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1. Заходи беЗпеки

перш ніж почати працювати з планшетом, уважно прочитайте 
дане керівництво, яке слід зберігати в надійному місці, якщо  
знадобиться - звернутися до нього в майбутньому.

• Користуйтеся тільки тими аксесуарами, які поставляються 
з даним пристроєм.

• Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, 
може призвести до пошкодження пристрою.

• для підтримання належного терміну служби акумуляторної 
батареї, заряджайте її протягом 8–12 годин перед першим 
вмиканням. після цього дайте батареї можливість відпра-
цювати до повного розряджання перед підключенням до 
зарядного пристрою. після повного заряду акумуляторної 
батареї витягніть її із зарядного пристрою.

• дуже важливо, щоб утилізація акумуляторної батареї здій-
снювалася екологічно безпечним способом. не кидайте аку-
муляторну батарею у вогонь, бо це може спричинити вибух.

• Час роботи вказується для ідеальних умов роботи. при 
роботі в умовах екстремальних температур час роботи від 
акумуляторної батареї буде меншим.

• Ідеальна температура для оптимального використання ба-
тареї становить 35°C.

• не працюйте з виробом у районах із дуже низькою або 
дуже високою температурою, а також у вологих або запи-
лених місцях. не залишайте цей пристрій під дією прямих 
сонячних променів.

• не допускайте падіння цього пристрою, оскільки при цьому 
є висока ймовірність пошкодження екрану та інших крихких  
компонентів.

• Якщо у даний пристрій потрапила волога внаслідок роз-
бризкування чи розливання якоїсь рідини, рекомендується 
негайно ВИМКнутИ його і протерти м’якою сухою ткани-
ною. у разі повного  занурення даного пристрою у воду або 
іншу речовину дуже висока ймовірність серйозного пошко-
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дження пристрою. Будьте особливо уважними і в жодному разі 
не допускайте занурення цього пристрою в будь-яку рідину.

• не торкайтеся до зарядного пристрою, кабелю живлення 
або його вилки мокрими руками, оскільки це може призвес-
ти до ураження електричним струмом.

• не розбирайте даний пристрій для виконання ремонту або 
технічного обслуговування, тому що при цьому втрачають 
силу гарантійні зобов’язання. усі ремонтні роботи  повинні 
виконуватися виробником або спеціалістом аналогічної 
кваліфікації.

• при використанні даного пристрою з адаптером для micro-
SIM карти накладіть стрічку для утримування SIM-карти 
на місці, інакше можна пошкодити порт при витяганні SIM-
карти. спробуйте накрити всю поверхню адаптера SIM-
карти і обрізати краї за розміром адаптера. Це дозволить 
уникнути защемлення через випадання мікро-карти з адап-
тера, встановленого в порт.

Важливо: Якщо на екрані є пошкодження/тріщини, на нього 
не поширюються гарантійні зобов’язання.

2. Загальні Відомості про пристрій
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1. Гніздо для навушників
2. порт Micro-USB
3. регулювання гучності
4. Клавіша живлення/перезавантаження/блокування
5. динамік
6. Камера
7. Мікрофон
8. знімна кришка слота SIM-карти та слота microSD-карти

3. осноВні функції

• доступ до бібліотеки мультимедіа в будь-якому місці і в 
будь-який час. Цей портативний пристрій може відтворю-
вати музику, відео або фотоальбоми з відповідних файлів.

• пристрій поставляється із вбудованим слотом для microSD-
карти. Ємність пам’яті можна збільшити до 32 Гбайт, вста-
новивши карту пам’яті більшої ємності. Цей пристрій має 
простір вбудованої пам’яті для зберігання внутрішніх до-
датків, а додаткові додатки можуть зберігатися на microSD-
карті, щоб не переповнювати вбудований простір. Ці влас-
тивості активуються за допомогою налаштувань всередині 
пристрою, які необхідно вибрати за своїм бажанням.

• заздалегідь встановлена фото- та відеокамера дозволяє 
робити фотознімки та відео.

• завдяки вмонтованій системі Wi-Fi можна підключитися до 
Інтернету по бездротовій лінії зв’язку.

• отримуйте доступ до Інтернету і відвідувати свої улюблені сайти.
• отримуйте доступ до свого облікового запису електронної пошти.
• даний пристрій дозволяє завантажувати різні додатки  і під-

ключатися до соціальних мереж.
• переглядайте YouTube і отримуйте доступ до найбільш по-

пулярної і найбільшої інтернет-спільноти обміну відеомате-
ріалами.

• Відкрийте для себе тисячі додатків для ос Android. доступ 
до ігор, корисних додатків та інших даних можна отримати  
через Google Play.
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4. осноВні операції

4.1 ВмиканнЯ жиВленнЯ:
натисніть кнопку ЖИВленнЯ і утримуйте її близько 2 секунд, 
при цьому пристрій запуститься і з’явиться зображення заблоко-
ваного екрану (замок). зсуньте замок вправо, щоб розблокувати 
пристрій. Відобразиться головний екран.

4.2 режим очікуВаннЯ:
при увімкненому пристрої короткочасно натисніть кнопку ЖИВ-
леннЯ, щоб вимкнути дисплей, після цього він переходить у 
режим очікування. натисніть кнопку ЖИВленнЯ ще раз, щоб 
вивести пристрій із режиму очікування, і зсуньте замок вправо, 
щоб продовжити роботу.

4.3 ВимкненнЯ електрожиВленнЯ:
натисніть кнопку ЖИВленнЯ і утримуйте її близько 2 секунд, 
виберіть «Power Off» (Вимкнути живлення), а потім виберіть OK 
у вікні що випливає.

4.4 скиданнЯ:
Якщо пристрій заблокований, його не можна запустити або ви-
мкнути натисненням на кнопку ЖИВленнЯ, можна використати 
функцію сКИданнЯ.

4.5 ЗарЯдка:
Якщо пристрій не можна увімкнути або він вимикається авто-
матично, його необхідно встановити на зарядку.
Користуйтеся тільки тим зарядним пристроєм, який вказаний у 
керівництві виробника.

4.6 голоВний екран:
натисніть на для переходу на головний екран.

