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Въведение 

1.1 Встъпление 

Благодарим Ви за вашата покупка на таблета. Той разполага с процесор Cortex-A9, чиято 

честота е 1,3GHz. Базиран е на 

Операционната система Android 4.2.2. 

Продуктът е проектиран с различни функции, включително WCDMA, WIFI, BT, GPS, 

FM, гласово повикване, и така нататък. Лесно се постига свързване към интернет чрез 

безжичната WIFI връзка. С високо чувствителния GPS модул можете да използвате таблета и 

за навигация, нужно е само да инсталирате приложение с желаната от вас карта. Има много 

различни сензори, които предлагат нов начин на употреба и забавление, също така продукта 

разполага и скамера. 

Това ръководство ще ви запознае с функциите, техниките за употреба и известия 

характерни за модела. Моля прочетете ръководството внимателно преди употреба. 
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1.2 Известия 

Превантивни мерки. 

 Винаги дръжте таблета сух, за да избегнете късото съединение и корозия. Моля 

дръжте батерията и зарядното на уреда далеч от вода и влага и неизползвайте уреда 

или зарядното с мокри ръце. 

 Избягвайте насилствени удари и разтръсквания върху устройството, батерията и 

зарядното. 

 Не дръжтеу стройството, батерията и зарядното на прекалено ниски или високи 

температури. 

 При разглобяване на уреда или аксесоарите от неоторизиран сервиз, гаранцията 

става невалидна. 

1.3 Инструкции за безопасност 

Преди употреба на таблета, моля подробно прочетете по-долните инструкции. 

 Не използвайте таблета, по време на шофиране. 

 Спазвайте правилата и законите, когато се намирате в болниции медицински 

центрове. Моля изключвайте таблета. 

 Изключвайте таблета, когато летите с авиолинии. 

 За да избегнете повреда на оборудването, моля изключвайте таблета, когато 

сте в близост до уреди с високо напрежение. 

 Моля не разглобявайте таблета и аксесоарите му. Само авторизиран сервиз 

може да извършва такива манипулации. 

 Моля дръжте таблета далеч от магнитно оборудване. Таблета може да изтрие 

данните в магнитните уреди. 

 Не използвайте таблета в близост до високи температури, запалими вещества 

или бензиностанции. 

 Пазете таблета и аксесоарите от деца, избягвайте употребата на таблета от деца 

без надзор на родител. 

 Моля съобразявайте се с правилата и свързаните с тях наредби, моля зачитайте 

правата на околните докато използвате таблета. 

 Придържайте се стриктно към съответните инструкции, когато използвате 

USB кабелът, таблета или вашият компютър. 
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 Никога не използвайте таблета във влажни помещения. Пазете вашият таблет 

от течност и влага. 

1.4 Абревиатури / Терминология 

 

Abbreviation/Terminology Full Name Description 

МИУ 
Мобилен интернет 

уред 

Мобилен интернет терминал 

WIFI Wireless Fidelity 
Набазата на IEEE 802.11b 

стандарт за безжичен LAN 

T F Trans Flash Микро SD слот за памет 
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МИУ Въведение 

2.1 МИУ Експлоатация и подготовка 

Зареждане на батерията 

Уверете се че напълно сте заредили таблета преди употреба. 

1. Поставете кабела на адаптора в таблета, за да го заредите. 

2.2 Статуси Нотификации 

Икони за Нотификации 

Когато се появи нотификация, натиснете колоната и плъзнете екрана, за да отворите 

съответната нотификация. Натиснете менюто, което ви е нужно и потвърдете информацията. 

За затваряне на менюто с нотификациите след като натиснете съответната колона и плъзгат 

енагоре. Моля консултирайте се с долните статус икони. 

 Ново съобщение 
 

Самолетен режим: пуснат 

 

USB свързан 

 

USB за отстраняване на 

грешки: свързано 

 
Бутон Назад 

 Изтегляне 

 

Последно използвани 

приложения 

 

Бутон: Home 

 
Текущо състояние на 

батерията 

 
Уреда е свързан към 

Безжичната мрежа. 

Информационна лента 

Напомнящите иконите работят докато получавате електронната ви поща, сте свързани 

към безжичен интернет. Може да отворите информационната лента за по-подробна 

информация. 
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Отваряне на информационната лента 

При появата на нова напомняща икона, за отваряне на информационната лента, натиснете 

и задръжте икона, после плъзнете надолу пръста си за да се отвори лентата. 

3 Ръководство за бързо стартиране 

3.1 Функции на бутоните 

Описание на функциите на бутоните 

Бутон за включване 
Късо натискате за заспиване и събуждане, дълго 

натискане за включване/изключване. 

Volume +（up） 
Увеличаване на звука 

Volume -（down） Намаляване на звука 

HOME бутон （home）

 

Кликнете върху него във всеки интерфейс и ще се 

върнете на главния интерфейс. 

Бутон завръщане  

При натискане във всеки интерфейс се връщате в 

предишното меню. 

Бутон Меню  
При натискане ви показва интерфейсът на менюто. 

Бутон настройки  
Визуализира последно използваните приложения 

3.3 Включване и Изключване на екрана 

Екрана се изгася, когато таблета не се използва. 

1. Екрана на таблета се изгася автоматично, за да увеличи времето за работа на 

батерия. 

2. При отворен екран, натискайки POWER бутона за да изгасите екрана мигновено. 

Отваряне на екрана когато е изключен 

Ако екрана е изключен, натиснете веднъж POWER бутона. Екранът ще е заключен и ще 

бъде като на по-долната снимка. Плъзнете наляво, за да отключите и да влезнете в камерата, 

плъзнете надясно и ще отключите таблета. 
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Снимка 3.1 

3.4 Използване на Touch Екрана 

Методи на работа 

По долу са описани начините на преглед на главното меню и използване на таблета. 

