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Торговая марка DЕХ благодарит Вас за приобретение планшетного персонального 
компьютера iP880. Мы надеемся, что данное устройство будет полезным для Вас, и станет 
верным спутником Вашей жизни.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Мощный 4-ядерный процессор Rockchip RK3188, 1.6 GHz

•  7,9” IPS дисплей с повышенной разрешающей способностью 1024 x 768

•  Оперативная память 1 GB

• Встроенная память 8 GB

• Поддержка карт памяти micro-SD с форматами FAT, FAT32, NTFS

• HDMI - выход на ТВ

• Встроенные динамики

• G - сенсор

• Wi-Fi

• Фронтальная камера 0.3 MegaPIXEL

• Основная камера 2.0 MegaPIXEL

• Аккумулятор 4 000 mA/h

• Операционная система Android

Планшет iP880     - 1 шт.

USB-кабель     - 1 шт.

OTG кабель     - 1 шт.

Зарядное устройство    - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации   - 1 шт.

Гарантийный талон    - 1 шт.

Торговая марка DEX постоянно работает над усовершенствованием своей техники и 
повышением ее качества. В связи с этим, могут наблюдаться некоторые различия между 
инструкцией по эксплуатации и реальным устройством.

Планшетный персональный компьютер DEX iP880 является сложным электронным 
устройством. Эксплуатация данного устройства должна осуществляться в соответствии 
с настоящей Инструкцией по эксплуатации. Перед началом эксплуатации устройства 
пожалуйста, полностью прочитайте данную Инструкцию.

•  Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его 
самостоятельно. Если устройство не работает правильно, обратитесь к разделу 
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«Возможные неисправности и методы их устранения». Ошибки, допущенные при 
эксплуатации устройства, могут быть приняты за его неисправность. Если неисправность 
не устранена, обратитесь в сервисный центр.

•  Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли. При попадании в 
устройство жидкости и/или посторонних предметов немедленно отключите питание.

• Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства.

•  Перед очисткой корпуса устройства его питание должно быть отключено. Используйте 
для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для 
этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Для очистки экрана используйте 
специальные чистящие салфетки, имеющиеся в продаже в магазинах электроники.

• Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.

• Не помещайте на устройство тяжелые предметы.

• Избегайте воздействия на устройство высоких температур.

•  При резких перепадах температуры окружающего воздуха возможно появление конденсата 
внутри устройства. В этом случае необходимо отключить питание устройства и дождаться 
полного исчезновения конденсата.

•  Для защиты Вашего здоровья не используйте громкость в наушниках на максимуме. При 
появлении неприятных ощущений немедленно сделайте громкость тише, или прекратите 
использование наушников.

•  Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите 
его в воду, так как это может привести к нагреванию встроенного аккумулятора с большим 
выделением тепла.

•  Выполняйте резервное копирование всей информации, хранящейся на Устройстве. 
Производитель не несет ответственности за потерю информации, сохраненной на 
внутренней памяти или на SD карте устройства. Рекомендуется замена SD карты только при 
выключенном устройстве.

•  Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с 
местными законами.

• Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора.

•  Если аккумулятор необходимо заменить, обращайтесь в сертифицированный сервисный 
центр.

•  Для подзарядки встроенного аккумулятора устройства используйте только сетевой 
адаптер, входящий в комплект поставки. В противном случае возможен выход устройства 
из строя.

•  Подключайте сетевой адаптер только к сети 220 В, 50 Гц. В противном случае возможен 
выход сетевого адаптера и самого устройства из строя, а также возникновение пожара.

•  Не допускается эксплуатация сетевого адаптера, имеющего повреждения корпуса и/или 
кабеля.

•  Не прикасайтесь к сетевому адаптеру влажными руками и/или стоя на электропроводящем 
полу.

• Запрещается эксплуатация адаптера питания в помещениях с повышенной влажностью.
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1. RESET

2. Камера

3. Кнопка Вкл/Выкл

4.  Разъем для подключения карты памяти 
micro-SD

5.  Разъем для подключения наушников 3,5 мм

6. Микрофон

7. HDMI выход на телевизор

8. Разъем micro-USB/OTG/DC

9. Кнопка регулировки звука

10. Динамики

11. Фронтальная камера

Производитель не несет ответственность:
•  за ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;

•  за ущерб, прямо или косвенно причиненный в процессе эксплуатации устройства его 
владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости;

•  за проблемы, возникшие вследствие самостоятельного изменения программной и /или 
аппаратной части устройства.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Передняя и задняя панель

1
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3

2

4 5 6 7 8 9
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАРЯДКА ПЛАНШЕТА

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНШЕТОМ

Перед началом эксплуатации планшета полностью зарядите аккумуляторную батарею.