4.7 кнопка поВерненнЯ:
натисніть на для переходу на попередню сторінку.
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4.8 останнє ЗаВданнЯ:
натисніть на  для перегляду останніх завдань. доторкніть-
ся до рамки цього завдання, щоб відкрити його, або проведіть 
пальцем, щоб закрити його. Якщо пристрій працює повільно, 
рекомендується скористатися цією функцією і закрити відкриті 
програми, які в даний час не використовуються. занадто велика 
кількість відкритих програм уповільнює роботу системи.

4.9 меню:
Виберіть вкладку для доступу до головного меню і перегляду 
всіх опцій.
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5. голоВний екран

Він займає декілька сторінок, проведіть пальцем вліво або впра-
во, щоб переглянути всі основні екрани.

5.1 додаВаннЯ додаткіВ та ВіджетіВ
на голоВний екран:
Щоб додати конкретний додаток на головний екран запустіть 
список додатків, натисніть на потрібний вам значок і перетягніть 
його на головний екран. Щоб перемістити додаток на який-не-
будь інший екран, крім головного екрана, просто перетягніть 
його вліво або вправо для переміщення на іншу сторінку. Щоб 
видалити значок додатку з головного екрану, перетягніть його 
вгору і помістіть його на значок «Видалити».
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5.2 Шпалери:
Якщо ви хочете змінити колір фону на головному екрані, натис-
ніть на вільне місце на головному екрані на декілька секунд, і 
виберіть інші шпалери з меню, що випливає.

5.3 панель поВідомлень:
доторкнувшись до правого верхнього кутка екрану, можна ру-
хом пальця відкрити панель повідомлень, на якій представлена 
інформація про статус Wi-Fi, акумуляторну батарею, оновлення, 
завантаження та ін.
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5.4 поШук:
натисніть на  для пошуку інформації в мережі Інтернет. Голо-
совий пошук підтримується.

6. підключеннЯ до мереж

6.1 підключеннЯ до Wi-Fi:
натисніть на значок (налаштування).
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• проведіть пальцем по значку Wi-Fi  вправо (уВІМКн.), 
щоб підключитися до Wi-Fi, при цьому планшет виконає 
сканування і запропонує список доступних бездротових 
мереж. натисніть на ім’я мережі, до якої ви хочете підклю-
читися.

• Якщо ця мережа Wi-Fi не захищена паролем, планшет під-
ключиться до неї автоматично. Якщо ця мережа Wi-Fi за-
хищена паролем, уведіть пароль і натисніть Connect (Під-
ключитися).

• проведіть пальцем по значку Wi-Fi  влі-
во, щоб відключитися від Wi-Fi.

6.2 доступ до мережі череЗ 3G:
• Відключіть Wi-Fi і виберіть More – Mobile networks (Далі – 

Мобільні мережі).
• переконайтеся, що для Data enabled (Дані включено) ви-

бране положення ON (уВІМКн).
• натисніть на Network operators (Мережеві оператори) і 

здійсніть пошук  мереж.
• Мобільні мережі можуть вибиратися автоматично.

6.3 інШі мережі:
• Ethernet
• VPN

Зверніть увагу: доступність і швидкість роботи мережі залежать 
від мережі користувача та  оплати послуг роботи в мережі 3G.
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7. підключеннЯ до порту USB

планшет може підключатися до комп’ютера з ос Windows за 
допомогою кабелю USB, який дозволяє передавати музику, ві-
део, фотографії та інші файли або з комп’ютера в планшет, або 
з планшета в комп’ютер. Виконайте такі дії: 
• підключіть планшет до пК кабелем USB.
• Виберіть мультимедійний пристрій (MTP)

Якщо вказаний вище інтерфейс не випливає, натисніть на 

- значок, що знаходиться у верхньому лівому кутку екрану, і ви-
беріть USB connected (Подключение USB) у вікні, що випливає.

8. додатки

8.1 ВстаноВленнЯ ноВих додаткіВ:

8.1.1 для завантаження та встановлення додатків із 
Playstore  просто слідуйте інструкціям системи.

8.1.2 для встановлення пакетів додатків для ос Android 
(APK) на пристрій пам’яті планшета запустіть File Manager 
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(Диспетчер файлів), знайдіть місцеположення пакетів до-
датків і натисніть на ім’я додатку для його встановлення.

поради
для встановлення додатків, які не завантажуються з Playstore, 
переконайтеся, що для Unknown source (невідоме джерело) ви-
бране значення ON (УВІМКН.) (його можна знайти, вибравши 
Settings – Security – DEVICE ADMINISTRATION (налаштування 
– Безпека – КеруВаннЯ прИстроЯМИ).

Якщо даний додаток уже існує на планшеті, виберіть OK, щоб 
замінити його останньою версією пакета. 

Зверніть увагу: можна вибрати місце для зберігання заванта-
жених додатків, слідуючи інструкціям в меню Storage (пам’ять). 
Це дозволить перемістити додатки на SD-карту і зекономити 
місце у внутрішній пам’яті планшета. Виконання цього процесу 
сприяє тому, що планшет не буде працювати повільніше.
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8.2 ВидаленнЯ додаткіВ:

8.2.1 натисніть на Setting–Apps–All (налаштування–додатки–усі).

8.2.2 натисніть на додаток, який ви хочете видалити.

8.2.3 натисніть на Uninstall (Видалити).

8.3 робота З додатками:
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8.3.1 натисніть на Setting – Apps – All (Налаштування – До-
датки – Усі).

8.3.2 натисніть на додаток і виберіть Force stop (Примусова 
зупинка), Uninstall (Видалити), Clear data (Очистити дані) 
або Move to SD (Перемістити на SD).

9. ВідтВореннЯ Відео

отримувати задоволення, переглядаючи фільми та відео, мож-
на за допомогою додатків, уже встановлених на планшеті, або 
встановивши  інші відео додатки та збагативши свої можливості 
перегляду відео.

9.1 натисніть на значок  для входу в інтерфейс відео-
плеєра або відкривайте відео файли прямо з File Manager 
(Диспетчера файлів).

9.2 планшет підтримує велику кількість форматів відео 
файлів, у тому числі 1080P AVi, 3GP, MP4.
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9.3 натисніть на індикатор виконання для швидкого «пере-
мотування» вперед або назад.
9.4 натисніть на  для доступу до налаштувань відеоплеєра.