Клик 

Ако искате да използвате виртуалната клавиатура или да изберете приложение в главният 

интерфейс, Ви е нужно само да натиснете екрана с пръст. 

Натискане 

Ако искате да отворите някой елемент (каре или линк на интернет страница), или пряк път, 

можете да натиснете върху даденият елемент. 

Плъзгане 

Бързо плъзгане или плъзгане се индикира с бързи вертикални или хоризонтални движения на 

пръста по екрана. 

Дърпане 

За да дръпнете даден елемент, задръжте пръста си на него и го придърпайте в позицията, 

която желаете. 

Завъртане 
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За повечето снимки можете да смените позицията на екрана в хоризонтално и вертикално 

положение, като завъртите таблета в съответната посока. Удобно е за гледане на филми и 

писане на думи. 

3.5 Начална Страница 

Главното меню е показано на долната снимка 3.2. Продължително натиснете екрана, за да 

излезе прозореца за сменяне на тапети, джаджи и пряк път. 

 Състояниена Текущо 

Показване на                                         
Връщане                  

Начална страница   последно използвани 
 

   

Разширената начална страница 

Началната страница се разпростира извън границата на вашият екран, за да осигури по 

голямо пространство за вашите джаджи или приложения. Щракнете върху празно 

пространство в началната страница след това плъзнете наляво или надясно за 

разширяване на екрана. На снимка 3.3 е показано как можете да разширите вашият 

екран. 

Снимка 3.2 

Търсене 

време батерията 
Лентаза 

известия 
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Ръководство за бърз достъп в десктоп приложението Правене на папки на 

десктопа 

1. Дръпнете иконите, които искате да сложите заедно в една папка (можете да 

съберете заедно няколко икони) показано на снимка 3.4. 

2. Кликнете върху папката, за да разгърнете приложенията, както е показано 

на снимка 3.5. 

При натискане на „папка без име” в черната кутия, ще излезе виртуалната клавиатура, за 

да можете да преименувате съответната папка, ако искате да преместите иконата може да 

стане с продължено натискане и плъзгане. 

 

Снимка 3.3 
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Снимка 3.4 

 

Снимка 3.5 

Премахване на икони от десктопа 

1. Натиснете продължително иконите, които желаете да премахнете докато не 

Се появи  икона. 

2. Дръпнете иконата до иконата за премахване, докато иконата не стане червена. 

Пуснете, за да я изтриете. 

Смяна на тапета 

В началното меню задръжте на което и да е празно място, за да се появи прозореца за 

промяна на тапета. 

1．НатиснетеГалерия, Динамичен Тапети или Тапети за да изберете новият ви 

тапет. 

3.6 Преглеждане на всички апликации 

Натиснете  , за да влезнете в главното меню показано на снимка 3.6. 

Изберете апликацията, която желаете да посетите. 
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Снимка 3.6 

3.7 USB Свръзка 

Конфигуриране на хранилището 

Преди изпращане на документи, трябва да се проведе конфигуриране на хранилището на 

таблета: 

1. Свържете таблета и компютърът с USB кабел, колоната за нотификации ще покаже 

информацията за USB връзката. 

2. Отворете нформационната лента; виж „MID статут и напомняне”, за да разберете 

как да отворите лентата. 

3. В лентата натиснете „Връзка през USB” показано на снимка 3.4, после натиснете 

„Включване на USB устройство за съхранение” 

4. Таблета е свързан чрез USB кабела успешно. 

Връщане към 

началната 

страница 
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Снимка 3.7 

Копиране на документите в картата памет 

1. Свържете таблета с компютър чрез USB кабел. 

2. Следвайте стъпките както при конфигуриране на хранилището за успешно свързване. 

3. Отворете директорията на вашият компютър, за да намерите преносимото 

устройство. 

4. Копирайте избраните документи в преносимото устройство. 

5. След завършване на копирането, натиснете “Изключване на USB устройство за 

съхранение”. 

Бележка: Когато свържете таблета с USB кабел и отворите USB устройство за 

съхранение, Вие не можете да видите картата памет през таблета. Само след като 

изключите USB свръзката ще можете да видите картата памет в таблета. 

3.8 Въвеждане на думи 

Използвайте виртуалната клавиатура 

При стартиране на процедури, избиране на думи или числа, се показва клавиатурата на 

екрана. Клавиатурата включва по долните опции. 

1. Android клавиатура 

2. Google Pinyin 

Избиране на метода за писане  
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1. Влезте в опциите на приложението. 

2. Изберете Езиции Клавиатура. 

3. В текстопциите се намират всички инсталирани методи за писане. 

4. Изберете желаният метод записане. 

Използване и преминаване на въвеждащ метод 

 
 ② Снимка 3.8 ③ 

1 Превключване от главни на малки букви. 

2 Превключване в режим на въвеждане на думи. 

3 Натиснете за въвеждане на интервал. 

4 Натиснете за стартиране на изпълнение. 

5 
Триене на знаците в ляво, при задържане се изтриват всички 

елементи въведени до момента. 

① 

⑤ 

④ 
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3.9 Техники на работа 

Влизане в интерфейс на приспособленията 

В интерфейса на апликацията, натиснете приспособления на екрана отгоре или 

плъзнете екрана, ще ви превключи в интерфейса на приспособления. Натиснете 

продължително някое приложение, за да създадете пряк път, който можете да 

използвате за бързо влизане в приложението. 

Създаване на икони за бърз достъп на вашите приложения 

В интерфейса на приложенията или приспособленията с продължително 

натискане на която и да е икона ви вкарва автоматично в работното табло. Можете 

да преместите иконите като ги задържите и ги плъзнете на желаното от вас място 

на работният плот. 

Бележка: Ако няма място за вашето приложение, то няма да бъде поставено на 

главният екран. 

4 Основни Настройки 

4.1 Управление на СИМ(според модела) 

4.1-1 Гласово повикване 

Натиснете настройки в главното меню. Изберете Управление на СИМ, показано на снимка 

4.1. 