•  Для выполнения заряда подключите планшет к сети 220В при помощи зарядного 
устройства.

•  Время полного заряда от сети 220B составляет около 2,5 - 5 часов. Оно может изменяться 
в зависимости от степени разряда аккумулятора. Длительность первого цикла заряда 
аккумулятора должна быть не менее 5 часов.

•  Не включайте планшет сразу же после начала подзарядки разряженного аккумулятора. 
Повторное включение следует производить не ранее чем через 5 минут.

•  По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически 
прекращается. При этом иконка заряда в главном меню меняет вид: 

•  Неполный заряд планшета снижает ресур с аккумуляторной батареи. Для выхода 
аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации устройства 
необходимы 10 полных циклов «заряд - разряд».

• Не заряжайте аккумулятор при высокой температуре окружающей среды

•  Нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед подзарядкой. Вы можете 
производить подзарядку даже в случае, когда аккумулятор разряжен не полностью.

•  Если планшет не используется в течение длительного времени, необходимо производить 
полную зарядку аккумулятора один раз в две недели.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током, 
использовать поврежденный USB-кабель или зарядное устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Внимание! Планшетный персональный компьютер iP880 оснащен сенсорным емкостным 
экраном. Сенсорная панель реагирует на электрическую емкость Вашего тела. Поэтому, для 
срабатывания сенсорной панели, достаточно легко прикоснуться пальцем к поверхности 
экрана. Нет необходимости прикладывать механические усилия при нажатии графических 
“кнопок” на поверхности экрана. В случае необходимости, Вы можете использовать 
специальные стилусы и перчатки для емкостных экранов.

Вы можете управлять значками, кнопками, меню, экранной клавиатурой и другими 
элементами на сенсорном экране с помощью пальцев. Кроме того, Вы можете менять 
ориентацию изображения на экране устройства.

Чтобы выбрать или активировать какой-либо элемент, нажмите на него (коснитесь пальцем).

Чтобы ввести текст, например имя, пароль или поисковый запрос, нажмите на нужное поле. 
Затем начните печатать с помощью по явившейся клавиатуры.

Также поддерживаются перечисленные ниже действия.

•  Нажатие с удерживанием: прикоснитесь к элементу на экране и не отпускайте палец, пока 
не будет выполнено нужное действие.

•  Перетаскивание: нажмите на элемент, ненадолго задержите палец, а затем, не отпуская 
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его, проведите по экрану до нужной точки. Так, например, можно перемещать приложения 
на главном экране.

•  Пролистывание или прокрутка: быстро проведите пальцем по экрану, не останавливаясь 
после прикосновения (иначе Вы просто перетащите элемент). Например, так можно 
переходить на разные части главного экрана.

•  Двойное нажатие: дважды быстро нажмите на веб-страницу, карту или другой экран, чтобы 
изменить их масштаб. Например, первое двойное нажатие позволяет увеличить картинку в 
браузере, а второе – снова уменьшить ее.

•  Сведение и разведение пальцев: в некоторых приложениях (Карты, Браузер, Галерея) 
масштаб изображения можно изменить, поместив одновременно два пальца на экран и 
сведя их (для уменьшения) или разведя (для увеличения).

•  Вращение экрана: на большинстве экранов ориентация изменяется при повороте 
устройства. Эту настройку можно изменить позже в параметрах экрана.

После включения планшетного ПК открывается главный экран. В его нижней части 
расположены три кнопки навигации, которые всегда доступны. При работе с планшетом 
Вы в любой момент можете перейти на основную часть главного экрана или вернуться к 
предыдущим экранам.

Если Вы не используете эти кнопки в течение некоторого времени, они могут превратиться 
в точки или исчезнуть в зависимости от настроек приложения. Чтобы вернуть их, нажмите на 
экран в том месте, где они находились.

Значек «Приложения»  справа вверху отображается всегда. Он открывает список всех 
приложений и виджетов.

Значек Название Описание

Назад Открывает предыдущий экран, с которым Вы работали 
(даже если это было в другом приложении). После 
перехода на главный экран вернуться назад уже нельзя.

Главный экран Открывает главный экран. При вызове с левой или 
правой частей главного экрана открывается его 
центральная часть.