10. ВідтВореннЯ муЗики

отримувати задоволення від прослуховування музики можна за 
допомогою Music Player (Музичного плеєра), уже встановленого 
на планшеті, або встановивши інші аудіо додатки.

10.1 натисніть на значок  музичного плеєра для входу в 
інтерфейс музичного плеєра або відкривайте аудіо файли 
прямо з File Manager (Диспетчера файлів).

10.2 пристрій підтримує такі формати аудіо файлів: MP3, 
AAC, WAV, FLAC.

10.3 натисніть на індикатор виконання для швидкого «пере-
мотування» вперед або назад.

10.4 Якщо у списку відтворення немає аудіо файлів, систе-
ма буде автоматично завантажувати аудіо файл із пам’яті 
планшета.
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11. камера
натисніть цей значок  для доступу до функції камери.

11.1 режим фотоЗйомки 
11.1.1 натисніть на синій круг , щоб зробити знімок.
11.1.2 натисніть на , щоб отримати доступ до опцій фото-
зйомки.
11.1.3 натисніть на міні-картинку для перегляду збережених зо-
бражень.
11.1.4 натисніть на , щоб перейти в режим відеозапису.

11.2 режим ВідеоЗапису 
11.2.1 натисніть на червоний круг  , щоб почати відеозапис, 
натисніть на нього ще раз, щоб зупинити і  зберегти відео.
11.2.2 натисніть на , щоб отримати доступ до опцій відеоз-
йомки.
11.2.3 натисніть на міні-картинку для перегляду збережених ві-
деозаписів.
11.2.4 натисніть на , щоб перейти в режим фото-
зйомки.
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12. налаШтуВаннЯ системи

натисніть на значок  (налаштування), щоб ввести налашту-
вання системи, в тому числі Wireless & networks (Бездротові 
підключення та мережі), Sound (звук), Display (Відображення), 
Storage (пам’ять), Battery (акумуляторна батарея), Apps (до-
датки), Location Services (послуги визначення місцеположен-
ня), Security (Безпека), Language/Input (Мова та введення), 
Backup/Reset (резервне копіювання та скидання), Accounts & 
Sync (облікові записи та синхронізація), Date/Time (дата й час), 
Accessibility (доступність), Developer Options (параметри роз-
робника) та About Tablet (про планшет).

12.1 беЗдротоВі підключеннЯ до мережі:
з меню Settings (налаштування) виберіть пункт «Internet 
Connects Manager» (диспетчер підключення Інтернету), на-
тисніть кнопку «Wi-Fi settings» (налаштування Wi-Fi), увійдіть 
в меню Wi-Fi і виберіть «Wi-Fi», щоб відкрити з’єднання. після 
вмикання Wi-Fi буде здійснено автоматичний пошук. на екрані 
з’явиться список усіх доступних мереж. натисніть на ім’я мере-
жі, до якої ви хочете підключитися, введіть пароль, і через де-
кілька секунд ви будете підключені до Інтернету. 
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для підключення до Інтернету за допомогою 3G Dongle (апарат-
ного ключа 3G) підключіть апаратний ключ до порту USB за до-
помогою кабелю OTG з комплекту поставки. система виявить 
апаратний ключ  і активує його. увійдіть в меню «Settings/Wifi 
and other networks» (налаштування/Wi-Fi та інші мережі), вибе-
ріть «Mobile Networks» (Мобільні мережі), і система автоматично 
підключиться до Інтернету.

12.2 ЗВук:
Можна встановити гучність звуку, мелодії та повідомлення, а та-
кож системні звуки.

12.3 дисплей:
опції: Brightness (Яскравість), Wallpaper (шпалери), Auto-Rotate 
Screen (автоматичний поворот екрану), Auto Sleep Time (Час 
автоматичного переходу в сплячий режим), Font Size (розмір 
шрифту), Accelerometer Co-ordinate System (система координат 
акселерометра), Smart Colour and Intelligent Backlight (розумний 
вибір кольору та інтелектуальне підсвічення).
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12.4 пам’Ять:
загальний вигляд внутрішньої пам’яті і зовнішньої SD-карти.

12.5 акумулЯторна батареЯ:
загальний вигляд інформації про акумуляторну батарею:

12.6 додатки:
див. пункт 8. Додатки.



UA

21

12.7 послуги ВиЗначеннЯ місцеположеннЯ:
у цьому меню можна активувати послуги визначення місцеполо-
ження, які надають деяким додаткам доступ до ваших координат.

12.8 беЗпека:
опції: Screen Security (Безпека екрану), Passwords (паролі), 
Device Administration (Керування пристроями) та Credential 
Storage (зберігання ідентифікаційних даних).
поради: при встановленні додатків поза рамками Playstore, уві-
мкніть Unknown sources (Невідомі джерела).
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12.9 моВа та ВВеденнЯ:
Можна змінити мову системи і вибрати введення даних з клаві-
атури за замовчуванням.
поради: при встановленні введення не забудьте увімкнути його 
в цьому налаштуванні.

12.10 реЗерВне копіюВаннЯ та скиданнЯ:
опції: Backup & Restore (резервне копіювання та відновлення), 
Factory Data Reset (скидання до заводських налаштувань) та 
Recovery Mode (режим відновлення). Щоб гарантовано не втра-
тити свою особисту інформацію, рекомендується періодично 
створювати резервні копії даних.
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12.11 облікоВі Записи та синхроніЗаціЯ:
Можна керувати всіма обліковими записами в планшеті.

12.12 механіЗм перемиканнЯ по таймеру:

опції: Power on (Вмикання живлення) та Power off (Вимикання 
живлення).
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12.13 дата та час:
опції: Time & Date Settings (налаштування дати та часу), Time 
Zone (Часовий пояс) та Format Setting (налаштування формату).