 

Снимка 4.1 

Натиснете в гласово повикване, изберете показаната СИМ карта, показано на снимка 4.2 
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Снимка 4.2 

4.1-2 Видео повикване 

Натиснете настройки в главното меню, изберете управление на СИМ, натиснете видео 

повикване. Посочете СИМ картата и натиснете видео повикване. Посочено на снимка 4.3. 

 

Снимка 4.3 

4.1-3 Съобщения 

Натиснете настройки в главното меню, изберете управление на СИМ карта, натиснете 

съобщения. Показано на снимка 4.4. 
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Снимка 4.4 

4.1-4 Пренос на данни 

Натиснете настройките на приложенията в главното меню, изберете управление на СИМ 

карта, натиснете пренос на данни и изберете показаната СИМ карта, показано на снимка 4.5. 

 

Снимка 4.5 

4.2 Интернет връзка 

1. Свързване с Wi-Fi 

1) В главното меню, изберете настройки на приложенията. 

2) Натиснете WLAN, отворете Wi-Fi, таблета автоматично ще търси достъпен безжичен 

интернет. Показано на снимка 4,6. 
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3) Изберете Wi-Fi интернет в който искате да се свържете, ако има парола ще се появи 

прозореца за въвеждане на парола, въведете паролата и натиснете свързване. 

 

Снимка 4.6 

2. Въвеждане на Мрежа 

1) Натиснете  икона в горният десен ъгъл, показано на снимка 4.7. 

 
Снимка 4.7 

2) Въвеждане на SSID мрежа, името на безжичната мрежа. Натиснете запазване. 3) 

Изберете запазеното потребителското име, натиснете свързване, за да използвате 

мрежата. Показано на снимка 4.8. 
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Снимка 4.8 

3. Известия за Мрежата 

При отваряне на Мрежови Нотификации, при намерен WiFi сигнал се появява, 

нотификация за връзка с WLAN мрежата. Показано на снимка 4.6. С включен 

WiFi пр испящ режим 

1. Натиснете  иконата в горният десен ъгъл на Снимка 4.8, изберете 

разширени. 

2. Изберете С включен WI-FI при спящ режим, показано на снимка 4.9 

 

Снимка 4.9 
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 4.3Bluetooth(според модела) 

Bluetooth операционна функция 

1. Изберете настройки на приложенията в главното меню 

2. Изберете bluetooth и го отворете. 

3. За намиране на bluetooth устройства в околността, натиснете търсене на 

устройства. Таблета автоматично ще намери най близките bluetooth 

приспособления. Показано на снимка 4.10. 

 
Снимка 4.10 

4. При избиране на достъпен Bluetooth уред се появява прозорец, въведете съответната 

парола на избраното от вас устройство в прозореца и се свържете. 5. След успешно 

свързване, изберете операцията, която искате да установите, 



 

20 

 

Снимка 4.11 

Bluetooth настройки 

1. Преименуване на таблета 

Натиснете иконата  в горният десен ъгъл, показано на снимка 4.10, изберете 

“Преименуване на таблет “посочено на снимка 4.12. Можете да преименувате 

таблета си ме пожелание. 

 

Снимка 4.12 

2. Премахване за откриване на устройството 

натиснете За да влезнете , Посочено на снимка 4.11. 
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Изберете настройката за автоматично изключването на видимостта показано на снимка 

4.12. Изберете времето, в което искате околните да могат да намерят вашият таблет, 

показано на снимка 4.13. 

Бележка: Избраното време индикира колко време вашият таблет може да бъде намерен от 

други Bluetooth устройства. 

 

Снимка 4.13 

3 Показване на получените файлове. 

Изберете файла, който сте получили, показано на снимка 4.12. Можете да видите, 

изтеглите или качите данни. 

4. Bluetooth разширени настройки 

Изберете Bluetooth разширени настройки в както е показано на снимка 4.12 и на снимка 

4.14. 
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Снимка 4.14 

1. Предаване  на файлове, 

Отворете опцията за предаване на файлове. Свържете Bluetooth FTP и 

клиентското устройство, за да видите и да ползвате данните. 2. Индикция за 

разстоянието на Bluetooth устройствата 

При свързани Bluetooth устройства, когато Bluetooth устройствата са на отдалечено 

разстояние едно от друго или връзката се разпада, тогава устройството ще ви съобщи със 

звуков сигнал. 

4.4 Използване на Данни 

Проверете използваните данни на СИМ картата, показано на снимка 4.15. 
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Снимка 4.15 

Проверете WIFI използването на данни 

Натиснете иконата  намираща се в горният десен ъгъл, както е показано на снимка 4.15, 

Натиснете Използване на Данни, както е показано на снимка 4.16. 

 

Снимка 4.16 

4.5 Допълнителна информация 

4.5-1 Самолетен Режим 
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При включване на Самолетен Режим се спират WIFI връзката и връзката с мобилните 

оператори, устройството няма да бъде свързано с интернет или да може да приеме 

повиквания. При изключване на режима функциите на таблета се връщат в нормалният си 

режим на ползване. 

4.5-2 VPN 

Отворете VPN, натиснете прибавете VPN мрежа, като на снимка 4.17. Прибавете Име и 

адрес на сървъра, след това запишете. 

 

Снимка 4.17 

Натиснете VPN, показано на снимка 4.18, въведете VPN потребителско име и парола, 

натиснете свързване. 
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Снимка 4.18 

4.5-3 Споделяне 

Преносим WI-FI hotspot 

1. Натиснете настройки на апликациите в главното меню. 

2. Натиснете Още..., когато WIFI е добре свързан, отворете „Тетъринг и преносима 

точка за достъп”. 

 

Снимка 4.19 

 

Снимка 4.20 

3. Натиснете WI-FI hotspots включен. 

