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Обща информация 
Уважаеми Потребителю, 
Благодарим Ви, че избрахте Prestigio MultiPad Таблет PC. Преди да започнете да 
използвате таблета, моля прочетете това ръководство внимателно, за да разберете 
всички негови характеристики. Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки, 
когато търсите отговори на въпроси за вашето устройство. 
Настоящето ръководство съдържа информация за безопасност, технически 
спецификации на Prestigio MultiPad Таблет PC, основни характеристики на 
предварително инсталирания софтуер, настройките и друга полезна информация, която 
ще ви помогне да подобрите начина на използване на вашето устройство, на 
операционната система Android и на приложенията. 
Отхвърляне на претенции  
Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът на 
Вашето устройство може да има малко по-различен външен вид или модифицирана 
функционалност от представените в това Ръководство на Потребителя. Ние полагаме 
всички усилия информацията и процедурите в това ръководство да са точни и пълни. 
Няма да бъдат приемани никакви претенции по повод на грешки или пропуски в него. 
Prestigio си запазва правото да прави всякакви промени за продуктите описани в него 
без допълнителни уведомления 

Важни инструкции за безопасност 
Вашият Prestigio MultiPad Tablet PC е произведен и проектиран за мобилна употреба. 
Моля, прочетете внимателно инструкциите по-долу. Те ще ви помогнат да използвате 
правилно устройството си без проблеми с безопасността, както и да поддържате вашия 
Таблет РС в добро работно състояние: 
1. Не поставяйте предмети върху MultiPad, тъй като предметите може да издраскат
екрана.
2. MultiPad трябва да бъде държан далеч от екстремни температурни промени.
3. Пазете го от пряка слънчева светлина или от източници на топлина.
4. Пазете устройството си от влага и от запрашена или задимена среда, тъй като това
може да го повреди.
5. Дръжте вашия MultiPad далеч от контакт с активни химикали.
6. Не поставяйте MultiPad на неравна или нестабилна повърхност. Падането на
устройството може да повреди LCD екрана, а тази повреда не се покрива от гаранцията.
7. Не излагайте MultiPad на въздействието на силни магнитни или електрически полета.
8. Пазете вашия MultiPad от удари и силен натиск.
9. Работна температура: Този MultiPad трябва да се използва само в среда с околна
температура между 0°C (32°F) и 45°C (113°F).
10. Не поставяйте в MultiPad устройства или предмети, които не пасват на стандартните
гнезда (изводи) в него.
11. Не използвайте MultiPad на дъжд – това НЕ Е водоустойчиво устройство. Пазете
Multipad от прах, мръсотия и висока влажност.
12. Не използвайте вашия MultiPad докато шофирате.
13. Използвайте само одобрени от производителя зарядни устройства. Използването на
неоригинални зарядни устройства може да причини повреда на устройството или да
навреди на вашето здраве.
14. Таблетът MultiPad и адаптерът може да генерират известна топлина при нормална
работа или зареждане. Избягвайте поставянето им върху меки повърхности, или в други
места и условия, които не позволяват нормално разсейване на топлината, като
причиняват прегряване на устройството. Не оставяйте MultiPad на вашия скут или друга
част от тялото, за да избегнете дискомфорта или нараняване поради излагане на
топлина..
15. Откачете MultiPad от електрическия контакт след като се зареди.
16. Не използвайте писалка или друг остър предмет за да докосвате екрана. Почиствайте
екрана с меко парче плат. Ако е нужно, леко навлажнете плата преди избърсване. Никога
не използвайте абразиви или почистващи разтвори.



17. НЕ разглобявайте MultiPad, само сертифициран от Prestigio техник трябва да
извършва ремонти.
18. Винаги изключвайте MultiPad при свързване или откачане на външни устройства,
които не поддържат „hot-plug”.
19. Вашият MultiPad трябва да се изключва при излитане или кацане на самолета, с който
пътувате.

Гаранционна информация 
Ще намерите гаранционна информация на http://www.prestigio.com/use. Гаранционият 
срок на Prestigio Prestigio MultiPad Таблет PC е 2 години. 
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1
1. Отваряне на кутията
Съдържание на пакета 
• Prestigio Q PRo
• USB кабел
• Cиликонов калъф
• Защитен филм

 Преглед на устройството 

Бутони 
Бутоните за Меню, Начален екран и Назад помагат да навигирате във вашия таблет. 
• Докоснете        , за да отворите списъка с последно отваряните приложения.
• Докоснете  , за да се върнете в Началния екран. 
• Докоснете , за да се върнете в предишния екран. 

1 Ръководство на потребителя Q PRO 

1 7 

Вход за слушалки

2 

Предна камера 

8 

Микро USB порт

3 Бутон за сила на звука 9 Високоговорител 

4 

Бутон захранване 

5 

6 

Задна камера 

Нулиране 

• Зарядно за пътуване
• Кратко ръководство
• Кърпа за почистване
• Държач

Слот за SIM/ Micro SD карта

10 

MIC 



2 
2. Първи стъпки
Поздравления за вашата покупка и добре дошли в Prestigio. 
За да получите максимума от вашия продукт и да се наслаждавате на 
всичко, което предлага Prestigio, моля посетете: 
https://prestigio.com/tablets 

За още подробности относно вашия продукт, моля, посетете: 
www.prestigio.com/use 

Не покривайте областта на антената с вашите ръце или с предмети. Това може да 
доведе до проблеми със свързването или да изтощи батерията. 

Моля, прочетете " Правни бележки и безопасност " преди да използвате продукта. 

Поставяне на SIM картата 
1. Изключете вашето устройство и след това отворете капачето на SIM картата отстрани.
2. С позлатените контакти на SIM картата надолу и скосения ъгъл навътре, поставете

стандартната SIM карта докрай в слота. Натиснете SIM картата навътре докато щракне в
мястото си.

3. Затворете капачето на SIM картата.
• Използването на несъвместими SIM карти, ръчно изрязани SIM карти или адаптери

за SIM карти може да повреди самите карти или данните, съхранявани в тях.
• Надраскването или огъването на SIM картите може да доведе до загуба

на контакти и информация, затова внимавайте, когато държите,
поставяте или изваждате картите.

• Пазете всички SIM карти извън досега на деца.

Поставяне на карта-памет 
1. Поставете картата-памет с позлатените контакти надолу.
2. Натиснете картата-памет навътре в слота, докато щракне

в мястото си.

2 Ръководство на потребителя Q PRO 



 Зареждане на батерията 
Новата батерия е частично заредена. Иконата на  батерията в горния десен ъгъл на екрана 
показва нивото на заряд. 

1. Свържете по-малкия USB конектор на USB кабела в микро USB порта на устройството, а
по-големия край – в зарядното устройство.

2. След пълно зареждане, откачете устройството от зарядното. Първо откачете
зарядното от устройството, а след това – от електрическия контакт.

Винаги използвайте автентични аксесоари за оптимална работа на батерията. 
Неавтентичните аксесоари (като зарядни устройства) могат да повредят батерията и 
дори самия таблет. 

Оптимизирайте работата на батерията 
Ето няколко съвета за оптимизиране работата на батерията. 

- Уверете се, че вашият таблет е настроен правилно, за да посрещне употребата, за която е
предназначен.

- Ако не използвате Bluetooth, Wi-Fi или други функции, изключете ги.
- Настройте яркостта на дисплея (подсветката) на ниско или средно ниво и на най-

кратък интервал за гасене при бездействие.
- Избягвайте поставянето на таблета близо до предмети със силно магнитно поле (напр.