Недавние 
приложения

Открывает список приложений, с которыми Вы недавно 
работали. Чтобы открыть приложение, нажмите на 
значок. Чтобы удалить значок из списка, сдвиньте его 
влево или вправо.
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Примечание
Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены 
производителем без предварительного уведомления.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его 
надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию програмное 
обеспечение могут и быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции 
пользователя, и не влияющие на работу устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iP880

Основные Операционная система Android 4.2 или выше

Процессор 4-ядерный процессор Rockchip 
RK3188, 1.6 GHz

Оперативная память 1 GB

Встроенная память 8 GB

Диапазон рабочих 
температур

0...+ 50°

Температура хранения -10...+60°

Допустимая влажность 
при работе/хранении

20-90%

Подключение внешних 
устройств и карт памяти

 

 

 

Слот для подключения 
карт памяти

microSD (до 32 GB)

Тип USB- разъема USB 2.0 OTG (On-T he-Go) (разъем 
miсro USB)

Разъем для 
подключения наушников

mini-jack 3,5мм

Разъем для 
подключения к 
телевизору

(HDMI Ver.1.4, выход 2160P HD, 
поддержка 3D HD)

Экран

 

 

Тип IPS, 5 пальцевый мультатач

Диагональ 7,9”

Разрешение 1024 x 768

Камеры Основная камера 2.0 MegaPIXEL

Фронтальная камера 0.3 MegaPIXEL

Аккумулятор

 

Тип Li-on

Емкость 4 000 mA/h
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Причина Устранение

Планшет не запускается Планшет « завис ». 
Требуется сброс.

Нажмите и удержив айте 30 сек. 
кнопку Вкл./Выкл.

Глубокий разряд 
аккумулятора

Подключите планшет к зарядному 
устройству не менее, чем на 5 часа

Планшет не заряжается Повреждено зарядное 
устройство

Замените зарядное устройство на 
исправное оригинальное зарядное 
устройство.

Не достаточное время 
работы планшета

Аккумулятор не 
заряжается полностью

Заряжайте планшет не менее 5 
часов. Используйте оригинальное 
зарядное устройство.

Включение дисплея 
занимает много 
времени

Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками 
панели, особенно при низкой температуре окружающей среды

Невозможно 
воспроизвести файл

Планшет не 
воспроизводит файлы 
данного формата

Сохраните файл в совместимом 
формате и снова загрузите его в 
планшет.

Файл поврежден. 
Системная ошибка

Удалите поврежденный файл. Для 
устранения системных ошибок и 
сбоев отформатируйт планшет.

Отсутствует звук Значение громкости - 
«0»

Увеличьте громкость

Наушники не 
подключены или 
плохо подключены к 
устройству. Окислен 
или загрязнен разъем 
наушников

Подключите наушники заново. 
Очистите разъем наушников

Повреждены 
аудиофайлы

Загрузите соответствующие файлы 
заново

Дисплей отображает 
непонятную 
информацию

Неверно выбран язык 
интерфейса

Выберите нужный язык.

Язык не поддерживается Используйте в наименовании 
файлов, для ID3-тегов другой язык 
(например, английский ).

Невозможен обмен 
данными с компьютером

Неисправен USB-кабель Проверьте USB-соединение, 
используйте другой USB-кабель.

Недостаточно памяти Освободите внутреннюю память 
планшета, удалив ненужные файлы
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Торгова марка DEX виражає Вам свою вдячність за придбання планшетного 
персонального комп’ютера iP880. Ми сподіваємося, що даний пристрій буде корисним 
для Вас і стане вірним супутником Вашого життя.

ОСОБЛИВОСТІ  ВИРОБУ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• Потужний 4-ядерний процесор Rockchip RK3188,1.6 GHz

•  7,9” IPS Retina дисплей з підвищеною розподільчою здатністю 1024 x 768

•  Оперативна пам’ять 1 GB

• Вбудована пам’ять 8 GB

• Підтримка карт пам’яті micro-SD з форматами FAT, FAT32, NTFS

• HDMI - вихід на ТВ

• Вбудовані динаміки

• G - сенсор

• Wi-Fi

• Фронтальна камера 0.3 MegaPIXEL

• Основна камера 2.0 MegaPIXEL

• Акумулятор 4 000 mA/h

• Операційна система Android

Планшет iP880      - 1 шт.

USB-кабель     - 1 шт.

OTG кабель     - 1 шт.

Зарядний пристрій    - 1 шт.

Інструкція з експлуатації    - 1 шт.