4. Върнете се в предишното меню, отворете преносим WLAN hotspots, натиснете 

конфигуриране WI-FI hotspots. 
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Снимка 4.21 

5. Въведете паролата, която желаете, паролата трябва да е не по-малко от 8 символа. 

4.5-4 Мобилни Мрежи 

1. 3G свързаност 

Изберете 3G обслужване, показано на снимка 4.22 изберете СИМ картата, WCDMA е 3G 

мрежа. 

 

Снимка 4.22 

2. Имена на точки за достъп/Access Point Name (APN) Изберете мобилни мрежи, 

показано на снимка 4.23. 
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Снимка 4.23 

Влезте в Имена на точки за достъп/Access points name (APN), изберете СИМ картата, с която 

ще се свържете. Показано на снимка 4.24 

 

Снимка 4.24 

Забележка: (Посоченото на снимката е само за илюстриране на функционалноста. 

Настройките на местните оператори трябва да бъдат въведени ръчно, освен ако оператора не 

поддържа автоматично дистанционно конфигуриране.) 

МрежовиОператор 
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Изберете мрежови оператор, изберете СИМ картата, която искате да свържете. Системата ще 

започне да търси мобилен оператор или WCDMA мрежа, показано на снимка 4.25. 

 

Снимка 4.25 

4.5-5 GPRS приоритетен режим на данните 

След като отворите GPRS приоритетен режим на данните, системата ще избере главната 

мрежа. 

4.6 Аудио профили 

1. Отворете настройки, като влезнете в под менюто, посочено на снимка 4.26. 

 

Снимка 4.26 

2. Натиснете стандарт, за да влезнете в менюто показано на снимка 4.27 
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Снимка 4.27 

1. Вибрация 

Както е показано на снимка 4.27, натиснете вибрация, при повикване таблета ще вибрира. 

2. Звук 

Както е показано на снимка 4.27, натиснете Звук, можете да изберете силата на звука на 

мелодията, нотификациите или алармата, показано на снимка 4.28. 

 

Снимка 4.28 

3. Мелодия на повикване 

В снимка 4.27, натиснете мелодия на повикване, за да изберете мелодия, която ще е 

подходяща за вас, показано на снимка 4.29. 
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Снимка 4.29 

4. Мелодия на Видео  повикване 

Снимка 4.27, натиснете мелодия за видео повикване, показано на снимка 4.30. 

 

Снимка 4.30 

Бележка: Режими Стандарен, Тих, Срещи, На Открито, са имена на режими, които не могат 

да бъдат променяни. 

4.7 Дисплей 

4.7-1 Регулиране на яркост на дисплей 

1. Натиснете Настройки. 
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2. Натиснете на Дисплей, изберете Яркост. 

3. Нагласяте плъзгача за регулиране на яркостта. Показано на снимка 4.31. 

 

Снимка 4.31 

4. Натиснете ОК след като настроите яркостта. 

4.7-2. Тапет 

1. Натиснете Настройки. 

2. Натиснете дисплей, натиснете тапет. 

3. Можете да изберете желаният от вас тапет: Динамичен тапет; Тапет; Видео 

Тапет; Галерия (сниман/направен от потребителят), показано на снимка 4.32. 
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Снимка 4.32 

4.7-3 Автоматично завъртане 

Системата е настроена в режим автоматично завъртане по подразбиране. Когато 

функцията е изключена автоматичното ориентиране на дисплея ще бъде изключено 

и екрана няма да се завърта по данни от G-сензора(Гравитационен сензор). 

4.7-4 Спящ режим 1. 

Натиснете Настройки. 

2. Натиснете дисплей. 

3. Натиснете спящ режим. 

4. Задайте след колко време таблета да влезне в спящ режим, показано на снимка 

4.33. 
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Снимка 4.33 

4.7-5 Размер на Шрифт 

Натиснете Размер на шрифт, за да настроите размера на шрифта, показано на снимка 

4.34. 

 

Снимка 4.34 

4.7-6 HDMI настройки (според модела) 

1. Използвайте HDMI конектора. В долната дясната страна на таблета, ще се появи 

индикация, че HDMI кабела е свързан. Натиснете настройки на HDMI показани 

на снимка 4.35 
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Снимка 4.35 

(1) Звук 

Тикнете Аудио, за да пуснете звука през HDMI конектора. 

(2) Никога 

Тикнете Никога, таблета няма да влиза в спящ режим. 

(3) Виде орезолюция 

(4) Натиснете на видео резолюция за да настроите резолюцията, показано на снимка 

4.36. 

 

Снимка 4.36 
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(5) Настройки на екранното меню 

Натиснете настройки на екранното меню, таблет ще настрои екранното меню, 

показано на снимка 4.37. 

 

Снимка 4.37 

4.7 Хранилище 

Отворете настройките, натиснете Хранилище, натиснете предпочитано 

място за инсталиране, можете да инсталирате новите ви приложения в 

новото предпочитана директория. 

Проверете SD карта и хранилището на таблета. 

1. Влезте в настройки. 

2. Натиснете хранилище, проверете общо място. 

1. Вътрешно хранилище 

(1) Системно хранилище 

Системното хранилище е останалото място на таблета в което може да се 

записват системни файлове. Показано на снимка 4.38. 
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Снимка 4.38 

(2)Вътрешно хранилище 

Вътрешното хранилище е локалното NAND хранилище на таблета, показано на снимка 

4.39, ако ви трябва да проверите съдържанието на хранилището, може да го направите в 

главното меню. 

 

Снимка 4.39 

3. SD карта 

Може да прегледате наличната памет върху SD картата, да премахнете SD 

картата или да изтриете данните записани на SD картата, показано на снимка 

4.40. 
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Снимка 4.40 

Безопасно премахване на SD картата. 

1. Натиснете Настройки. 

2. Натиснете хранилище. 

3. Натиснете изваждане SD карта. 

4. Вече безопасно можете да премахнете SD картата. 