радиоапарати или телевизори), или върху метални повърхности, които ще повлияят
върху мрежовата връзка и в резултат ще изтощят по-бързо батерията.
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• Някои карти-памет може да не са напълно съвместими с
устройството. Използването на несъвместима карта може да
повреди устройството или самата карта, или данните в нея.

Честият запис и изтриване съкращава живота на картите-памет. 

 Включване на таблета 
Натиснете и задръжте няколко секунди бутон Захранване, за да включите вашия таблет. 

1. След включване на устройството за първи път, на екрана ще се появи Съветникът за
инсталация на Prestigio (Prestigio Installer Wizard)  Той предлага приложения от трети
страни. Докоснете приложението, което желаете да инсталирате на таблета.
Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате приложенията.

2. Инсталирането на приложенията може да отнеме няколко минути.
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За да изключите таблета, натиснете и задръжте бутон Захранване, след което докоснете 
бутона Изключване (Power off) на изскачащия екран. 

Ако не инсталирате от първия път предлаганите ит Съветника приложения, можете да 
докоснете  в Началния екран, за да инсталирате приложенията следващия път. 

 Начален екран 

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на таблета. Началният екран 
може да има множество панели. За да видите другите панели, плъзнете със замах пръст по 
екрана наляво или надясно. 
Докоснете       , за да се върнете към Началния екран. Началният екран на вашия таблет 
съдържа следното: 
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Персонализирайте вашия тапет 
Изберете ваша любима снимка за тапет на Началния екран. Можете да направите своя 
избор от наличните тапети или да използвате всяка снимка, която сте заснели с камерата 
на устройството. 
1. Докоснете и задръжте пръст върху празно място на Началния екран.
2. Изберете една от следните възможности: ES File Explorer, Gallery, Live wallpapers, or

Wallpapers (Файлов браузър, Галерия, Живи тапети, Тапети).
3. Изберете предпочитаното изображение и докоснете Set wallpaper (Постави като тапет).

Или пък изберете изображение, преоразмерете го с контролите на рамката и докоснете
ОК.

Добавяне на икона на приложение в Началния екран 
1. В Началния екран докоснете  , за да отворите списъчното меню.
2. Докоснете и задръжте икона на приложение.
3. Провлачете я в панел за предварителен преглед.

Премахване на обект от Началния екран 
1. Докоснете и задръжте обекта, който искате да отстраните.
2. Появява се опцията Remove (премахни) в горната част на Началния екран.
3. Провлачете обекта към опцията Remove.
4. Когато опцията Remove стане червена, отпуснете обекта.

Списъчно меню 
В списъчното меню можете да намерите всички ваши приложения и уиджети. В началния 
екран, докоснете        , за да отворите списъчното меню. То може да има множество панелиs. 
За да видите другите панели, плъзнете със замах пръст надясно или наляво. Докоснете  

или        , за да се върнете в Началния екран. Списъчното меню на вашия таблет се състои от 
следното: 



 

3 
3. Основни действия
Върхове на пръстите 
За работа със сензорния екран използвайте само върховете на пръстите си. 

Докосване Докосване и задържане 
За да отворите приложение, да изберете 
обект от менюто, да натиснете екранен 
бутон или да въведете текст с екранната 
клавиатура, докоснете ги с пръст. 

Докоснете и задръжте обект за повече от 2 
секунди, за да получите достъп до налични 
опции. 

Плъзгане със замах Плъзгане или скролиране 
Бързо плъзнете вашия пръст вертикално 
или хоризонтално през екрана, за да 
отидете на други начални екрани, да 
прелиствате документи и много други. 

Плъзнете пръст вертикално през екрана, 
за да отворите падащо меню. 
Провлачете пръст нагоре или надолу, за 
да скролирате / прелиствате. 

Увеличаване Намаляване 
Разтворете два пръста върху уеб-
страница, карта или изображение, за 
да увеличите част от тях. 

Съберете пръстите един към друг 
върху уеб-страница, карта или 
изображение, за да ги намалите. 
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Бързо и кратко плъзгане (перване) 
Пернете с пръст налява или надясно по 
Началния екран или екрана на 
приложението, за да видите друг панел. 
Пернете нагоре или надолу в страница или 
списък 
с контакти 
за  
скролване 

Панел с известия 
Когато получите ново известие, можете да отворите панела с известия, за да видите какво 
сте получили. 

- За да отворите панела с известия, плъзнете пръст от горния ляв ъгъл на екрана надолу.
- За да затворите панела с известия, провлачете панела нагоре.
- За да игнорирате известие, докоснете

Бързи настройки 
Бързите настройки позволяват лесно да включите режим „самолет“, Wi-Fi, и осигуряват 
бърз кратък път за смяна на режима, настройка на яркостта и автоматичното завъртане на 
екрана. 

- Плъзнете пръст надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите бързите настройки.
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 Икони за състоянието 

Иконите в лентата на състоянието в горната част на екрана дават информация за таблета: 

Икона Какво означава Икона Какво означава 
Активиран тих режим. 

Активирани вибрации. 

Активиран реж. Самолет. 

Ниво на батерията. 

Провежда се повикване. 

 Пропуснато обаждане. 

Нов SMS или MMS. 

GPRS мрежа свързана. 

EDGE мрежа свързана. 

HSPA мрежа свързана. 

Свързана 3G мрежа. 

Свързана Wi-Fi connected. 
Роуминг (извън нормалния район на 
услугите). 
Bluetooth е активиран. 

Свързан към PC. 

Свързани кабелни слушалки с 
микрофон. 

Свързани каб. слушалки 

Няма SIM карта. 

Поставена е аларма. 

Свързване към PC 
Микро USB портът на таблета позволява да обменяте мултимедийни и други файлове с PC. 

Качване на файлове от вашия РС 
1. Свържете таблета към компютъра с включения в комплекта USB кабел.
2. Отворете панела за известия и докоснете Connected as a media device > Media device (MTP)

(Свързан като мултимедийно устройство > Мултимедийно устройство (МТР).
3. Сега можете да прехвърляте файлове между таблета и компютъра.

Заключване и отключване на екрана 
Когато не го използвате, заключвайте таблета, за да го предпазите от нежелани операции и да 
спестите заряд на батерията. 
• Заключване: натиснете бутон  Захранване.
• Отключване: натиснете бутон  Захранване, след което плъзнете иконата за

заключване, за да отключите екрана. Когато таблетът е заключен, нищо 
не се случва при докосване на екрана. 
С вашия таблет със заключен екран можете все пак да: 
• Получавате обаждания, текстови съобщения и други актуализации.
• Да пускате музика.
• Да настройвате силата на звука.
Можете да използвате слушалки за отговаряне на обаждане или за слушане на музика.

Автоматично заключване 
Можете да поставите интервал от време за автоматично заключване на екрана. 
1. В списъчното меню, докоснете Settings >Display > Sleep (Настройки > Дисплей > Сън).
2. Изберете желания интервал от време.
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Поставяне на графичен знак за заключване на екрана 
Защитете вашата лична информация и не позволявайте на други да използват таблета без 
ваше разрешение, като поставите графичен знак, PIN, или парола за заключване на 
екрана. Ще бъдете подканяни всеки път да отключвате екрана, когато таблетът се 
включва, или след бездействие за определено време. 
• В списъчното меню, докоснете Settings >Security > Screen lock (Настройки > Сигурност >

Заключване на екрана).
Отключване на таблета 
Включете екрана, като натиснете бутон Захранване и после въведете кода за отключване. 

Ако сте забравили графичния знак или код за отключване, имате 5 опита за 
отключване на таблета. Ако не успеете, занесете таблета на вашия дилър, за да 
го ресетира. 