Гарантійний талон    - 1 шт.

Планшетний персональний комп’ютер (планшет, планшетний ПК) DEX iP880 є складним 
електронним пристроєм. Експлуатація цього пристрою повинна здійснюватися відповідно до 
цієї Інструкції з експлуатації.

Перед експлуатацією пристрою будь-ласка, повністю прочитайте цю Інструкцію.

Всі підключення і настройки, викладені в даній Інструкції, можуть бути зроблені споживачем в 
повному обсязі самостійно.
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•  Не намагайтеся у разі поломки відкрити корпус пристрою і відремонтувати його самостійно. 
Якщо пристрій не працює правильно, зверніться до розділу «Можливі несправності та 
методи їх усунення». Помилки, допущені при експлуатації пристрою, можуть бути прийняті 
за його несправність. Якщо несправність не усунено, зверніться в сервісний центр.

•  Уникайте впливу на пристрій підвищеної вологості і пилу. При попаданні в пристрій рідини  
та / або сторонніх предметів негайно вимкніть живлення.

• Уникайте потрапляння сторонніх предметів в роз’єми планшета.

•  Перед очищенням корпусу планшета його живлення має бути вимкнене. Використовуйте 
для очищення злегка вологу м’яку безворсову тканину. Забороняється використовувати для 
цієї мети будь-миючі або чистячі рідини. Для очищення екрана використовуйте спеціальні 
чистячі серветки, наявні у продажу в магазинах електроніки.

• Не допускайте падіння пристрою і не піддавайте його ударам.

• Не кладіть на пристрій важкі предмети.

• Уникайте впливу на пристрій високих температур.

•  При різких перепадах температури навколишнього повітря можлива поява конденсату 
всередині пристрою. В цьому випадку необхідно відключити живлення пристрою і 
дочекатися повного зникнення конденсату.

•  Для захисту Вашого здоров’я не використовуйте гучність у навушниках на максимумі. При 
появі неприємних відчуттів негайно зробіть гучність тихіше, або припиніть використання 
навушників.

•  Ніколи не розбирайте пристрій, не піддавайте його сильному нагріванню і не кладіть 
його в воду, так як це може привести до нагрівання вбудованого акумулятора з великим 
виділенням тепла.

•  Виконуйте резервне копіювання всієї інформації, що зберігається на пристрої. Виробник не 
несе відповідальності за втрату інформації, збереженої на внутрішній пам’яті або на SD карті 
пристрою. Рекомендується заміна SD карти тільки при вимкненому пристрої.

•  Коли ресурс акумулятора витрачений, він повинен бути утилізований відповідно до місцевих 
законів.

•  Забороняється розбирати пристрій для заміни вбудованого акумулятора. Якщо акумулятор 
необхідно замінити, звертайтеся в сертифікований сервісний центр.

•  Для підзарядки вбудованого акумулятора використо вуйте тільки за рядний пристрій, що 
входить в комплект поставки. В іншому випадку можливий вихід пристрою з ладу.

•  Підключайте зарядний пристрій тільки до мережі 220 В, 50 Гц. В іншому випадку можливий 
вихід самого планшета з ладу, а також виникнення пожежі.

•  Не допускається експлуатація зарядного пристрою, що має пошкодження корпусу та / або 
кабелю. 

•  Не торкайтеся до зарядного пристрою вологими руками та / або стоячи на електропровідній 
підлозі.

• Забороняється експлуатація в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Виробник не несе відповідальність:
• за помилки, допущені при експлуатації пристрою що призвели до виходу його з ладу;
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•  за шкоду, прямо або побічно заподіяну в процесі експлуатації пристрою його власнику, 
третім особам та/або їх майну та нерухомості;

•  за проблеми, що виникли внаслідок самостійної зміни програмної та/або апаратної частини 
пристрою.

РОЗТАШУВАННЯ РОЗ’ЄМІВ ТА ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

Передня і задня панелі

1

11

10

3

2

4 5 6 7 8 9

1. RESET

2. Камера

3. Кнопка Вкл / Викл

4.  Роз’єм для підключення карти пам’яті 
micro-SD

5.  Роз’єм для підключення навушників 3,5 мм

6. Мікрофон

7. HDMI вихід на телевізор

8. Роз’єм micro-USB/OTG/DC

9. Кнопки регулювання звуку

10. Динаміки

11. Фронтальна камера
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ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ЗАРЯДКА ПЛАНШЕТА

УПРАВЛІННЯ ПЛАНШЕТОМ

Перед початком експлуатації планшета повністю зарядіть акумуляторну батарею.