Бележка: Безопасното премахване на SD картата, предпазва защитава и увеличава живота 

на SD картата. 

4.8 Батерия 

Натиснете настройки, изберете батерия, можете да прегледате състоянието на батерията. 
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Снимка 4.41 

4.9 Приложения 

1. Натиснете Приложения. 

2. Изберете приложения, след като влезете можете да управлявате, триете 

инсталираните приложения и да проверите използваното и останалото място в 

хранилището. Показано на снимка 4.42. 

 

Снимка 4.42 

3. Проверете използваното и останалото място във вътрешното хранилище, 

показано на Снимка 4.43. 
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Снимка 4.43 

4. Прегледайте работещите приложения, използваното и

 наличното пространство, показано на снимка 4.44. 

 

Снимка 4.44 

4.11 Профили синхронизация 

1. Изберете настройка на приложения. 

2. Отворете профили синхронизация, показано на снимка 4.45. 
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Снимка 4.45 

3. Натиснете Добави профил, показано на снимка 4.46. 

 

Снимка 4.46 

4. След като успешно се зареди, синхронизиращата функция ще се отвори. 

Показано  на снимка 4.47. 
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Снимка 4.47 

4.12 Достъп до местоположение 

Натиснете настройки, изберете достъп до местоположение, показано на снимка 4.48. 

 

Снимка 4.48 

1. Google’s достъп до местоположение 

Отворете Google достъп до местоположение, можете да използвате WIFI да 

намерите таблета. 

2. GPS сателит 
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Използвайте GPS satellite сателит, да намерите местонахождението си с таблета. 

3. GPS помощ 

Отворете GPS помощ, можете да увеличите бързината на GPS позиционирането, 

но трябва да поставите СИМ карта и да използвате предаване на данни. 

4. EPO настройки 

Натиснете EPO настройки, като на снимка 4.46, проверете дали EPO информацията 

за позициониране и EPO са пуснати на автоматично изтегляне. 

 

Снимка 4.49 

5. A-GPS 

След отварянето на A-GPS, можете да увеличите скоростта за позициониране чрез 

бързината на мрежата. 

6. A-GPS настройки 

Натиснете A-GPS настройки, като на снимка 4.50. 
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Снимка 4.50 

1. Деактивиране след рестартиране 

Натиснете деактивиране след рестартиране, при рестартиране на вашият таблет, 

A-GPS ще се изключва автоматично. 

2. Мрежови Заявка 

Натиснете Мрежова заявка, таблета ще намери вашата локация през мрежата. 

3. Използва на мрежа 

Отворете отворена мрежа, можете да изберете вида на използваната мрежа, 

показано на снимка 4.51. 
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Снимка 4.51 

4. Сървър 

Натиснете сървър, можете да смените локацията, показано на снимка 4.52. 

 

Снимка 4.52 

5. Локация и Google търсене 

Отворете локация и допуснете Google търсене, можете да използвате информацията 

от местонахождението Ви, за да подобрите резултатите на търсене и други услуги. 

4.13 Настройки за сигурност 

Настройка на Заключване на екрана 

Заключете сензорния екран с парола, за да предпазите вашият таблет. 

Бележка: След като настроите вашият екран да се заключва, трябва да въвеждате паролата 

всеки път като включвате таблета. 

Нагласяне на заключваща схема 

1. Натиснете приложението настройки в главното меню. 

2. Натиснете Сигурност. 

3. Натиснете Заключване на екрана. 

4. Изберете Фигура. 

5. Продължете следвайки напомнящото съобщение. 
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6. Екрана със схемата за отключване ще се появи, на нея има девет допирни 

точки, свържете четири във вертикална, хоризонтална или диагонална 

посока. Показано на снимка 4.10, когато приключите със схемата, махнете 

пръста си. Системата ще запише новата ви схема за отключване. 

7. Натиснете Напред. 

8. Следвайте инструкциите на екрана, отново въведете схемата за 

отключване, натиснете потвърждавам. 

 

Снимка 4.53 

Нагласяване на заключване с PIN код 

1. Натиснете приложението настройки в главното меню. 

2. Натиснете Сигурност. 

3. Натиснете Заключване на екрана. 

4. Изберете PIN. 

5. Въведете нов PIN код (цифри) и натиснете продължи. 

6. Отново въведете PIN кода и натиснете потвърждавам. 

Нагласяне на заключване с парола 

1. Натиснете приложението настройки в главното меню. 

2. Натиснете Сигурност. 

3. Натиснете Заключване на екрана. 

4. Изберете Парола.. 

5. Въведете нова парола (букви и цифри), натиснете продължи. 

6. Отново въведете новата парола и натиснете потвърждавам. 
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Неизвестни източници 

1. В главното меню, натиснете настройки. 

2. Натиснете сигурност. 

3. Натиснете неизвестни източници, показано на снимка 4.54. 

 

Снимка 4.54 

Бележка: За ръчно инсталиране на APK файлове е нужно да е активирано неизвестни източници. 

4.14 Език и въвеждане 

Натиснете настройки, изберете език и въвеждане, изберете език, за да смените езика. 
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Снимка 4.55 

Натиснете настройки, изберете език и въвеждане, изберете Клавиатура на Android, 

натиснете езици за въвеждане, показано на снимка 4.56 

 

Снимка 4.56 

Изберете език от езиковият лист, изберете желаният от вас език. Показано на снимка 

4.57 

 

Снимка 4.57 
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Върнете се на език и въвеждане, натиснете default, показано на снимка 4.58, изберете 

желаният начин на въвеждане. 

 

Снимка 4.58 

4.15 Резервни копия и нулиране 

Свържете се с WIFI и влезте във вашият Google профил, изберете архивиране на 

данни, системата ще направи архив на данните в Google сървъра. 

Ако трябва да възстановявате на фабрични настройки, моля натиснете нулиране, като 

на снимка 4.59, ако трябва да форматирате NAND, моля кликнете нулиране на таблет. 

