفاقی يا غيرمستقيم يا در مورد هرگونه 
پيامدهای آسيب اقتصادی )شامل از دست دادن سرمايه يا پس انداز(، حتی اگر 

ASUS، تأمين کنندگان آن يا فروشنده شما در مورد احتمال آن آگاه باشند.



ASUS تبلت 14

بیانیه انطباق کمیسیون اروپا
 1999/5/EC به شماره R&TTE اين محصول با مقررات آيين نامه

 http://support.asus.com سازگار است. بيانيه انطباق را می توان از
دانلود کرد.

جلوگیری از کاهش شنوایی
برای جلوگيری از آسيب به شنوايی، برای مدت طوالنی به صدای خيلی بلند گوش 

ندهيد.

در فرانسه، هدفون ها/گوشی های اين دستگاه با الزامات سطح فشار صوتی که در 
استاندارد جاری EN 50332-1:2000 و/يا EN50332-2:2003 بيان شده و 

در ماده L.5232-1 فرانسه مقرر گرديده است، سازگار هستند.
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CE هشدار عالمت

Bluetooth/بی سیم LAN برای دستگاه های دارای CE عالمت
اين تجهيزات با الزامات آيين نامه EC/1999/5 پارلمان و کميسيون اروپا از 9 

مارس 1999 در مورد تجهيزات راديويی و مخابراتی و شناسايی انطباق سازگار 
است.

باالترين مقدار CE Body SAR برای اين دستگاه 0.776 وات/
کيلوگرم است. 

باالترين مقدار CE Head SAR برای اين دستگاه 0.189 وات/
کيلوگرم است.
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RF (SAR) - CE اطالعات انتشار
اين دستگاه با الزامات اتحاديه اروپا )EC/1999/519( در مورد محدوديت 

قرارگيری عموم مردم در معرض ميدان های الکترومغناطيسی و در جهت حفظ 
سالمتی آنان سازگار است.

اين محدوديت ها تنها بخشی از توصيه های گسترده در مورد محافظت از عموم 
مردم است. اين توصيه ها توسط سازمان های علمی مستقل و در قالب ارزيابی 
های منظم و کامل مطالعات علمی، ايجاد و بررسی شده اند.. واحد اندازه گيری 
ميزان توصيه شده شورای اروپا برای دستگاه های تلفن همراه، "ميزان جذب 
خاص" )SAR( است و ميزان SAR عبارت است از 2.0 وات/کيلوگرم به 

صورت ميانگين در 10 گرم از بافت بدن. اين مقدار با قوانين کميسيون بين المللی 
محافظت در برابر تشعشات غير يونيزه )ICNIRP( مطابقت دارد.

اين دستگاه برای استفاده در مجاورت اعضای آزمايش شده و با دستورالعمل های 
انتشار ICNRP و استاندارد اروپايی EN 62311 و EN 50566 سازگار است. 

برای اندازه گيری ميزان SAR از فاصله 1 سانتی متری بدن، باالترين سطح 
توان خروجی مجاز در تمام باندهای فرکانسی توليد شده توسط اين دستگاه همراه 

ارسال شده است.
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الزامات ایمنی الکتریکی
محصوالت دارای درجه بندی جريان الکتريکی تا 6 آمپر و وزن بيش از 3 
کيلوگرم بايد از سيم های برق مورد تأييدی استفاده کنند که بيشتر يا مساوی: 

 H05VV-F, 2G, 0.75 ميلی متر مربع يا H05VV-F, 3G, 0.75
ميلی متر مربع باشند.

ASUS سرویس های بازیافت/برگشت
برنامه های بازيافت و برگشت ASUS از تعهد اين شرکت به باالترين استانداردها 

در مورد محافظت از محيط زيست ناشی می شود. ما به ارائه راه حل هايی 
معتقديم که شما با استفاده از آن ها بتوانيد محصوالت، باتری ها، ساير قطعات 

و همچنين مواد بسته بندی ما را به صورت مسئوالنه بازيافت کنيد. برای کسب 
http://csr.asus. اطالعات تفضيلی درباره بازيافت در مناطق مختلف، لطفاً به

com/english/Takeback.htm برويد.