12.14 доступність:
опції: Large Text (Великий текст), Auto-Rotate Screen (автоматич-
ний поворот екрану), Speak Passwords (Голосові паролі), Touch 
& Hold Delay (затримка торкання та утримування) та Install Web 
Scripts (Встановлення веб-скриптів). усі ці опції можна вибрати 
так, щоб вони найкращим чином відповідали вашим потребам.
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12.15 опції роЗробника:
опції: Desktop Backup Password (пароль резервного копіюван-
ня робочого столу), Stay Awake (Контроль неспання), HDCP 
Checking (перевірка захисту цифрового вмісту від копіювання 
в широкосмугових мережах), Protect SD Card (захист SD-карти), 
USB Debugging (налагодження через USB), Allow Mock Locations 
(роздільна здатність емуляції розташування), Input (Введення) 
та Drawing (Малювання).

12.16 про планШет:
Інформація про планшет (модель, система, версія мікропро-
грамного забезпечення і т. д.).
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13. ЗапитаннЯ та ВідпоВіді

пристрій не може підключитися до Wi-Fi:
• перевірте, чи працює бездротова мережа з іншим бездрото-
вим пристроєм.
• переконайтеся, що пристрій знаходиться в межах робочої зони 
Wi-Fi. стіни та інші перешкоди можуть зменшити дальність по-
ширення сигналу.
• переконайтеся, що використовуваний пароль правильний.

пристрій не запускається:
• пристрій не запускається, якщо заряд акумуляторної батареї 
нижчий за граничний рівень. у такому разі слід зарядити акуму-
ляторну батарею.
• натисніть кнопку RESET (скидання), і перевірте, чи  запуска-
ється виріб.
• переконайтеся, що зарядний пристрій підключений правильно.

проблема нагрівання:
• Якщо ви працюєте з декількома додатками одночасно, якщо 
вибраний найбільший рівень яскравості дисплея або якщо ви 
працюєте з пристроєм під час зарядки, пристрій може нагріва-
тися. Це нормально, і не повинно приводити  ні до яких інших 
проблем функціонування.

система не працює належним чином:
• Встановлення сторонніх додатків може призвести до непра-
вильної роботи системи. Видаліть ці сторонні додатки  або вико-
найте скидання до заводських налаштувань, щоб пристрій знову 
увійшов у нормальний режим роботи.

проблеми з налаштуванням електронної пошти:
• переконайтеся, що пристрій підключений до мережі Wi-Fi, і що 
ця мережа може підключатися до Інтернету.
• переконайтеся, що всі дані облікового запису електронної по-
шти правильно введені в додаток.
• переконайтеся, що дата системи встановлена правильно.
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проблеми запису:
• натисніть кнопку RESET (скидання) і, після перезавантажен-
ня, перевірте, чи працює запис.

надто малий час роботи від батареї:
• на час роботи від акумуляторної батареї може впливати  тем-
пература робочого середовища. Якщо температура занадто 
висока або занадто низька, то це позначиться на часі роботи. 
рекомендується працювати з пристроєм при нормальній темпе-
ратурі навколишнього середовища.
• Час роботи від акумуляторної батареї залежить від режиму 
експлуатації пристрою. підвищена гучність звуку та робота з Wi-
Fi скорочують час роботи від акумуляторної батареї.
• Щоб забезпечити тривалий термін служби акумулятора, слід 
зарядити його протягом 8–12 годин перед першим вмиканням.

у навушниках не відтворюється звук:
• переконайтеся, що аудіо файл, який ви намагаєтеся прослуху-
вати, не пошкоджений. спробуйте прослухати інший аудіо файл 
для підтвердження результату. 
• переконайтеся в надійності дротового з’єднання між навушни-
ками та пристроєм.

проблеми передачі кольору при відображенні фотографій 
або відео:
• натисніть кнопку RESET (скидання), щоб перевірити це питання.

помилки при копіюванні файлів:
• перевірте, чи не заповнений увесь простір пам’яті.
• перевірте, чи в хорошому стані знаходиться кабель USB.

інші проблеми:
• Більшість проблем можуть бути вирішені шляхом перезаван-
таження пристрою із скиданням до заводських налаштувань із 
головного меню або натисненням кнопки RESET (скидання) на 
бічній частині корпусу.



UA

28

скиданнЯ паролЯ або графічного ключа:
перед виконанням вказаних нижче дій переконайтеся, що при-
стрій повністю заряджений і не підключений до зарядного при-
строю:
1) утримуючи в натиснутому положенні кнопку живлення,  по-
вторно натискайте на кнопку Volume (Гучність) «–» (мінус), поки 
не відобразиться синій екран Telefunken (логотип Telefunken).
2) після того, як з’явиться екран, негайно відпустіть обидві кноп-
ки, а потім повторно натискайте на кнопку Volume (Гучність) «+» 
(плюс), поки не з’явиться чорний екран, після цього зупиніться. 
Якщо описана вище процедура виконана правильно, після поя-
ви чорного екрану автоматично встановиться режим ANDROID. 
Якщо ні, то повторюйте описані вище дії до тих пір, поки не отри-
маєте доступ до функцій ANDROID.
3) після переходу в режим ANDROID кнопкою VOL (Гучність) 
«–» (мінус) виділіть «Wipe Data/Factory Reset» (стерти дані і ви-
конати скидання до  заводських налаштувань), потім натисніть 
кнопку живлення (OK) для виконання входу.
4) Кнопкою VOL (Гучність) «–» (мінус) виділіть «Yes – delete all 
user data» (так – видалити усі користувацькі дані), а потім на-
тисніть кнопку живлення (Ok) для підтвердження. планшет ви-
далить усі користувацькі дані і повернеться до головного екрану 
ANDROID.
5) автоматично буде виділена підказка «Reboot System Now» 
(перезавантажте систему зараз),  для підтвердження треба 
буде натиснути кнопку живлення (Ok).
6) скидання з планшета завершено.

ВажлиВе ЗауВаженнЯ:
Ця процедура видалить усі завантажені дані і всі збережені фай-
ли. перш ніж виконати скидання до заводських налаштувань, 
витягніть флеш-карту пам’яті TF.