 

Снимка 4.59 
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4.16 Дата и час 

Според предварителната настройка, системата автоматично ще въведе датата, часовата зона 

и времето предоставено от интернет връзката. 

Ръчно въвеждане на дата, час и времеви зона. 

1．НатиснетеНастройкиClick Setting application procedure. 

2．Плъзнетенадолу, натиснете дата и час. 

3．Изключете „Автоматична дата и час”. 

4．Изключете „Автоматична часова зона”. 

5．Натиснете „Избор на часова зона”, после изберете зоната, която отговаря за вашето 

местоположение. 

6．Натисенте „Задаване на дата”, плъзнете нагоре и надолу, за да настроите датата, 

месеца и годината, като свършите с настройката натиснете готово. 

7．Натиснете Задаване на часа, плъзнете нагоре и надолу, за да настроите часа и 

минутите, натиснете AM или PM, за да смените сутрин или вечер (тази опция я 

няма акосте избрали 24-часовформат). Натиснете Готово за да приключите. 

8．Натиснете Използване на 24-часов формат. Така сменяте между 12-часов или 24-

часовформат. Часовият формат ще се показва и на будилника ви. 

9．Натиснете Избор на формат на датата, после изберете начин по който вашият 

таблет ще ви показва датата. 

 

Снимка 4.60 

Бележка: Ако използвате автоматична настройка на дата, време и часова зона, няма да можете, 

ръчно да нагласите датата, времето и часовата зона. 
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4.17 Фиксирано време за Включване и Изключване 

4.18Функции за Достъпност 

4.18-1. Голям Текст 

Натиснете, за да уголемите шрифта на таблета. 

4.18-2. Натискане на бутона за захранване за спиране на разговора. 

При натискане на „Повикване”, натиснете бутона за захранване, обаждането ще бъде 

прекратено. 

4.18-3. Забавяне при докосване и задържане 

Натиснете Забавяне при докосване и задържане, за да увеличите времето за задържане. 

Показано на снимка 4.62. 

1. Натиснете Настройки . 

2. Натиснете фиксирано време за Включване / Изключване 

3. Показано на снимка 4.61 

Снимка 4.61 

При натискане 

Настройвате времето 

На включване 

При натискане , 

настройвате 

Времето за 

изключване 

Включване / И 

Зключване на 

фиксираното 

Време за 

Включване 

Включване / Из 

Ключване на 

фиксираното 

Време за 

Изключване 
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Снимка 4.62 

4.18-4 Достъпност в мрежата: Подобряване 

При разрешаване на инсталиране на скриптове от web страници се увеличава риска, когато 

ги разглеждате . 

4.19 Опции на програмиста 

4.19-1 USB настройки 

След отваряне на USB настройките, можете да използвате външен софтуер, за да четете 

софтуера на таблета. Когато USB настройките са включени, USB хранилището трябва да се 

включи ръчно. 

4.19-2 Да остане активен 

При пускане на „Да остане активен”, екрана никога няма да влиза в спящ режим 

4.19-3 Показване на докосванията 

При пускане, таблета ще визуализира вертикалните и хоризонтални посоки на докосване. 

4.19-4 Местоположение на показалеца 

При активиране, опцията показва извършените операция при допир с екрана. Най-добре се 

ползва с опцията за показване на докосванията. 

4.19-5 Показване на обновяване на екрана. 

При активиране ще показва зоните, които се обновяват. 

4.19-6 Показване на използването на процесора 
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При активиране на функцията, в най-горният десен ъгъл на таблета ще показва колко е 

натоварването на процесора. Показано на снимка 4.63. 

 

Снимка 4.63 

4.20 Всичко за таблета 

Проверяване на състоянието на таблета 

1. Отворете Настройки. 

2. Влезте във всичко за таблета, кликнете на състояние, проверете модел, 

версия на Android, модел на таблета, номер на версияит.н. 

3. Влезте в състояние, проверете състояние на батерията, ниво на батерията, 

състояние на СИМ картата, номер на IMEI, IP адрес. 



 

 

5 Мулти-медия 
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5.1 Музика 

Заредете музикалният плейър: в менюто или на десктопа натиснете иконата , за да 

стартирате музикалният плейър. Изберете музиката, която желаете да пуснете, както е 

показано на снимка 5.1. 

 
Плъзнете пръст по лентата да изберете конкретно място за възпроизвеждане. 

Използване на бутоните на музикалният плейър, показано на снимка 5.2 

Предишнапесен 54 Следващапесен 

Снимка 5.1 

Снимка 5.2 

Изпълнител 

Пауза 

Обложка 

На албум 

Име на песен 

Албум 

Shuffle Бутон 
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5.2 Видео 

Заредете видео плейърът: изберете приложението  в главното меню, и 

изберете видео, което желаете да пуснете. Използване на бутоните на 

видеоплейърът, показани на снимка 5.2. 

 

5.3 Фото Галерия 

Приложението Фото галерия автоматично ще намери снимки и видео файлове от 

SD картата и вътрешната памет, и ще ги класифицира в папка. Можете да 

разглеждате и да редактирате снимки през Фото галерията и да пресъздавате снимки 

като тапети, също така можете да гледате филми. 

Разглеждане на снимки 

1. Изберете приложение „Галерия” в главното меню.. 

2. Влезте в галерия, изберете папката, която искате да разгледате. 

3. Изберете снимката, която искате да разгледате, системата автоматично ще 

визуализира снимката на пълен екран. 

4. Снимките могат да бъдат отдалечени и приближени. Като поставите 

двата си пръста на екрана можете да увеличите снимката, като отдалечите 

двата пръста един от друг или да приближите снимката, като съберете 

двата пръста. Можете да приближите снимката, като два пъти кликнете 

върху екрана. 

Бележка: Приплъзгане наляво и надясно можете да разгледате още снимки. 