Въвеждане на текст 

Смяна на метода на въвеждане 
Можете да изтеглите приложение за въвеждане или да използвате начините за въвеждане, 
инсталирани предварително на таблета. За промяна на метода, следвайте стъпките: 
1. В списъчното меню, докоснете Settings >Language & input > Default (Настройки > Език и

въвеждане > По подразбиране)
2. Изберете желания метод на въвеждане.
Използване на клавиатурата на Prestigio keyboard 

Въвеждане на текст 
• Главни букви: докоснете Shift  преди да докоснете буквата.  Или докоснете и 

задръжте Shift  и  след това докоснете буквата. 
• Малки букви: докоснете Shift  отново и след това докоснете буквата.
• За въвеждане на цифри, символи и препинателни знаци: докоснете  .

Изрязване или Копиране на текст 

1. Изберете желания текст и след това докоснете  или . Избраният текст след това
се изрязва или копира в клипборда.

2. В полето за въвеждане на текст натиснете и задръжте в точката, където искате да Поставите
текста.

3. Докоснете Поставяне.
Актуализация на системата 
Вашият таблет може да проверява и да ви известява ако има налична актуализация. 
Можете също и ръчно да проверявате за актуализации. Можете да настроите тази опция в 
Settings > About tablet > System updates (Настройки>За таблета>Актуализации на 
системата. 

Не натискайте никакви бутони, когато устройството се актуализира. 
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4. Свързване към интернет

Можете да свържете таблета към интернет и да преглеждате уебсайтове. 4 
Свързване към интернет 
Вашият таблет се свързва към интернет когато това е необходимо, 
като използва Wi-Fi връзка (ако има налична) или връзката за данни 
на вашия мобилен оператор. 

Връзка за данни 
Можете да използвате връзката за данни на вашия мобилен оператор. Някои 
приложения и услуги могат да прехвърлят данни по клетъчната мрежа на вашия мобилен 
оператор, което може да доведе до допълнителни такси. Свържете се с вашия мобилен 
оператор за подробности. 

Включване или изключване на връзката за данни 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете .
2. Докоснете More...>Mobile networks>Data enabled (Още…>Мобилни мрежи>Активирани

данни)
3. Докоснете за включване или изключване на връзката за данни.

Ако нямате включена връзка за данни и не сте свързани към Wi-Fi мрежа няма да можете 
да получавате актуализации на вашия имейл, на социалните мрежи и друга синхронизирана 
информация. 

Включване или изключване на роуминг на данни 
Свързвайте се към партньорските мрежи на вашия мобилен оператор и ползвайте услуги за 
данни, когато не сте в неговия район на покритие. 

Използването на услуги за данни с роуминг може да струва скъпо. Проверете 
тарифите за роуминг на данни при вашия мобилен оператор преди да ползвате 
тези услуги. 

1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  .
2. Tap More... > Mobile networks > Data roaming (Още…>Мобилни мрежи>Роуминг на данни)
3. Докоснете за включване или изключване на връзката за данни.

Проследявайте използването на трафика на данни 
Ако сте с ограничен трафик, важно е да следите приложенията и дейностите, които 
изпращат и получават данни, като сърфиране в интернет, синхронизация на онлайн 
акаунти, получаване на имейли и споделяне на статуса. 

За да пестите от връзката за данни, свързвайте се към Wi-Fi мрежа винаги, когато 
това е възможно, и настройвайте онлайн акаунтите и имейлите да се 
синхронизират по-рядко. 
Измереното от таблета използване на трафика на данни може да се различава от 
реалното използване на данни. 

1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  .
2. Докоснете Data usage (Използване на данни).
3. Включете връзката за данни, изберете Set mobile data limit (Поставяне на лимит на

мобилните данни) - автоматично да се изключи връзката при достигане на лимита.
4. Докоснете Data usage cycle (Цикъл за използване на данни), където можете да

настроите конкретен период, за който да видите колко данни използвате.
5. Провлачете червения маркер, за да поставите месечния лимит на данните.
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Wi-Fi 
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте 
мултимедийни файлове с други устройства. За да използвате Wi-Fi ви е нужен достъп до 
безжична точка за достъп или хотспот. 

Наличието и силата на Wi-Fi сигнала ще варира в зависимост от околната среда, 
като конструкция на сградата или просто стена между стаите, през която трябва да 
премине Wi-Fi сигнала. 

Свързване към безжична мрежа 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  и после Wi-Fi за да го включите.
2. Wi-Fi разделът ще покаже списък на откритите мрежи.
3. Докоснете желаната Wi-Fiмрежа, към която искате да се свържете.

- Ако сте избрали защитена мрежа, ще бъдете поканени да въведете ключ или парола
на мрежата. Следващият път, когато таблетът се свързва към мрежа, към която е 
имал достъп, няма да получите покана за въвеждане отново на ключ или парола. 

Включване или изключване на Wi-Fi 
Следвайте стъпките: 

- Влезте в бързи настройки и докоснете WI-FI.
- В Началния екран или списъчното меню, докоснете  и после Wi-Fi за вкл. или изкл. 

Изтриване на запаметена безжична мрежа 
Всяка мрежа, която е била използвана, включително текущата, може да бъде изтрита. 
Вашият таблет тогава няма да се свърже автоматични към нея. 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  и после Wi-Fi.
2. Докоснете безжичната мрежа, към която сте се свързвали преди.
3. Докоснете Forget (Забрави).

Използване на таблета като безжичен рутер 
Споделете вашата връзка за данни с други устройства, като превърнете таблета в безжичен 
рутер. 

• Уверете се, че връзката за данни е включена.
• Трява да имате одобрен план за използване на данни от доставчика на мобилни

услуги, за да използвате тази услуга.

1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Докоснете More....> Tethering & portable hotspot (Още…>Тетъринг и портативен хотспот).
3. В Set up Wi-Fi hotspot (Настройка на Wi-Fi хотспот) , въведете име на рутер или използвайте

името по подразбиране.
4. Изберете типа защита и въведете паролата (ключа) за вашия безжичен рутер.

- Ако изберете None (Нищо) в Security (Защита), не е нужно да въвеждате парола.
Паролата е ключът, който другите хора трябва да въведат, за да се свържат и използват
вашия таблет като безжичен рутер.

5. Докоснете, за да включите портативния Wi-Fi хотспот.
Споделете вашата връзка за мобилни данни с USB тетъринг 
Можете да използвате връзката за данни на вашия таблет, за да свържете компютъра си към 
интернет. 

• Уверете се, че SIM картата е поставена в таблета.
• Може да е необходимо да имате USB тетъринг добавен във вашия план

за мобилни данни, и това да доведе до допълнителни разходи. Свържете
се с доставчика на мобилни услуги за подробности.

1. Свържете таблета към компютъра с включения в комплекта USB кабел.
2. В Началния екран или списъчното меню, докоснете        .
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3. Уверете се, че връзката за данни е включена.
4. Докоснете More....> Tethering & portable hotspot (Още…>Тетъринг и портативен хотспот).
5. Докоснете, за да включите USB тетъринг.

Сърфиране в интернет 
Можете да използвате вашия таблет за сърфиране на уебсайтове..  Преди да сърфирате в 
мрежата, моля, потвърдете, че сте включили връзката за данни или Wi-Fi. 

Преглед на уеб страница 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете .
2. Въведете ключови думи за търсене или адрес на уеб страница.
3. Когато преглеждате уеб страница, можете да:

- Докоснете      , за да отидете на предишната уеб страница.
- Докоснете 

 
    ,  за да отидете на следващата уеб страница.