•  Для виконання заряду підключіть планшет до мережі 22ОВ за допомогою зарядного 
пристрою.

•  Час повного заряду від мережі 22ОВ становить близько 2,5 - 5 годин. Час може змінюватися 
в залежності від ступеня розряду батареї. Тривалість першого циклу заряду акумулятора 
повинна бути не менше 5 годин.

•  Не вмикайте планшет відразу після початку зарядки розрядженого акумулятора. Якщо 
необхідно включення пристрою, то почекайте не менше п’яти хвилини, а потім увімкніть 
пристрій.

•  По досягненні повного заряду акумуляторної батареї процес заряду автоматично 
припиняється. При цьому іконка заряду в головному меню змінює вигляд: 

•  Неповний заряд пристрою знижує ресурс акумуляторної батареї. Для виходу акумуляторної 
батареї на повну робочу потужність, на початку експлуатації пристрою необхідні 10 повних 
циклів «заряд - розряд».

• Не эаряджайте акумулятор при високій температурі навколишнього середовища.

•  Немає необхідності повністю розряджати акумулятор перед підзарядкою. Ви можете 
виконувати підзарядку навіть у випадку, коли акумулятор розряджений не повністю.

•   Якщо планшет не використовується протягом тривалого часу, необхідно проводити повну 
зарядку акумулятора один раз в два тижні.

УВАГА!
Щоб уникнути короткого замикання, займання або ураження електричним струмом, 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати пошкоджений USB-кабель або зарядний пристрій.

Увага! Планшетний персональний комп’ютер iP880 оснащений сенсорним ємнісним екраном. 
Сенсорна панель реагує на електричну ємність Вашого тіла. Тому, для спрацьовування 
сенсорнбї панелі, досить легко доторкнутися пальцем до поверхні екрану. Ви можете 
управляти значками, кнопками, меню, екранною клавіатурою та іншими елементами. Немає 
необхідності прикладати механічні зусилля при натисканні графічних “кнопок” на поверхні 
екрану. У разі необхідності, Ви можете використовувати спеціальні стилуси і рукавички для 
емнісних екранів.

Щоб вибрати або активувати який-небудь елемент, натисніть на нього (доторкніться пальцем).

Щоб ввести текст, наприклад ім’я, пароль або пошуковий запит, натисніть на потрібне поле. 
Потім почніть друкувати за допомогою клавіатури, що з’явилася.

Також підтримуються такі дії:

•  Натискання з утримуванням: доторкніться до елемента на екрані і не відпускайте палець, 
поки не буде виконано потрібну дію.

•  Перетягування: натисніть на елемент, ненадовго затримайте палець, а потім, не відпускаючи 
його, проведіть по екрану до потрібної точки. Так, наприклад, можна переміщати програми 
на головному екрані.
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•   Гортання або прокрутка: швидко проведіть пальцем по екрану, не эупиняючись після дотику 
(інакше Ви просто перетягніть елемент). Наприклад, так можна переходити на різні частини 
головного екрану.

•    Подвійне натискання: двічі швидко натисніть на веб-сторінку, карту або інший екран, щоб 
змінити їх масштаб. Наприклад, перше подвійне натискання дозволяє збільшити картинку в 
браузері, а друге - знову зменшити її.

•   Зведення і розведення пальців: в деяких додатках (Карти, Браузер, Галерея) масштаб 
зображення можна змінити, помістивши одночасно два пальці на екран і звівши їх (для 
зменшення) або роэвівши (для збільшення).

•   Обертання екрану: на більшості екранів орієнтація змінюється при повороті пристрою. Цю 
настройку можна змінити пізніше в параметрах екрану.

Після ввімкнення планшета відкривається головний екран. У його нижній частині розташовані 
три кнопки навігації, які завжди доступні. При роботі з планшетом Ви в будь-який момент 
можете перейти на основну частину головного екрану або повернутися до попередніх екранів.

Якщо Ви не використовуєте ці кнопки протягом деякого часу, вони можуть перетворитися 
в точки або зникнути в залежності від установок програми. Щоб повернути їх, натисніть на 
екран в тому місці, де вони знаходилися.

Позначка Програми , що розташована в правому верхньому куті, відображається завжди. 
Вона відкриває список всіх встановлених програм і віджетів.

Позначка Назва Опис

Назад Відкриває попередній екран, з яким Ви працювали 
(навіть якщо це було в іншому додатку). Після переходу 
на головний екран повернутися назад вже не можна.