Лента за 

прогреса на 

филма 

Снимка 5.3 

Уголемяван 

Е на екрана 

Пауза 
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Редактиране и напасване на снимки 

Разглеждайки снимка в пълен вариант, натиснете меню бутона, за да изберете редактиране 

на снимката. 

Слайдшоу 

1. Отворете снимка, влезнете в менюто намиращо се в горният десен ъгъл на 

таблета. 

2. Изберете слайдшоу, да се преразгледате снимките една след друга 

(или изберете  бутона в папката със снимките) 

Подрязване 

1. Натиснете меню бутона. 

2. Изберете подрязване, натиснете и плъзнете по снимката, за да отрежете снимката. 

3. Натиснете подрязване и плъзнете по снимката, вътре и вън, за да настроите 

изображението. 

4. След като настроите големината, натиснете изрязване. 

5. Ако желаете да се откажете от подрязването, натиснете отказване и се връщате в 

разглеждане на снимките. 

Редактиране 1. Натиснете 

меню бутона. 

2. Изберете редактиране. 

3. Регулирайте яркостта, стила, цвета teh brightness, style, color, 

4. Натиснете запазване. 

5. Ако желаете да се откажете от редактирането, натиснете бутона за връщане. 

5.4 Камера 

В главното меню или десктоп, изберете камера ,за да я стартирате. 

Експлоатацията на камерата, превключване на камерата: натиснете меню бутона, Преглеждане 

натиснете превключване предна/задна камера, показано на снимка 5.4. на снимки и видео 



 

57 

 

5.5 FM Радио 

Натиснете  в главното меню или десктоп, за да влезнете в FM радио интерфейс: 

Операционните инструкции за Радиобутона са показани на снимка 5.5: 

 

Снимка 5.5 

Натиснете търсене за да намерите FM канали, показани на снимка 5.6 

Снимка 5.4 

Сменяне на 

Предна и 

Задна камера 

Настройки 

Режимна 

Снимане на 

камерата 

Режимна 

камера 

Вкарайтев 

листатасканали 

Бутонза 

запазване 

Предишен 

канал 

Следващ 

канал 

Текуща 

честота 
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Снимка 5.6 

Да запазите канал: натиснете бутона  в главният интерфейс и ще е запазен 

в листата с канали. 

Бележка: Трябва да свържете слушалките, за да слушате радио. Слушалките служат като 

антена, без тях таблета не може да търси честоти. 

6 Функции за комуникация 

6.1 Телефон 

1 Стартирайте приложението Телефон 
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Директно 

въвеждане на 

телефонен 

номер 

2 Начина на работа е показан на снимка 6.1. 

Снимка 6.1 

Дисплей за 

телефонните 

номера 

Набиране на 

телефонен 

номер 

Клавиатура за 

Набиране на 

номер 

Истори яна 

повиквания 

Контакти 

Скриване на 

клавиатура Функции на 

клавиши 
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6.3 Контактлиста 

Натиснете Контакт листата  в главното меню, въведете контакта в листата показано на снимка 

6.3. 

6.2 Текстови съобщения 

1 Влезте в главното меню и изберете апликацията . 

2 Натиснете Редактиране на ново съобщение . 

Снимка 6.2 

Добавянена 

получател 

Изпращане 

Прикрепете 

файл 

Меню 

( премахване , вмъкване 

натекстинастройки ) 
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Снимка 6.3 

 Търсене на контакти: натиснете бутона , за да влезнете във функцията за търсене. 

 Добавяне на контакт: натиснете бутона , за да влезнете във функцията за добавяне 

на контакти. 

7 Интернет 

7.1 Търсене 

В случай, че сте се свързали към Wi-Fi или мобилен интернет (Моля консултирайте се с 

Глава 4.2 Интернет Връзка), натиснете IE търсачката  в главното меню или десктопа, за да влезнете 

в интерфейса на търсачката, показано на снимка 7.1. 
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Снимка 7.1 

Натиснете на адресната лента, за да въведете уеб страница, натиснете старт, за влизане в 

съответната страница, после можете да разгледате информацията в страницата, показано на 

снимка 7.1.2. С натискане на менюто, можете да опресните да запазите в bookmark, споделите 

страницата, историята и настройките. 

 

Снимка 7.1.2 

7.2 Имейл 

Имейл апликацията съдържа ръководство и настройки на имейлa, можете да добавите и 

външни POP3 или IMAP имейл акаунти от типичните имейл доставчици (Yahoo, Gmail, 

Hotmail and 163), показано на снимка 7.2 

А др еснаЛента 
Меню 

Запазваненасайт 
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Снимка 7.2 

a. Имейл настройки 

1．След натискане на иконата имейл приложението  , можете да видите 

ръководството за настройките на имейла ще ви помогне да си настроите имейла. 

2．Въведетевашиятимейладресипарола. 

3．Натиснетебутона „Напред”, изберете вида на вашия имейл POP3 или IMAP. 

4．Натиснете бутона „Напред”, за да видите дали можете да получавате или да изпращате 

имейли. 

5．Въведете вашият имейл акаунт и дайте име на имейла и натиснете и натиснете край. 

6．Акоимейлавиедостъпен, ще можете автоматично да влезнете в пощата Ви. 

b. Изтриване на вашият имейл акаунт. 

Можете да изтриете настроеният POP3 или IMAP имейл акаунт от таблета Ви. 

Натиснете 。 

1. Влезнете във вашата пощенска кутия. 

2. Натиснете Меню бутона. 

3. Натиснете Акаунт 

4. Изберете акаунта, който искате да изтриете. 

5. Натиснете потвърждавам, за да го премахнете. 

c.Пращане на Имейл 

1．Натиснете , за да ви покаже пощенската кутия. 

2．Натиснете входящата кутия, е се обнови новите съобщения; натиснете ги за да прочетете 

новите съобщения 

3．НатиснетеМенюбутона. Ще  се появи менюто. 
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4．НатиснетеРедактиране , за да влезнете в менюто за редактиране. 