اطالعیه در مورد روکش
مهم! برای ايجاد عايق الکتريکی و حفظ ايمنی الکتريکی، به غير از قسمت 
هايی که پورت های ورودی و خروجی قرار دارند، روکشی نيز برای عايق 

بندی بدنده دستگاه در نظر گرفته شده است.

Green ASUS اطالعیه
ASUS عالقه مند است تا با ايجاد محصوالت و بسته بندی دوستدار محيط 

زيست، عالوه بر تامين سالمتی مصرف کنندگان آسيبهای زيست محيطی را نيز 
به حداقل برساند. کاهش تعداد صفحه های دفترچه راهنما با کاهش آاليندگی کربن 

منطبق است.
برای اطالع از جزئيات دفترچه راهنمای کاربر و اطالعات مربوطه، به دفترچه 

http://support. مراجعه کنيد يا از وب سايت ASUS راهنمای همراه تبلت
/asus.com بازديد نماييد.
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دورریزی صحیح
تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار 

شود. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده 
دور بریزید.

باتری را به همراه زباله های شهری دور نريزيد. نماد سطل 
زباله با عالمت ضربدر نشانگر اين است که باتری نبايد در 

زباله های شهری قرار گيرد.

تبلت ASUS را به همراه زباله های شهری دور نريزيد. اين 
محصول طوری طراحی شده است که استفاده مجدد و مناسب 
از قطعات و بازيافت آن ها امکان پذير باشد. نماد سطل زباله 

با عالمت ضربدر نشانگر اين است که محصول )تجهيزات 
الکتريکی، الکترونيکی و باتری های سلولی حاوی جيوه( نبايد 

در زباله های شهری قرار گيرد. برای اطالع از نحوه ازبين 
بردن محصوالت الکترونيکی، مقررات محلی را بررسی کنيد.

تبلت ASUS را در آتش قرار ندهيد. از ايجاد اتصال کوتاه بين 
اتصال های دستگاه خودداری کنيد. تبلت ASUS را باز نکنيد.
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K019 )FE375CG/FE375CXG( :نام مدل

اطالعات مربوط به حق نسخه برداری
هيچ يک از بخش های اين دفترچه راهنما )به غير از مستنداتی که توسط خريدار و 
برای تهيه نسخه پشتيبان نگهداری می شود( شامل محصوالت و نرم افزاری که در 

 ASUSTeK COMPUTER آن شرح داده شده است، نبايد بدون اجازه کتبی از
INC. و به هر شکل و وسيله، بازتوليد، منتقل، نسخه برداری، ذخيره سازی در 

.)”ASUS“( .سيستم بازيابی يا به زبان ديگر ترجمه شود

 ASUSTek Computer Inc عالئم تجاری ASUS Tablet و ASUS آرم
هستند. 

اطالعات اين دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطالع قبلی تغيير کند.

حق نسخه برداری ASUSTeK COMPUTER INC 2014 ©. تمام حقوق 
محفوظ است.

.ASUSTek COMPUTER INCسازنده

,4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU آدرس، شهر
TAIPEI 112, TAIWAN



EC Declaration of Conformity 
 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 

Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 

Product name : ASUS Tablet 

Model name : K019 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010+AC:2011 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R&TTE Directive 

 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04) 
 EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07) 
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001+A1:2012 
 EN 62479:2010 
 EN 50385:2002 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 50566:2013 
 EN 62209-1:2006 
 EN 62209-2:2010 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1 / A12:2011  EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EC) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                 Ver. 140331 

CE marking   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date: 27/06/2014 

Year to begin affixing CE marking: 2014 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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