Inserting a SIM Card



Make sure all the cables are unplugged from your tablet device, and then shut down the tablet device.
Make sure there are no protrusions on the cutting surface after detaching the SIM card from its plastic package.

Wkładanie karty SIM



Upewnij się, że wszystkie kable zostały odłączone od tabletu, a następnie go wyłącz.
Upewnij się, że krawędzie karty SIM są gładkie po jej wyłamaniu z plastikowego opakowania.

Quick Start Guide
Szybkie wprowadzenie
Insert a pin or paper clip
(not supplied) into the SIM card
eject hole.

Eject the SIM tray.

Place a SIM card on the SIM tray
so that the cutout of the SIM card
fits that of the SIM tray.

Insert the SIM tray.

Wsuń szpilkę lub spinacz do papieru
(brak w zestawie) w otwór wysuwania
karty SIM.

Wysuń tackę SIM.

Umieść kartę SIM na tacce,
odpowiednio dopasowując wycięcie.

Wsuń tackę SIM.
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Charging the Battery
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Connect the AC power cord (mains lead), AC adapter, AC outlet (wall
socket) and your tablet device in the order shown by the numbers
in above figure.
Be sure to plug the AC adapter into the tablet device charge
connector in the direction shown above.

After inserting a SIM card into your tablet device according to the
procedures on the back side of this guide, press and hold the
 (power) button for three seconds.
When the tablet device turns on, perform the initial settings
according to the displayed instructions.



Zawartość opakowania

Ładowanie akumulatora

Włączanie tabletu

Dostęp do Help guide







Połącz sieciowy kabel zasilający, zasilacz sieciowy, gniazdko sieci elektrycznej i
tablet w kolejności pokazanej na rysunku powyżej.
Zasilacz sieciowy należy podłączyć do gniazda ładowania tabletu w kierunku
pokazanym powyżej.

Po włożeniu karty SIM do tabletu zgodnie z procedurą podaną na odwrocie
tej instrukcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez trzy sekundy.
Po włączeniu tabletu wprowadź wstępne ustawienia zgodnie z wyświetlaną
instrukcją.



AC adapter
AC power cord (mains lead)
Strap
Quick Start Guide (this document)
Important Information

Zasilacz sieciowy
Sieciowy kabel zasilający
Pasek
Szybkie wprowadzenie (ten dokument)
Ważne informacje

From your tablet device:
Tap [Apps] - [Help guide].



From a PC browser:
http://support.sony-europe.
com/computing/tablet/manuals/
helpguide_sgpt1/GB

Z poziomu tabletu:
 Z poziomu przeglądarki w komputerze:
Wybierz [Aplikacje] - [Help guide].
http://support.sony-europe.
com/computing/tablet/manuals/
helpguide_sgpt1/PL