UA

29

14. програмне ЗабеЗпеченнЯ
програмне забезпечення, що міститься в планшеті, реалізує 
програму керування пристроєм та надається виробником ори-
гінального обладнання. прошивка програмного забезпечення 
(див. Відновлення програмного забезпечення у пристрої) є 
остаточним вирішенням серйозних системних проблем. при 
звичайній поломці можна просто перезавантажити пристрій або 
запустити процедуру скидання до заводських налаштувань. 
Якщо пошкодження системи відбувається постійно, навіть після 
запуску скидання до заводських налаштувань, слід звернути-
ся за консультацією до кваліфікованого сервісного центру для 
отримання рекомендацій. програмне забезпечення, попере-
дньо завантажене у пристрій, є стабільною версією для даного 
планшета, не заміняйте його програмним забезпеченням інших 
версій без крайньої необхідності. Ми не рекомендуємо вико-
нувати заміну програмного забезпечення в приватному поряд-
ку без вказівки виробника оригінального обладнання, який не 
несе відповідальності за будь-які можливі поломки планшета, 
спричинені  заміною програмного забезпечення користувачем у 
приватному порядку.

15. комплектаціЯ

1. Гарантiйний талон
2. Iнструкцiя користувача
3. USB кабель
4. зарядний пристрiй
5. планшетний пК
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1. меры беЗопасности

прежде чем приступить к работе с планшетом, внимательно 
прочтите данное руководство, которое следует хранить в на-
дежном месте для обращения к нему в будущем:

• пользуйтесь только теми аксессуарами, которые поставля-
ются с данным устройством.

• Использование аксессуаров, не рекомендованных произ-
водителем, может привести к повреждению устройства.

• для поддержания надлежащего срока службы аккумуля-
торной батареи, заряжайте ее в течение 8–12 часов перед 
первым включением. после этого дайте батарее возмож-
ность отработать до полного разряда перед подключением 
к зарядному устройству. после полного заряда аккумуля-
торной батареи извлеките ее из зарядного устройства.

• очень важно, чтобы утилизация аккумуляторной батареи 
осуществлялась экологически безопасным способом. не 
бросайте аккумуляторную батарею в огонь, так как это мо-
жет привести к взрыву.

• Время работы указывается для идеальных условий ра-
боты. при работе в условиях экстремальных температур 
время работы от аккумуляторной батареи будет меньше.

• Идеальная температура для оптимального использования 
батареи составляет35°C.

• не работайте с изделием в районах с очень низкой или 
очень высокой температурой, а также во влажных или за-
пыленных местах. не оставляйте это устройство под дей-
ствием прямых солнечных лучей. 

• не допускайте падения этого устройства, так как при этом 
высока вероятность повреждения экрана и других хрупких 
компонентов.

• если в данное устройство попала влага вследствие раз-
брызгивания или разлива какой-либо жидкости, рекомен-
дуется немедленно ВыКлюЧИть его и протереть мяг-
кой сухой тканью. В случае полного погружения данного 
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устройства в воду или другую жидкость очень высока 
вероятность серьезного повреждения устройства. Будьте 
особенно внимательны, и ни в коем случае не допускайте 
погружения этого устройства ни в какую жидкость.

• не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю питания 
или его вилке мокрыми руками, так как это может привести 
к поражению электрическим током.

• не разбирайте данное устройство для выполнения ремон-
та или технического обслуживания, потому что при этом 
утрачивают силу гарантийные обязательства. Все ремонт-
ные работы должны выполняться производителем или 
специалистом аналогичной квалификации.

• при использовании данного устройства с адаптером для 
micro-SIM карты наложите ленту для удержания SIM-кар-
ты на месте, иначе можно повредить порт при извлечении 
SIM-карты. попробуйте накрыть всю поверхность адаптера 
SIM-карты и обрезать края по размеру адаптера. Это по-
зволит избежать защемления из-за выпадения микро-кар-
ты из адаптера, установленного в порт.

Важно: если на экране есть повреждения/трещины, на него 
не распространяются гарантийные обязательства.

2. общие сВедениЯ об устройстВе
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1. Гнездо для наушников
2. порт Micro-USB
3. регулировка громкости
4. Клавиша питания/перезагрузки/блокировки
5. динамик
6. Камера
7. Микрофон
8. съемная крышка слота SIM-карты и слота microSD-карты

3. осноВные функции

• доступ к библиотеке мультимедиа в любом месте и в любое 
время. Это портативное устройство может воспроизводить 
музыку, видео или фотоальбомы из соответствующих файлов.

• устройство поставляется с встроенным слотом для 
microSD-карты. емкость памяти можно увеличить до 32 
Гбайт, установив карту памяти большей емкости. Это 
устройство имеет пространство встроенной памяти для 
хранения внутренних приложений, а дополнительные 
приложения могут храниться на microSD-карте, чтобы не 
переполнять встроенное пространство. Эти свойства акти-
вируются с помощью настроек внутри устройства, которые 
необходимо выбрать по своему желанию.

• заранее установленная фото- и видеокамера позволяет 
снимать фотографии и делать видео.

• Благодаря встроенной системе Wi-Fi можно подключиться 
к Интернету по беспроводной линии связи.

• Можно получить доступ к Интернету и посещать свои лю-
бимые сайты.

• Можно получить доступ к своей учетной записи электрон-
ной почты.

• данное устройство позволяет загружать различные прило-
жения и подключаться к социальным сетям.

• просматривайте YouTube, и получайте доступ к самому по-
пулярному и самому крупному интернет-сообществу обме-
на видеоматериалами.
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• откройте для себя тысячи приложений для ос Android. 
доступ к играм, полезным приложениям и другим данным 
можно получить через Google Play.

4. осноВные операции

4.1 Включение питаниЯ:
нажмите кнопку пИтанИе и удерживайте ее около 2 секунд, 
при этом устройство запустится, и появится изображение за-
блокированного экрана (замок). сдвиньте замок вправо, чтобы 
разблокировать устройство. отобразится главный экран.

4.2 режим ожиданиЯ:
при включенном устройстве кратковременно нажмите кнопку 
пИтанИе, чтобы выключить дисплей, после этого он перехо-
дит в режим ожидания. нажмите кнопку пИтанИе еще раз, что-
бы вывести устройство из режима ожидания, и сдвиньте замок 
вправо, чтобы продолжить работу.

4.3 Выключение электропитаниЯ:
нажмите кнопку пИтанИе и удерживайте ее около 2 секунд, 
выберите «Power Off» (Выключить питание), а затем выберите 
OK во всплывающем окне.

4.4 сброс:
если устройство заблокировано, его нельзя запустить или  вы-
ключить нажатием на кнопку пИтанИЯ, можно использовать 
функцию сБрос.