- Докоснете 
 
     ,  за да презаредите текущата уеб страница; докато устройството

зарежда уеб страница, иконата се променя на  .
- Докоснете      ,   за да поставите букмарк на текущата уеб страница.
- Докоснете      ,   за да търсите информация.
- Докоснете      ,   за да затворите текущия таб.
- Докоснете      ,   за да отворите нов таб.
- Докоснете      ,   за да пеглеждате уеб страници от Bookmarks (букмарки), History (история) и

Saved pages (Запазени страници).

Добавяне на букмарки 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете .
2. Въведете ключови думи за търсене или адрес на уеб страница.
3. Прегледайте уеб страница.
4. Докоснете . 

Изтегляне на файлове 
Можете да изтегляте файлове и приложения директно от вашите предпочитани уебсайтове. 

Файловете и приложенията, изтеглени от Мрежата, могат да бъдат от неизвестни 
източници. За да защитите вашия таблет и вашите лични данни, сериозно 
препоръчваме да изтегляте и отваряте само файлове, на които се доверявате. 
Преди да инсталирате изтегленото приложение, трябва да настроите вашия 
таблет да разрешава инсталацията на приложения от трети страни в  System 
settings > Security > Unknown sources (Системни настройки>Сигурност>Неизвестни 
източници). 

1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Отидете на уебсайта, откъдето можете да истеглите желания файл.
3. Следвайте инструкциите на сайта за изтегляне на приложения.

Прегледайте изтеглените файлове 
1. В Началния екран, докоснете .
2. Докоснете файла, за да го отворите.

Настройки на браузъра 
Персонализирайте уеб браузъра, за да подхожда на вашите нужди при сърфиране. 
Настройте опциите за дисплей, лична информация и сигурност при използване на уеб браузъра. 
• От екрана на уеб браузъра, докоснете  > Settings (Настройки)
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5 
5. Mail (електронна поща)
Използвайте това приложение, за да изпращате или преглеждате e-mail 
съобщения. Научете как да изпращате или преглеждате e-mail съобщенията на 
вашия персонален или фирмен e-mail акаунт. 

Настройка на e-mail акаунт 

1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  и направете едно от следните: 
- Ако за пръв път добавяте e-mail акаунт в Mail, преминете на следващата стъпка.
- Ако вече сте добавили e-mail акаунт, докоснете > Settings > ADD ACCOUNT

(Настройки>ДОБАВИ АКАУНТ).
2. Въведете e-mail адрес и парола за вашия e-mail акаунт.
3. Докоснете Next (Следващ) за личен e-mail акаунт, или докоснете Manual setup (Ръчна начална

настройка) за фирмен e-mail акаунт.
4. Следвайте инструкциите, за да завършите настройката.

Когато завършите настройката на e-mail акаунта, e-mail съобщенията ще се изтеглят на 
вашето устройство. 

 Консултирайте се с доставчика на вашата e-mail услуга за конфигурирането на мейл сървъра. 

Изпращане на имейл 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете . 
2. Превключете на e-mail акаунта, който желаете да използвате.
3. Докоснете  .
4. Попълнете един или повече получатели.

- Ако желаете да добавите още получатели в явно (Сс), или в скрито копие (Bcc) на
имейла, докоснете > Add Cc/Bcc (Добави Сс/Всс).

5. Въведете темата и после напишете вашия имейл.
- За приложение: докоснете > Attach file (Приложи файл) и после изберете файловете,

които искате да изпратите.
6. Докоснете , за да изпратите мейла. 

 Преглед на имейли 
1. Докоснете във вх.поща   , за да проверите дали има нов имейл. 
2. Докоснете желания мейл, за да го прочетете.

- С и можете да преглеждате предния или следващия мейл. 
Търсене на имейл 
1. С  можете да изведете лентата за търсене. 
2. Изберете опция за търсене от падащия списък.
3. В лентата за търсене въведете първите две букви на подателя на имейла или предмета.
4. Изберете мейла от списъка.

Отговор на имейл 
1. В кутията за входящите съобщения, докоснете дадено e-mail съобщение.
2. Докоснете и след това напишете вашия имейл. 
3. Докоснете и изпратете имейла. 

Изтриване на имейли 
· Докоснете имейла, който желаете да изтриете, и докоснете .
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Gmail 
Използвайте това приложение, за да имате бърз и директен достъп до услугата Google Mail. 

Прегледайте вашята входяща поща в Gmail 
Всички приети e-mail съобщения пристигат във вашата входяща поща. 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете .
2. На екрана се показва папката с вашата входяща поща.
3. Докоснете > Refresh (Опресни), за да проверите дали има нови мейли.
4. Докоснете желания имейл, за да го прочетете.
5. Плъзнете пръст със замах наляво или надясно, за да прегледате предишния или следващия

имейл.

Добавете този e-mail 
адрес в списъка с 

контакти. 

Запазете имейла 
за дългосрочно 
съхранение. 

Изтрийте този имейл. 

Отбележете този имейл 
като напомняне. 
Отговорете на този имейл. 

Отговорете на 
всички получатели 
или препратете 
имейла на други. 

Отбележете имейла като 
непрочетен.  
Добавете етикет към този 
имейл. 
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6 
6. Камера
С вашия таблет можете да снимате както отделни снимки, така и видео. 
Освен задна камера, той разполага и с камера отпред за видео-разговори и 
автопортрети (селфита). LED светкавицата на задния капак осигурява 
допълнителна светлина, когато ви е нужна. 

- За да използвате камерата, в Началния екран или списъчното меню докоснете  . 

Вашата камера от пръв поглед 

Докоснете за избор 
на режим на 
снимане. 

Избор на режима на снимане 

Снимайте. Докоснете за смяна 
на камерите и 
настройките. 

Когато използвате камерата, можете да изберете желания режим на снимане. Изберете 
някой от следните режими: 

Единична снимка. 

Запис на видео.  
15 Ръководство на потребителя Q PRO 



 
 

Как да направите снимка 
1. Включете камерата.
2. Разтворете или съберете пръсти по екрана за увеличение или намаление (зуум).
3. Променете настройките на камерата, ако е нужно.
4. Просто насочете камерата към това, което искате да снимате. Камерата настройва фокуса

автоматично с вашето движение.
5. Докоснете  , за да направите снимката.

Как да снимате себе си 
1. Включете камерата.
2. На екрана докоснете  > . 
3. Докоснете  , за да направите снимката.

Как да направите панорамна снимка 
Можете да съберете всеки твърде широк или висок обект на една снимка с вашия таблет. 
1. Включете камерата.

2. Докоснете    след което  . 
3. Когато сте готови за първата снимка, докоснете . Появяват се насочващи стрелки,

които подсказват да придвижите таблета наляво или надясно за пейзажен изглед (или
нагоре-надолу за портретен изглед).

4. Придвижете таблета колкото може по-плавно, след което направете пауза, когато видите
пълен кадър на екрана. Камерата автоматично заснема фотоса.

5. Повторете предишната стъпка за останалите снимки.
6. Камерата свързва снимките в един фотос.

В този режим са деактивирани светкавицата и зуум-а. 

Използване на HDR 
Когато снимате портрети на ярък фон със силна светлина, използвайте варианта за настройка 
HDR (High Dynamic Range – висок динамичен обхват), за да заснемете вашите обекти по-
ясно. HDR помага да се видят малките детайли както в силно осветените места, така и в 
сенките на кадъра, дори при силно контрастно осветление. 
1. Включете камерата.
2. Докoснете.  >         . 
3. Когато сте готови за снимката, докоснете .

При HDR снимки не движете камерата. 

Запис на видео 
1. Включете камерата.
2. Докоснете  и 

 
 .