5．Въведетеимейладресанаполучателя. 

6．Въведететематаисъдържаниетонаимейла. 

7．Акоискатедаприкачитефайл, натиснете меню бутона, за да се появи менюто. 

8．Натиснетеизборнаприкаченфайл (снимки, музика, видео, контакти) 9．Натиснете 

„изпращане”, за да изпратите съобщението. 

 

8 Други Апликации и процедури 

8.1 Будилник 

Натиснете на Часовника, в долният ъгъл както е показано на снимка 9.1 и ще можете да настроите 

будилник. 

Намират се бутони за часовник, снимка, музика и начална страница. 

Снимка 7.3 

Натиснете за 

Да прикачите 

файл 
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8.2 Калкулатор 

1. Натиснете . 

2. Влезнете в основната част на калкулатора. 

3. Наберете цифрите по виртуалната клавиатура, за да изчислите с калкулатора. 

 

Снимка 9.2 

Снимка 9.1 

Будилник 
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8.3 Управление н афайловете 

С управлението на файлове можете да копирате, режете, изтривате, преименувате документи 

или папки в SD картата, можете също така да споделяте файлове инсталирате апликации и 

други. 

 
a 、 Закопиране, рязане, изтриване, преименуваненафайловеипапки, натиснетеизадръжте 

върхуфайлилипапка, задавлезнетевинтерфейсапоказаннаснимка 9.4. 

 

Снимка 9.4 

b 、 Поставете копието или изрежете документа: изберете документа, който искате да 

В главното меню или десктоп , Натиснете иконата Filemanager , За да влезнете в  

Управление на документите . 

Снимка 9.3 

RAM памет 

Външна 

картапамет 
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поставите, натиснете иконата  показано на снимка 9.5, изберете иконата  

показана на снимка 9.6 

 

Снимка 9.5 

 

Снимка 9.6 

C. Споделяне на файлове: изберете файла, натиснете и задръжте на него докато не се появи „споделяне”, 

изберете начина, по който искате да споделите файла. 



 

68 

 

Снимка 9.7 

D、 Инсталиране на .apk файлове: Изберете Install apk file：Изберете файла с разширение .apk от 

управлението на файловете. Можете да инсталирате и друг външен софтуер. 

E、 Създаване на нова папка: Изберете менюто в което искате да създадете новата папка, натиснете 

иконата  в горният десен ъгъл, изберете нова папка. 

8.4 Звукозаписване 

В главното меню или десктопа, натиснете иконата звукозаписване , натиснете 

Записващият бутон , за да започнете да записвате. Натиснете STOP , за да 

Спрете записването. Натиснете PLAY бутона , за да чуете записаните звуци. Системата 

щеВипопитадалидаОтхвърлиилидазапазитезаписаснатисканетонабутонаГотово. Пускане на 

записа: изберете видеоплейър, изберете, записа, като влезнете в „Записи на звук” и 

натиснете PLAY. 
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Снимка 9.8 

9 Процедури за инсталиране 

9.1 Инсталиране 

Инсталиране на апликации от трета страна. 

1. Натиснете апликацията „управление на файлове”, изберете апликацията, която 

желаете да инсталирате. 

2. Задръжте на апликацията, която искате да инсталирате. 

3. Ще се появи инсталиране, натиснете инсталиране на apk 

4. Завършете инсталацията показана на ръководството. 

Бележка: Приложенията от трети лица намерени в интернет трябва да са със разширение 

.apk. 

9.2 Деинсталиране 

Деинсталиране на апликации. 

1. Натиснете иконата настройки в главното меню. 

2. Натиснете управление на апликации, ще подреди в листа всичките инсталирани 

апликации в системата. 

3. Натиснете .APK, който искате да деинсталирате, натиснете 

деинсталиране. 

4. Натиснете ОК, за да завършете деинсталацията 
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Бележка: Процедурата за управление на инсталираните апликации в системата има 

много удобни начини за деинсталиране, натиснете деинсталиране, и ще отвори цялата 

листа с инсталираните апликации. 

10 Отстраняване на неизправности 

1. Първото включване на таблета е бавно. 

След като системата на таблета се обнови, първото стартиране се нуждае от 

инсталиране на вградените апликации, отнетото приблизително време е 2-3 

минути, след това стартирането на таблета ще бъде побързо. 

2. Таблета не може да се свърже с WI-FI. 

 Осигурете дали вашият безжичен рутер е добре свързан с интернет и работи 

нормално. 

 Уверете се че таблета и безжичният рутер са на подходяща дистанция и няма стени 

или други бариери между тях. 

 Ако вашият рутер е защитен с парола уверете се, че сте въвели правилната парола 

и потребителско име. 

3. Таблета е горещ 

При стартиране на повече приложения, яркостта на екран е на максимална 

настройка или, ако се зарежда таблета, може да усещате таблета по-топъл от 

обикновеното. Това е напълно нормално. 

4. Не може да се настрои Email или да се регистрира апликацията. 

 Уверете се, че успешно сте свързани към интернет. Вижте дали начина на 

настройка на email е правилен. 

 Поддържайте местното време на системата в съответствие на вашето 

местоположение. 

5. Системата не работи, както трябва. 

Когато инсталирате апликация от трета страна, това може да доведе до 

анормално изпълнение, можете да натиснете Reset бутона (намиращо се до 

бутона за пускане), за да рестартирате системата. 

6. Уебстраницата не може да се отвори. 

 Моля дръжте таблета в работеща дистанция от рутера. Рестартирайте рутера и 

опитайте отново. 

7. Таблета работи бавно на моменти 
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Изключете някои от апликациите, които не Ви трябват намиращи се в 

управление на задачи или деинсталирайте някои от апликациите от трета страна, за да освободите още 

системна памет. 