4.5 ЗарЯдка:
если устройство нельзя включить или оно выключается автома-
тически, его необходимо установить на зарядку.
пользуйтесь только тем зарядным устройством, которое указа-
но в руководстве производителя.
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4.6 глаВный экран:
нажмите на  для перехода на главный экран.

4.7 кнопка ВоЗВрата:
нажмите на  для перехода на предыдущую страницу.

4.8 последнЯЯ Задача:
нажмите на  для просмотра последних задач. Коснитесь 
рамки этой задачи, чтобы открыть ее, или проведите пальцем, 
чтобы закрыть ее. если устройство работает медленно, реко-
мендуется воспользоваться этой функцией и закрыть откры-
тые программы, которые в настоящее время не используется. 
слишком большое количество открытых программ замедляет 
работу системы.
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4.9 меню:
Выберите вкладку  для доступа к главному меню и просмо-
тра всех опций.

5. глаВный экран

он занимает несколько страниц, проведите пальцем влево или 
вправо, чтобы просмотреть все основные экраны.
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5.1 добаВление приложений и ВиджетоВ
на глаВный экран:
Чтобы добавить конкретное приложение на главный экран, за-
пустите список приложений, нажмите на нужный вам значок и 
перетащите его на главный экран. Чтобы переместить приложе-
ние на какой-либо другой экран, кроме главного экрана, просто 
перетащите его влево или вправо для перемещения на другую 
страницу. Чтобы удалить значок приложения с главного экрана, 
перетащите его вверх и поместите его на значок «удалить».

5.2 обои:
если вы хотите изменить цвет фона на главном экране, нажми-
те на свободное место на главном экране на несколько секунд, 
и выберите другие обои из всплывающего меню.
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5.3 панель уВедомлений:
прикоснувшись к правому верхнему углу экрана, можно дви-
жением пальца открыть панель уведомлений, на которой пред-
ставлена информация о статусе Wi-Fi, аккумуляторной батарее, 
обновлениях, загрузках и др.

5.4 поиск:
нажмите на  для поиска информации в сети Интернет. Голо-
совой поиск поддерживается.
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6. подключение к сетЯм

6.1 подключение к Wi-Fi:
● нажмите на значок  (настройки).

• проведите пальцем по значку Wi-Fi  вправо (ВКл), чтобы 
подключиться к Wi-Fi, при этом планшет выполнит сканиро-
вание и предложит список доступных беспроводных сетей. 
нажмите на имя сети, к которой вы хотите подключиться.

• если эта сеть Wi-Fi не защищена паролем, планшет под-
ключится к ней автоматически. если эта сеть Wi-Fi защи-
щена паролем, введите пароль и нажмите Connect (Под-
ключиться).

• проведите пальцем по значку Wi-Fi  
влево, чтобы отключиться от Wi-Fi.

6.2 доступ к сети череЗ 3G:
• отключите Wi-Fi, и выберите More – Mobile networks (Да-

лее – Мобильные сети).
• убедитесь, что для Data enabled (Данные включены) вы-

брано состояние ON (ВКл).
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• нажмите на Network operators (Сетевые операторы) и 
произведите поиск сетей.

• Мобильные сети могут выбираться автоматически.

6.3 другие сети:
• Ethernet
• VPN

обратите внимание: доступность и скорость работы сети за-
висят от сети пользователя и оплаты услуг работы в сети 3G.

7. подключение к порту USB
планшет может подключаться к компьютеру с ос Windows с 
помощью кабеля USB, который позволяет передавать музы-
ку, видео, фотографии и другие файлы либо из компьютера в 
планшет, либо из планшета в компьютер. Выполните следую-
щие действия: 
• подключите планшет к пК кабелем USB.
• Выберите мультимедийное устройство (MTP)

если вышеуказанный интерфейс не всплывает, нажмите на
- значок, находящийся в верхнем левом углу экрана, и выберите 
USB connected (Подключение USB) во всплывающем окне.
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8. приложениЯ

8.1 устаноВка ноВых приложений:

8.1.1 для загрузки и установки приложений из Playstore , 
просто следуйте инструкциям системы.

8.1.2 для установки пакетов приложений для ос Android 
(APK) на устройство памяти планшета запустите File 
Manager (Диспетчер файлов), найдите местоположение па-
кетов приложений и нажмите на имя приложения для его 
установки.

советы
• для установки приложений, которые не загружаются из 

Playstore, убедитесь, что для Unknown source (неизвест-
ный источник) выбрано значение ON (ВКЛ) (его можно най-
ти, выбрав Settings – Security – DEVICE ADMINISTRATION 
(настройки – Безопасность – упраВленИе устрой-
стВаМИ).

• если данное приложение уже существует на планшете, вы-
берите OK, чтобы заменить его последней версией пакета. 
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обратите внимание: можно выбрать место для хранения за-
груженных приложений, следуя инструкциям в меню Storage 
(память). Это позволит переместить приложения на SD-карту 
и сэкономить место во внутренней памяти планшета. Выпол-
нение этого процесса способствует тому, что планшет не будет 
работать медленнее.

8.2 удаление приложений:

8.2.1 нажмите на Setting – Apps – All (Настройка – Прило-
жения – Все).
8.2.2 нажмите на приложение, которое вы хотите удалить.
8.2.3 нажмите на Uninstall (Удалить).

8.3 работа с приложениЯми:

8.3.1 нажмите на Setting – Apps – All (Настройка – Прило-
жения – Все).

8.3.2 нажмите на приложение и выберите Force stop (При-
нудительная остановка), Uninstall (Удалить), Clear data 
(Очистить данные) или Move to SD (Переместить на SD).
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9. ВоспроиЗВедение Видео

получать удовольствие, просматривая фильмы и видео, можно 
с помощью приложений, уже установленных на планшете, или 
установив другие видео приложения и обогатив свои возможно-
сти просмотра видео.

9.1 нажмите на значок  для входа в интерфейс видео-
плеера или открывайте видео файлы прямо из File Manager 
(Диспетчера файлов).
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9.2 планшет поддерживает большое количество форматов 
видео файлов, в том числе 1080P AVi, 3GP, MP4.