3. При запис използвайте следните действия:
- Свободно зуум-вайте кадъра (увеличавайте/намалявайте обектите).
- За да заснемете единична снимка от видеото, докато снимате, просто докоснете екрана.

4. За стоп на записа, докоснете .

Настройки на камерата и видеото 
Преди да заснемете фотос или да запишете видео, персонализирайте настройките на камерата. 
1. Включете камерата.
2   Изберете  /   и после докоснете >  , за да персонализирате камерата. 
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- Запис на мястото: Добавете етикет за GPS координатите към снимката.
- Размер на снимката: Изберете някой от различните стандартни размери.
- Изберете ISO: Стойността на ISO показва светлочувствителността на сензора на

камерата. Висока ISO настройка показва висока светлочувствителност, но с това се
добавя и повече шум към снимката. Ниските стойности са за снимане на неподвижни
или силно осветени обекти. По-високите – съответно за бързо движещи се или слабо
осветени обекти.

- Експонация: Това определя колко светлина получава изобразяващия сензор на
камерата. При слаба осветеност изберете по-висока експонация.

- Баланс на бялото: Изберете подходяща настройка за баланса на бялото, за да може
изображенията да имат близки до реалните цветове. Тези настройки са за конкретни
ситуации на осветяване. Подобни са за топлинния обхват на експонацията на баланса
на бялото при професионалните камери.

- Цветови ефекти: Изберете някой от различните фото-ефекти според вашите нужди.
- Режим на сцената: Изберете желания режим на сцена за снимане.
- Откриване на лица: Настройте идеалната експонация и яснота за лицата.
- Възстановяване на стойностите по подразбиране: Връща към фабричните стойности.

За да се подобрят GPS сигналите, избягвайте да снимате на места, където този сигнал 
да бъде смущаван, кнапример между сгради или в ниски места, или при лошо 
време. Вашето местоположение може да бъде видимо на вашите снимки, когато ги 
качване в интернет. За да избегнете това, деактивирайте информацията за даване на 
GPS координати. 

17 Ръководство на потребителя Q PRO 



7 
7. Мултимедия
Вашият таблет предлага няколко мултимедийни развлекателни функции. 
Можете да гледате направените снимки и видео и да слушате музика. 

Галерия 
Използвайте Gallery (Галерия), за да гледате на таблета всички ваши снимки и видео. 
• За да отворите вашата Галерия,  в Началния екран или списъчното меню докоснете  . 

Някои файлови формати може да не се поддържат от софтуера инсталиран на 
вашето устройство. 

Гледане на снимки 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Докоснете за да отворите падащо меню, след това докоснете 

Albums/Locations/Time (Албуми/Места/Час)
3. Прегледайте албум или група снимки.
4. Докоснете снимка, за да я видите на цял екран.
Увеличаване и намаляване на изображения (зуум)
Използвайте един от следните начини да увеличите или намалите дадено изображение:
• Докоснете двойно където и да било, за да увеличите.
• Разтворете два пръста, за да увеличите. Свийте пръстите, за да намалите, или докоснете

двойно за връщане към предишния мащаб на изображението.
Пускане на слайдшоу от снимки 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете .
2. Навигирайте, за да изберете  албум или група снимки.
3. Докоснете > Slideshow.

Редактиране на снимките 
Когато гледате снимка ,        докоснете, за да използвате следните функции: 
• Изтриване: изтриване на снимката.
• Слайдшоу: старт на слайдшоу със снимките от текущата папка.
• Редактиране: Пуснете Paper Artist , за да редактирате снимка.
• Завъртане наляво: Завъртете снимката обратно на часовниковата стрелка.
• Завъртане наляво: Завъртете снимката по часовниковата стрелка.
• Изрязване: Оразмерете оранжевата рамка, за да изрежете и запазите снимката.
• Поставете снимката като: Поставете снимката като ваш тапет или изображение за контакти.
• Подробности: Вижте информацията за заснетата снимка.

Споделяне на вашите снимки 
Можете да споделите снимки с друго устройство по имейл, MMS или Bluetooth. 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Изберете снимката (снимките) която/които желаете да споделите.
3. Докоснете , за да отворите падащото меню, след което докоснете E-

mail/Messaging/Bluetooth (E-mail/Съобщения/Bluetooth) 

Изтриване на снимки 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Изберете снимката (снимките) която/които желаете да изтриете.
3. Докоснете  , след което докоснете delete (изтриване). 
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Видео плейър 
Можете да използвате видео плейъра на таблета да гледате видео. 

Гледане на видео с видео плейъра 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете видео плейър.
2. Изберете видеото, което искате да гледате.
3. Докоснете екранните бутони, за да управлявате възпроизвеждането на видео.
4. Натиснете бутона за сила на звука, за настроите желаното ниво.
5. Докоснете  , за да изберете още опции. 

Споделяне на вашите видео клипове  your videos 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете видео плейър.
2. Изберете видеото (клиповете) , което искате да споделите.
3. Докоснете , за да отворите падащото меню, след което докоснете E-

mail/Messaging/Bluetooth (E-mail/Съобщения/Bluetooth).

Музикален плейър 
Можете да слушате предпочитаната от вас музика с узикалния плейър. Музикалното 
приложение е централният хъб за вашата музика независимо дали се съхранява на вашия 
таблет или се стриймва с музикална услуга. 
• За да използвате музикалния плейър, в Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 

Навигиране в музикалните файлове 
1. В Началния екран докоснете  . 
2. Можете да:

- Докоснете Artists/Albums/Playlists (Изпълнители/Албуми/Плейлисти), за да преглеждате
песните, сортирани по изпълнители, албуми или плейлисти.

- Докоснете Songs (Песни), за да прегледате всички песни.
- Докоснете Now playing (сега свири), за да проверите коя е песента изпълнявана в момента.

Слушане на музика 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете .
2. Докоснете песен от списъка.
3. Използвайте следните бутони за управление на възпроизвеждането:

Обратно към текущия плейлист. 

Пускане по случаен ред. 

Избор на режим на възпроизвеждане: Повтори веднъж, Повтори всички или Изкл. 

Пропускане към предишната песен. Докоснете и задръжте за „бързо назад“. 

Пропускане към следващата песен. Докоснете и задръжте за „бързо напред“. 

Пауза и възобновяване на възпроизвеждането. 

Поставяне на песен като рингтон 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете .
2. Докоснете песен от списъка.
3. Докоснете  и изберете Use as ringtone (Използвайте като рингтон). 
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Изтриване на песен 
1. Докоснете песен от списъка.
2. Докоснете  и изберете Delete (Изтриване). 

Вашият плейлист 
Създаване на плейлист 
Можете да направите ваш собствен плейлист (списък с песни). 
1. Докоснете песен от списъка.
2. Докоснете  и изберете Add to playlist (Добави към плейлист). 
3. В изскачащия екран, докоснете New, за да създадете нов плейлист.
4. Въведете заглавие и докоснете Save (Запазване).

Преименуване или изтриване на плейлист 
1. Докоснете Playlists (Плейлисти), за да видите всички ваши плейлисти.
2. Докоснете и задръжте плейлистата, която желаете да преименувате или изтриете.
3. Изберете Rename/Delete (Преименуване/Изтриване) в изскачащия екран.

FM радио 
Можете да слушате радио програми с вашия таблет. 

Трябва да свържете слушалки преди да използвате функцията FM радио на вашия 
таблет. 

Слушане на радио станция 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  FM радио.
2. Докоснете  > Scan. Сканирането ще започне автоматично и ще бъдат запазени наличните

радио станции/канали. 
3. За управление на възпроизвеждането използвайте следните бутони:

Включване/изключване на FM радио. 