9.3 нажмите на индикатор выполнения для быстрой «пере-
мотки» вперед или назад.

9.4 нажмите на  для доступа к настройкам видеоплеера.

10. ВоспроиЗВедение муЗыки

получать удовольствие от прослушивания музыки можно с по-
мощью Music Player (Музыкального плеера), уже установленно-
го на планшете, или установив другие аудио приложения.

10.1 нажмите на значок  музыкального плеера для вхо-
да в интерфейс музыкального плеера или открывайте ау-
дио файлы прямо из File Manager (Диспетчера файлов).

10.2 устройство поддерживает следующие форматы аудио 
файлов: MP3, AAC, WAV, FLAC.
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10.3 нажмите на индикатор выполнения для быстрой «пе-
ремотки» вперед или назад.

10.4 если в списке воспроизведения нет аудио файлов, си-
стема будет автоматически загружать аудио файл из памя-
ти планшета.

11. камера
нажмите этот значок  для доступа к функции камеры.

11.1 режим фотосъемки 
11.1.1 нажмите на синий круг , чтобы сделать снимок.
11.1.2 нажмите на , чтобы получить доступ к опциям фото-
съемки.
11.1.3 нажмите на мини-картинку для просмотра сохраненных 
изображений.
11.1.4 нажмите на , чтобы перейти в режим видеозаписи.

11.2 режим ВидеоЗаписи 
11.2.1 нажмите на красный круг  , чтобы начать видеозапись, 
нажмите на него еще раз, чтобы остановить и сохранить видео.
11.2.2 нажмите на , чтобы получить доступ к опциям виде-
осъемки.
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11.2.3 нажмите на мини-картинку для просмотра сохраненных 
видеозаписей.
11.2.4 нажмите на , чтобы перейти в режим фото-
съемки.

12. настройки системы

нажмите на значок  (настройки), чтобы ввести настройки 
системы, в том числе Wireless & networks (Беспроводные под-
ключения и сети), Sound (звук), Display (отображение), Storage 
(память), Battery (аккумуляторная батарея), Apps (приложе-
ния), Location Services (услуги определения местоположения), 
Security (Безопасность), Language/Input (Язык и ввод), Backup/
Reset (резервное копирование и сброс), Accounts & Sync 
(учетные записи и синхронизация), Date/Time (дата и время), 
Accessibility (доступность), Developer Options (параметры раз-
работчика) и About Tablet (о планшете).

12.1 беспроВодные подключениЯ и сети:
Из меню Settings (настройки) выберите пункт «Internet Connects 
Manager» (диспетчер подключения Интернета), нажмите кнопку 
«Wi-Fi settings» (настройки Wi-Fi), войдите в меню Wi-Fi и выбе-
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рите «Wi-Fi», чтобы открыть соединение. после включения Wi-
Fi будет произведен автоматический поиск. на экране появится 
список всех доступных сетей. нажмите на имя сети, к которой 
вы хотите подключиться, введите пароль, и через несколько се-
кунд вы будете подключены к Интернету. 

для подключения к Интернету с помощью 3G Dongle (аппарат-
ного ключа 3G) подключите аппаратный ключ к порту USB с по-
мощью кабеля OTG из комплекта поставки. система обнаружит 
аппаратный ключ и активирует его. Войдите в меню «Settings/
Wifi and other networks» (настройки/Wi-Fi и другие сети), выбе-
рите «Mobile Networks» (Мобильные сети), и система автомати-
чески подключится к Интернету.

12.2 ЗВук:
Можно установить громкость звука, мелодии и уведомления, а 
также системные звуки.

12.3 дисплей:
опции: Brightness (Яркость), Wallpaper (обои), Auto-Rotate 
Screen (автоматический поворота экрана), Auto Sleep Time 
(Время автоматического перехода в спящий режим), Font Size 
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(размер шрифта), Accelerometer Co-ordinate System (система 
координат акселерометра), Smart Colour and Intelligent Backlight 
(разумный выбор цвета и интеллектуальная подсветка).

12.4 памЯть:
общий вид внутренней памяти и внешней SD-карты.

12.5 аккумулЯторнаЯ батареЯ:
общий вид информации об аккумуляторной батарее:

12.6 приложениЯ:
см. пункт 8. Приложения.
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12.7 услуги определениЯ местоположениЯ:
В этом меню можно активировать услуги определения место-
положения, которые предоставляют некоторым приложениям 
доступ к вашим координатам.

12.8 беЗопасность:

опции: Screen Security (Безопасность экрана), Passwords 
(пароли), Device Administration (управление устройствами) и 
Credential Storage (Хранение идентификационных данных).
советы: при установке приложений вне рамок Playstore, вклю-
чите Unknown sources (Неизвестные источники).
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12.9 ЯЗык и ВВод:
Можно изменить язык системы и выбрать ввод данных с клави-
атуры по умолчанию.
советы: при установке ввода не забудьте включить его в этой 
настройке.

12.10 реЗерВное копироВание и сброс:
опции: Backup & Restore (резервное копирование и восстанов-
ление), Factory Data Reset (сброс к заводским настройкам) и 
Recovery Mode (режим восстановления). Чтобы гарантированно 
не потерять свою личную информацию, рекомендуется перио-
дически создавать резервные копии данных.



53

RU

12.11 учетные Записи и синхрониЗациЯ:
Можно управлять всеми учетными записями в планшете.

12.12 механиЗм переключениЯ по таймеру:
опции: Power on (Включение питания) и Power off (Выключение 
питания).
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12.13 дата и ВремЯ:
опции: Time & Date Settings (настройки даты и времени), Time 
Zone (Часовой пояс) и Format Setting (настройки формата).

12.14 доступность:
опции: Large Text (Большой текст), Auto-Rotate Screen (автома-
тический поворот экрана), Speak Passwords (Голосовые паро-
ли), Touch & Hold Delay (задержка касания и удерживания) and 
Install Web Scripts (установка веб-скриптов). Все эти опции мож-
но выбрать так, чтобы они наилучшим образом соответствова-
ли вашим потребностям.
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12.15 опции раЗработчика:
опции: Desktop Backup Password (пароль резервного копиро-
вания рабочего стола), Stay Awake (Контроль бодрствования), 
HDCP Checking (проверка защиты цифрового содержимого от 
копирования в широкополосных сетях), Protect SD Card (защи-
та SD-карты), USB Debugging (отладка через USB), Allow Mock 
Locations (разрешение эмуляции расположения), Input (Ввод) и 
Drawing (рисование).

12.16 о планШете:
Информация о планшете (модель, система, версия микропро-
граммного обеспечения и т. д.).
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13. Вопросы и отВеты

устройство не может подключиться к Wi-Fi:
• проверьте, работает ли беспроводная сеть с другим беспрово-
дным устройством.
• убедитесь, что устройство находится в пределах рабочей зоны 
WiFi. стены и другие препятствия могут уменьшить дальность 
распространения сигнала.
• убедитесь, что используемый пароль является правильным.

устройство не запускается:
• устройство не запускается, если заряд аккумуляторной бата-
реи ниже порогового уровня. В этом случае следует зарядить 
аккумуляторную батарею.
• нажмите кнопку RESET (сброс), и проверьте, запускается ли 
изделие.
• убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.

проблема нагрева:
• если вы работаете с несколькими приложениями одновремен-
но, если выбран самый большой уровень яркости дисплея или 
если вы работаете с устройством во время зарядки, устройство 
может нагреваться. Это нормально, и не должно приводить ни к 
каким другим проблемам функционирования.

система не работает надлежащим образом:
• установка сторонних приложений может привести к непра-
вильной работе системы. удалите эти сторонние приложения 
или выполните сброс к заводским настройкам, чтобы устрой-
ство снова вошло в нормальный режим работы.

проблемы с настройкой электронной почты:
• убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi, и что эта 
сеть может подключаться к Интернету.
• убедитесь, что все данные учетной записи электронной почты 
правильно введены в приложение.
• убедитесь, что дата системы установлена правильно.
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проблемы записи:
• нажмите кнопку RESET (сброс) и, после перезагрузки, про-
верьте, работает ли запись.

слишком малое время работы от батареи:
• на время работы от аккумуляторной батареи может оказывать 
влияние температура рабочей среды. если температура слиш-
ком высока или слишком низка, то это скажется на времени ра-
боты. рекомендуется работать с устройством при нормальной 
температуре окружающей среды.
• Время работы от аккумуляторной батареи зависит от режима 
эксплуатации устройства. повышенная громкость звука и рабо-
та с WiFi сокращают время работы от аккумуляторной батареи.
• Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, следу-
ет зарядить его в течение 8–12 часов перед первым включением.

В наушниках не воспроизводится звук:
• убедитесь, что аудио файл, который вы пытаетесь прослуши-
вать, не поврежден. попробуйте прослушать другой аудио файл 
для подтверждения результата. 
• убедитесь в надежности проводного соединения между науш-
никами и устройством.

проблемы цветопередачи при отображении фотографий 
или видео:
• нажмите кнопку RESET (сброс), чтобы проверить этот вопрос.

ошибки при копировании файлов:
• проверьте, не заполнено ли все пространство памяти.
• проверьте, в хорошем ли состоянии находится кабель USB.

другие проблемы:
• Большинство проблем может быть решено путем перезагруз-
ки устройства со сбросом к заводским настройкам из главного 
меню или нажатием кнопки RESET (сброс) на боковой стороне 
корпуса.
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сброс паролЯ или графического ключа:
• перед выполнением указанных ниже действий убедитесь, что 
устройство полностью заряжено и не подключено к зарядному 
устройству:
1) удерживая в нажатом положении кнопку питания,  повторно 
нажимайте на кнопку Volume (Громкость) «–» (минус), пока не 
отобразится синий экран Telefunken (логотип Telefunken).
2) после того, как появится этот экран, немедленно отпусти-
те обе кнопки, а затем повторно нажимайте на кнопку Volume 
(Громкость) «+» (плюс), пока не появится черный экран, после 
этого остановитесь. если описанная выше процедура выполне-
на правильно, после появления черного экрана автоматически 
установится режим ANDROID. если нет, повторяйте описанные 
выше действия до тех пор, пока не получите доступ к функциям 
ANDROID.
3) после перехода в режим ANDROID кнопкой VOL (Громкость) 
«–» (минус) выделите «Wipe Data/Factory Reset» (стереть дан-
ные и выполнить сброс к заводским настройкам), затем нажми-
те кнопку питания (OK) для выполнения входа.
4) Кнопкой VOL (Громкость) «–» (минус) выделите «Yes – delete 
all user data» (да – удалить все пользовательские данные), а 
затем нажмите кнопку питания (Ok) для подтверждения. план-
шет удалит все пользовательские данные и вернется к главному 
экрану ANDROID.
5) автоматически будет выделена подсказка «Reboot System 
Now» (перезагрузите систему сейчас),  для подтверждения 
нужно будет нажать кнопку питания (Ok).
6) сброс планшета завершен.  

Важное замечание:
Эта процедура удалит все загруженные данные и все сохранен-
ные файлы. прежде чем выполнить сброс к заводским настрой-
кам, извлеките флеш-карту памяти TF.
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14. программное обеспечение
программное обеспечение, содержащиеся в планшете, реа-
лизует программу управления устройством и предоставляется 
производителем оригинального оборудования. прошивка про-
граммного обеспечения (см. Восстановление программного 
обеспечения в устройстве) является окончательным решени-
ем серьезных системных проблем. при обычной поломке мож-
но просто перезагрузить устройство или запустить процедуру 
сброса к заводским настройкам. если повреждение системы 
происходит постоянно, даже после  запуска сброса к заводским 
настройкам, следует обратиться за консультацией в квалифи-
цированный сервисный центр для получения рекомендаций.
программное обеспечение, предварительно загруженное в 
устройство, является стабильной версией для данного планше-
та, не заменяйте его программным обеспечением  других вер-
сий без крайней необходимости. Мы не рекомендуем выпол-
нять замену программного обеспечения в частном порядке без 
указания производителя оригинального оборудования, который 
не несет ответственности ни за какие возможные поломки план-
шета, вызванные заменой программного обеспечения пользо-
вателем в частном порядке.

15. комплектациЯ

1. Гарантийный талон
2. Инструкция пользователя.
3. USB кабель
4. зарядное устройство
5. планшетный пК
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