Превключване между стерео и моно. 

Още опции. 

Преминаване към предишния канал. 

Преминаване към следващия канал. 

Запис на радио програми 
Можете да запишете радио програма, докато я слушате. 
1. Настройте на вашия предпочитан радио канал.
2. Докоснете     > Start recording (Старт на записа).
3. Докоснете     > Stop recording (Стоп на записа).
4. Звуковият клип ще бъде запазен автоматично.
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8 
8. Съобщения
Приложението Messages (Съобщения) позволява да обменяте текстови 
съобщения с други SMS и MMS устройства с помощта на вашата клетъчна 
връзка. Вашите изпратени и получени съобщения се групират подредено в 
разговори по име на контакт или телефонен номер. 

Изпращане на съобщение 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Докоснете , за да започнете да съставяте ново съобщение. 
3. Използвайте следните начини за добавяне на получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Докоснете      , изберете контакти и докоснете ОК.

4. Въведете текстовото съобщение в текстовото поле.
5. Докоснете , за да добавите снимка/видео/аудио/слайдшоу, за изпращане на MMS. 
6. Докоснете , за да изпратите съобщението. 

Има лимит на броя знаци в едно текстово съобщение (показва се над бутона за 
изпращане). Ако надвишите лимита, вашето текстово съобщение ще бъде 
доставено като едно, но ще бъде таксувано като повече от едно. 

Получаване на съобщение 
В зависимост от настройките за известията, вашият таблет ще издаде звук, ще вибрира 
или ще покаже кратко съобщението в лентата за състоянието, когато получавате ново 
съобщение. Иконка за ново съобщение също ще се покаже в лентата за състоянието. 
Входящите съобщение се групират в нишки от съобщения за даден контакт. 

• Отворете панела за известията и докоснете известието за новото съобщение.
• Отидете в приложението за съобщения и отворете съобщението.

Отговор на съобщение 
1. В екрана на съобщенията, докоснете даден контакт (телефонен номер), за да изведете

съобщенията с този контакт.
2. В текстовото поле въведете вашето съобщение.
3. Докоснете  , за да изпратите съобщението. 

Препращане или изтриване на съобщение 
1. В екрана  на съобщенията, докоснете даден контакт (телефонен номер), за да изведете

обмена на съобщения с този контакт.
2. Докоснете и задръжте дадено съобщение.
3. В изскачащия прозорец (Message options – Опции за съобщенията), изберете Forward

(Препращане) или Delete (Изтриване).

Изтриване на разговор 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Показва се екранът на съобщенията.
3. Докоснете и задръжте контакт или телефонен номер.
4. Докоснете      .
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9 
9. Bluetooth
Bluetooth 
Вашият таблет може да се свързва със съвместимо Bluetooth устройство за 
обмен на данни. Bluetooth създава директна връзка между две устройства 
на кратки разстояния. 

Не използвайте Bluetooth за противозаконни цели (например за пиратски копия на 
файлове или нелегално подслушване на комуникации с търговска цел). 

Сдвояване с Bluetooth устройство 
1. Докоснете  .
2. Докоснете, за да включите или изключите Bluetooth.
3. Ще се появи списък с достъпните Bluetooth устройства.
4. Изберете устройството, с което искате да се свържете.
5. Докоснете Pair (Сдвояване). Сдвояването ще стане, ако вашата покана за свързване се

приеме от другото устройство.

Раздвояване с Bluetooth устройство 
1. Изберете устройството, с което желаете да прекъснете Bluetooth връзката, и след това

докоснете  . 
2. Докоснете Unpair (Раздвояване).

Изпращане на данни по Bluetooth 
1. Докоснете  .
2. Докоснете, за да включите или изключите Bluetooth.
3. Направете сдвояване с Bluetooth устройство.
4. Изберете файла, който искате да споделите.
5. Докоснете за да изпратите файл чрез Bluetooth. 
6. Изберете устройство, за да започнете да изпращате файла.

Получаване на данни по Bluetooth 
1. Докоснете  .
2. Докоснете, за да включите или изключите Bluetooth.
3. Докоснете модела на вашия таблет, за да го направите видим за всички Bluetooth устройства

наоколо.
4. Приемете поканата и направете сдвояване с другото Bluetooth устройство.
5. Отворете панела за известия, докоснете Accept (Приемам).

Файловете получени по Bluetooth се съхраняват в папката Bluetooth. 
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10. Google maps
Използвайте това приложение, за да намерите точното местоположение на 
вашия таблет, да откриете различни места или насоки за придвижване. 

Използване на Google Maps 
Google Maps позволява да следите текущото си местоположение и да получавате подробни 
насоки към вашата дестинация. Приложението е също средство за търсене, с което можете 
да откриете места, които ви интересуват, или адрес върху картата, или да видите различни 
местоположение на улично ниво. 
• В Началния екран или списъчното меню, докоснете . 

Приложението Google Maps не покрива всяка страна или град. 

Откриване на местоположение 

Включване или изключване на услугата за местоположение 
За да откриете вашата локация чрез таблета, трябва да активирате услугата за местоположение. 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Докоснете Location access (Достъп до местоположението).
3. Включете Access to my location (Достъп до моето местоположение).

Как да откриете вашето местоположение 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Докоснете , за да откриете вашето местоположение на картата. 

Ако сте на място с множество заобикалящи сгради, указването на вашето 
местоположение може да се окаже по-трудно. 

Търсене на място 
Можете да търсите името на дадена сграда, улица или град. Предложените съвпадения ще 
се показват докато въвеждате първите букви. 

1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Докоснете . 
3. Въведете мястото, което искате да намерите.
4. Изберете желаното място от списъка с резултати от търсенето.

Получаване на насоки 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 
2. Докоснете , за да получите насоки. 
3. Изберете как искате да стигнете до вашата дестинация.
4. Въведете вашата начална точка и крайна точка.
5. Отваря се карта, която показва маршрута към вашата дестинация.

Настройки на Google Maps 
Можете да настроите Google Maps като докоснете > Settings (Настройки), докато
разглеждате картите. 
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11. Полезни програми

Часовник 12 
Използвайте приложението Clock (Часовник), за да настройвате аларми, да 
проверявате часа на всяко място в света, да измервате 
продължителността на дадено събитие или да настроите таймер. 
• В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . 

Световен часовник 
Можете да добавите град в екрана на Световен часовник. 
1. В Началния екран или списъчното меню, докоснете . 
2. Докоснете . 
3. Прегледайте списъка и докоснете града, който искате да добавите.

Аларма 
Можете да настроите една или повече аларми. 

Настройка на аларма 
1. В екрана на часовника, докоснете .

2. С +  добавете нова аларма.
3. Използвайте виртуалната клавиатура, за да настроите времето на алармата.
4. Докоснете OK.
5. Ако желаете алармата да сигнализира повече дни, докоснете Repeat (Повтори)

Изключване на аларма 
1. Изберете алармата, която желаете да изключите.
2. Провлачете плъзгача на Off (Изкл).

Спиране на аларма 
Когато алармата звъни (сигнализира), 

- Плъзнете към      : Алармата спира. 
- Към ZZ

 :Алармата ще сигнализира отново след определен интервал от време.

Изтриване на аларма 
1. Докоснете и задръжте алармата, която желаете да изтриете.
2. Докоснете . 

Календар 
Можете да създавате събитие и да правите планове във вашия календар. 

• В Началния екран или списъчното меню, докоснете  . Докоснете , за да смените 
изгледа на календара на дневен, седмичен, месечен или дневен ред. 

Създаване на събитие 
1. Отидете на     , изберете дата. 
2. Докоснете , за да създадете ново събитие. 
3. Редактирайте настройките за напомнянията.
4. Докоснете Done (Готово), за да запаметите събитието.
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Управлявайте вашите събития 

Редактиране на събитие 
Можете да редактирате само събития, които самите вие сте създали. 
1. Когато гледате вашия календар, докоснете  , за да промените изгледа на Дневен ред. 
2. Докоснете събитието, което искате да редактирате, и после . 
3. Въведете промените в събитието.
4. Докоснете Done (Готово).

Изтриване на събитие 
• Изберете събитието, което желаете да изтриете, и докоснете  . 

Изчистване на всички събития 
• Отидете на  , после докоснете   > Clear events (Изчисти събитията).

Споделяне на събитие 
Можете да споделите календарно събитие като vCalendar чрез Bluetooth или като 
приложени файл по имейл или съобщение. 
1. Когато гледате вашия календар, докоснете  , за да промените изгледа на Дневен ред. 
2. Изберете събитието, което искате да споделите, и докоснете . 
3. Изберете как желаете да изпратите събитието.
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12. Настройка на вашия таблет

Използвайте това приложение, за да персонализирате настройките. 
 -   Докоснете         в Началния екран или сп. меню. 

Безжични комуникации и мрежи 

Wi-Fi 
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свързвате към Wi-Fi мрежи и осъществявате достъп до 
интернет или до други мрежови устройства. 

Bluetooth 
Активирайте Bluetooth функцията, за да обменяте информация на къси разстояния. 

Използване на данни 
Следете обема на трафика от данни, който използвате, и персонализирайте настройката за 
ограничения. 

Още... 
Настройте следните данни. 
• Режим Самолет

Активирайте режим Самолет, за да деактивирате всички безжични функции на вашето
устройство. Можете да използвате само  неговите не-мрежови функции.
Режим Самолет деактивира безжичните функции, за да намали възможните смущения в
работата на електроннонто оборудване на самолета.

• VPN
Настройка и управление на виртуални частни мрежи (VPN).

• Тетъринг и портативен хотспот
- С тези настройки можете да използвате устройството като безжичен модем при свързването

му по USB с компютър.
- Можете да използвате устройството и като безжична точка за достъп за други устройства.
- Активирайте Bluetooth тетъринг функцията, за да споделяте вашата мобилна мрежа с 

компютри по Bluetooth.

• Мобилни мрежи
- Връзка за данни: Използвайте, за да разрешите мрежови услуги за пакетно превключвани

мрежи за данни.
- Роуминг на данни: Използвайте устройството, за да го свържете към друга мрежа,

когато сте в роуминг, или вашата домашна мрежа не е достъпна.
- Мрежов режим: Избор на предпочитан мрежов режим.
- Имена на точките за достъп: Настройте имената на точките за достъп (APN).
- Използвайте само 2G мрежи, за да пестите енергия на батерията.
- Мрежови оператори: Търсене на налични мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Устройство 
Звук 

- Изберете аудио профилите на вашия таблет.
- Настройте силата на звука, типа рингтон и известията.

Дисплей 
Промяна в настройките за контрол на дисплея и подсветката на вашето устройство. 
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Сторидж 
Вижте информацията за паметта на вашето устройство и картата-памет. Можете също да 
форматирате картата-памет. 

Форматирането на карттата-памет изтрива всички данни в нея завинаги. 

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от указания, защото 
операционната система и предварително инсталираните приложения заемат част от нея. 

Батерия 
Вижте количеството енергия консумирана от вашето устройство. 

Приложения 
Управлявайте работещите приложения, премествайте приложения към или от сторидж 
картата, инсталирайте и деинсталирайте програми. 

Персонални 
Достъп до местоположението 
Изберете използваните източници при определяне на вашето местоположение. 

- Достъп до моето местоположение: Настройте, за да използвате Wi-Fi и/или
мобилните мрежи за откриване на текущото местоположение.

- GPS сателити: Настройте, за да използвате GPS сателит за откриване на текущото
местоположение.

- Местоположение с Wi-Fi & мобилни мрежи: Позволете на приложенията да
използват услугата за местоположение на Google, за оценят по-бързо вашето
местоположение.

Сигурност 
Настройте заключване на екрана или управлявайте пароли за паметта. 

Език и въвеждане (клавиатура) 
Настройте езика и региона на операционната система. Можете също да настроите опциите за 
екранната клавиатура. 

Архивиране и ресет 
Променете настройките за управление на настройките и данните. 

- Архивиране на моите данни: Настройка за архивиране на настройки и данни от
приложенията в Google сървъра.

- Акаунт за архивиране : Настройте или редактирайте вашия акаунт за арховиране в Google.
- Автоматично възстановяване: Настройте, за да възстановявате настройки и

приложения за данни, когато инсталирате повторно приложения във вашето
устройство.

- Ресетиране до фабричните данни: Ресетиране на настройките до фабричните стойности по
подразбиране и изтриване на всички данни.

Акаунти 
Добавяне и управление на вашите e-mail, Google, Facebook и Twitter akaunti. 

Система 
Дата и час 
Осъществете достъп и променете следните настройки за контрол как устройството се показва 
пред мен, и датата. 

- Автоматични дата и време: Автоматично обновявайте времето и датата при
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преместване през часовите зони. 
- Автоматична часова зона: Настройте, за да получавате информация за часовата зона при

придвижване през часовите зони.
- Настройка на датата: Настройте ръчно вашата локална дата.
- Настройка на часа: Настройте ръчно вашето локално време.
- Избор на часова зона: Настройте вашата локална часова зона.
- Използване на 24-часов формат: Показване на часа в 24-часов формат.
- Избор на формат за датата: Изберете подходящия формат за датата.

Достъпност 
Използвайте тези настройки, когато сте изтеглили и инсталирали инструмент за достъпност 
като екранен четец, който осигурява гласова обратна връзка. Можете да включвате или 
изключвате функциите или услугите за достъпност. 

За таблета 
Достъп до информация за устройството и софтуер за актуализация на устройството. Вижте 
различни видове информация за таблета като батерия, правна информация, номер на 
модела, версия на софтуера, версия на базовата лента и номер на билда. 
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13. Спецификации

Четириядрен, 1,3 GHz 

2 GB флаш + 16 GB RAM 

Micro SDHC/SDXC, до 64 GB 

Предна 0,3 MP + Задна 2MP 

13 

Wi-Fi (802.11 b/g/n), 
Bluetooth 4.0+HS 

5000 mAh 

209.2*125.6*9.8 mm (В х Ш х Д) 

350 g (прибл.) 
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GPS, A-GPS 

8” IPS, 16:9, 1280*600 

AndroidTM 9.0, PieTM 

WCDMA: 900/2100; 
GSM: 850/900/1800/1900  LTE band 1/3/7/20 
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14. Информация за специфичната 
степен на проникване

Международни стандарти 
ТОЗИ МОБИЛЕН Таблет СЪОТВЕТСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА 
РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ. 
Вашият мобилен таблет е радио предавател и приемник. Той е проектиран и произведен да не 
надвишава радиочестотната (РЧ) енергия, определена с международните стандарти. Тези 
препоръки са направени от Международната комисия за защита от нейонизиращо излъчване 
(ICNIRP) и института на електрическите и електронни инженери (IEEE), като предвиждат 
значителна безопасна граница за гарантиране на защитата на всички хора, независимо от 
тяхната възраст и здравословно състояние. Препоръките за излагане при мобилните таблети 
използват измервателна единица известна като Специфична степен на проникване (Specific 
Absorption Rate - SAR). SAR лимитът препоръчан от  ICNIRP за мнобилните таблети използвани от 
масовия потребител е 2,0 W/kg усреднени за десет грама тъкан и 1,6 W/kg усреднени за един 
грам тъкан от IEEE стандарт 1528 за главата. Тестовете за SAR са проведени по препоръчани 
работни позиции, като мобилният таблет е излъчвал най-висока сертифицирана мощност на 
всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя на най-високото сертифицирано 
ниво на мощност, реалните SAR нива на мобилния таблет при  работа в общия случай са под 
максималната стойност на SAR. Това е така, защото таблетът е проектиран да работи на 
множество нива на мощност, така че да използва само мощността нужна за достигане на 
мрежата. Най-общо казано, колкото по-близо сте до антената на базовата станция, толкова по-
ниска е излъчваната от устройството мощност. Въпреки че може да има различия между нивата 
на SAR за различните таблети и за различните позиции на използване, те всички покриват 
международните стандарти за защита от излагане на радиочестотни излъчвания. 

Най-високата стойност на SAR за този модел при тестване за съответствие на 
стандарта беше 0.796 W/kg (10g) според препоръката на ICNIRP. За ограничаване на 
излагането на радиочестотни излъчвания се препоръчва да се намали 
продължителността на разговори с мобилния таблет или да се използват слушалки. 
Целта на тези предпазни мерки е да се държи мобилния таблет далеч от главата и 
тялото. 
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15. Отстраняване на повреди
Дисплеят е БЛОКИРАН когато включите таблета 
Някой с е опитал да използва вашия таблет, но не е знаел PIN кода, нито 
разблокиращия код (PUK). Обадете се на доставчика на мобилни услуги. 

Дисплеят показва IMSI грешка 
Този проблем е свързан с вашия абонамент. Обадете се на вашия мобилен оператор. 

Сомволът за мрежа не се показва 
Връзката с мрежата е загубена. Или сте в радио сянка (в тунел или между високи сгради), 
или сте извън покритието на мобилната мрежа. Опитайте от друго място, опитайте се да 
се свържете повторно с мрежата (особено когато сте в чужбина), или се свържете с вашия 
мрежов оператор за помощ / информация. 

Сензорният екран реагира бавно или неправилно 
Ако екранът не реагира правилно, опитайте следното: 

- Отстранете всякакво защитно покритие от екрана. Защитното покритие пречи на
устройството да разпознава вашите действия и не се препоръчва да устройства с
чувствителни на допир екрани.

- Уверете се, че вашите ръце са чисти и сухи, когато докосвате сензорния екран.
- Рестартирайте устройството, за да изчистите всякакви софтуерни бъгове.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е обновен до най-новата версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, занесете го на вашия дилър/техник.

Батерията изглежда, че прегрява 
Може би използвате зарядно устройство, което не е за вашия таблет. Уверете се, че 
винаги използвате автентичните аксесоари доставени с таблета. 

Вашият таблет не показва телефонните номера на входящите повиквания 
Тази функция зависи от мрежата и абонамента. Ако мрежата не изпраща номера на 
повикването, телефонът ще покаже вместо това Call 1 (Обаждане 1) или Withheld 
(Неизвестен номер). Обадете се на вашия оператор за подробна информация по 
въпроса. 

Не можете да изпращате текстови съобщения 
Някои мрежи не разрешават обмена на съобщения с други мрежи. Проверете първо дали 
сте въвели номера на вашия SMS център, или се обадете на вашия оператор за подробна 
информация по въпроса. 

Не можете да получавате и/или да съхранявате JPEG снимки 
Дадена снимка може да не се приема от таблета, ако е твърде голяма, ако името й е 
твърде дълго или не е в правилния файлов формат. 

Смятате, че имате пропуснати някои обаждания 
Проверете опциите за отклоняване на обаждания. 

При зареждане иконата на батерията не показва лентата в нея, а контурите на иконата мигат 
Зареждайте батерията само в среда с температура, която не е под 0°C (32°F) или над 45°C 
(113°F). В другите случаи, моля, обадете се на доставчика на таблета. 
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Дисплеят показва SIM грешка 
Проверете дали SIM картата е поставена правилно. Ако проблемът продължава, SIM картата 
може да е повредена. Обадете се на вашия оператор. 

Таблетът не работи добре в кола 
Колата е изградена от множество метални части, които абсорбират електромагнитните вълни 
и могат да повлияят на работата на таблета. Можете допълнително да закупите комплект за 
кола с външна антена, с който ще можете да правите и получавате телефонни обаждания без 
да докосвате самото устройство. 
Проверете местните закони дали е разрешено да използвате таблета докато шофирате. 

Таблетът не се зарежда 
Ако батерията е напълно изчерпана, може да са нужни няколко минути за предварително 
зареждане (понякога до 5 минути) преди изконата за зареждане да се появи на екрана. 

Снимката направена с камерата на таблета не е ясна 
Уверете се, че обективите и на двете камери са почистени. 

Когато включвате таблета или когато го използвате,  той подсказва да въведете някой от 
следните кодове: 

- Парола: Когато е активирана функцията за заключване, трябва да въведете паролата,
която сте сложили на устройството.

- PIN: Когато използвате устройството за първи път, или когато е активирано
изискването за PIN, трябва да въведете PIN кода на вашата SIM или USIM карта.
Можете да деактивирате тази функция чрез менюто „Lock SIM card“ (Заключване на
SIM картата).

- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат от въвеждане
няколко пъти на неправилен PIN. Трябва да въведете PUK кода предоставен от 
доставчика на мобилни услуги.

- PIN2: Когато сте в меню изискващо въвеждане на PIN2, трябва да въведете PIN2
кода на вашата SIM или USIM карта. За подробности, моля, обадете се на вашия
доставчик на услуги.

Устройството „замръзва“ или има фатални грешки 
Ако устройството „замръзва“ или „увисва“, може да е нужно да затворите някои 
програми или да го ресетирате, за да възстановите неговата функционалност. Ако 
устройството е „замръзнало“ и не реагира, натиснете и задръжте бутон Захранване 8-10 
секунди. Таблетът ще се рестартира автоматично. 
Ако това не реши проблема, направете ресет на фабричните данни. В списъчното меню 
докоснете Settings > Back up & reset > Factory data reset > Reset device > Erase everything. 
(Настройки > Бекъп и ресет > Ресетиране на фабричните данни > Ресетиране на устройството > 
Изтриване на всичко). 

Другите не могат да ви чуят, когато говорите при обаждане 
- Уверете се, че не покривате с ръка вградения микрофон на таблета.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

При пускане на FM радио се появяват съобщения за грешки 
Приложението за FM радио на таблета използва кабела на слушалките като антена. Без да са 
свързани слушалките не могат да се получават радио каналите. За да използвате FM радио, 
уверете се първо, че слушалките са свързани правилно. След това сканирайте и запаметете 
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наличните радио станции/канали. 

Не се открива друго Bluetooth устройство 
- Уверете се, че Bluetooth безжичната функция е активирана на вашето устройство.
- Уверете се, че Bluetooth безжичната функция е активирана на устройството, с което

искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в максималния

Bluetooth обхват (10 m).
Не се установява връзка, когато свържете устройството към компютър 

- Уверете се, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с вашето устройство.
- Уверете се, че правилните драйвери са инсталирани и обновени на вашия компютър.
- Ако използвате Windows XP, уверете се, че имате Windows XP Service Pack 3 или по-

висока версия инсталирана на вашия компютър.
- Уверете се, че имате Windows Media Player 10 или по-висока версия инсталирана на вашия

компютър.
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