Головний екран Відкриває головний екран. При виклику з лівої чи правої 
частин головного екрана відкривається його центральна 
частина.

Нещодавні 
програми

Відкриває список програм, з якими Ви недавно 
працювали. Щоб відкрити програму, натисніть на значок.
Щоб видалити значок із списку, посуньте його вліво або 
вправо.
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Примітка
Технічні характеристики і зовнішній вигляд пристрою можуть бути змінені виробником без 
попереднього повідомлення.

У зв’язку з постійною роботою по вдосконаленню пристрою, що підвищує його надійність і 
поліпшує експлуатаційні характеристики, в конструкцію та програмне забезпечення можуть 
бути внесені зміни, що не відображені в цій Інструкції користувача, і не впливають на роботу 
пристрою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iP880

Основні Операційна система Android 4.2 або вище

Процесор 4-ядерний процесор Rockchip 
RK3188, 1.6 GHz

Оперативна пам’ять 1 GB

Вбудована пам’ять 8 GB

Діапазон робочи 
температур

0...+ 50°

Температура зберігання -10...+60°

Допустима вологість при 
роботі / зберіганні

20-90%

Підключення зовнішніх 
пристроїв і карт пам’яті

 

 

 

Слот для підключення 
карт пам’яті

microSD (до 32 GB)

Тип USB- раз’єму USB 2.0 OTG (On-T he-Go) (раз’єм 
miсro USB)

Роз’єм для підключення 
навушників

mini-jack 3,5мм

Роз’єм для підключення 
до телевізору

(HDMI Ver.1.4, выход 2160P HD, 
підтримка 3D HD)

Екран

 

 

Тип IPS, 5 пальцевий мультитач

Діагональ 7,9”

Розподільча здатність 1024 x 768

Камери Основна камера 2.0 MegaPIXEL

Фронтальна камер 0.3 MegaPIXEL

Акумулятор

 

Тип Li-on

Ємність 4 000 mA/h
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МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність Причина Усунення

Планшет не 
запускається

Планшет « підвис » 
Необхідний RESET.

Натисніть та утримуйте 30 сек. кнопку 
Вкл./Викл.

Глибокий розряд 
акумулятора

Підключіть планшет до зарядного 
пристрою не менш, ніж на 5 години

Планшет не 
заряджається

Зарядний пристрій 
пошкоджено

Замініть зарядний пристрій на 
справний оригінальний зарядний 
пристрій

Не достатній час роботи 
планшету

Акумулятор не 
заряджається повністю

Заряджайте планшет не менше 5 
годин. Використовуйте оригінальний 
зарядний пристрій.

Включення дисплея 
займає багато часу

Тривале включення дисплею обумовлено характеристиками 
панелі, особливо при низькій температурі навколишнього 
середовища

Неможливо відтворити 
файл

Планшет не відтворює 
файли даного формату

Збережіть файл на сумісному 
форматі і знову завантажте його в 
планшет.

Файл пошкоджений. 
Системна помилка

Видаліть пошкоджений файл. Для 
усунення системних помилок і збоїв 
відформатуйте планшет

Відсутній звук Позначення гучності - «0» Збільшіть гучність

Навушники не підключені 
або погано підключені 
до планшету. Окислений 
або забруднений роз’єм 
навушників

Підключіть навушники заново. 
Очистіть роз’єм навушників

Пошкоджено аудіофайли Завантажте відповідні файли заново

Дисплей відображає 
незрозумілу інформацію

Невірно вибрана мова 
інтерфейсу

Виберіть потрібну мову

Мова не підтримується Використовуйте в найменуванні 
файлів, для ID3-тегів іншу мову 
(наприклад, англійську).

Неможливий обмін 
даними з комп’ютером

Несправний USB- кабель Перевірте USB-з’єднання, 
використовуйте інший USB-кабель.

Недостатньо пам’яті Звільніть внутрішню пам’ять 
планшету, видаливши непотрібні 
файли
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Планшетний комп’ютер iP880
Виріб відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження вікористання деяких

небезпечних речовин в електронному обладнанні (ТР ОВНР). Вміст небезпечних речовин

у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1.  Свинець (Pb) не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрацій до 1000 частин на 
мільйон;

2.  Кадмій (Cd) не перевищує 0,01% ваги речовини або в концентрацій до 100 частин на 
мільйон;

3.  Ртуть (Hg) не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрацій до 1000 частин на мільйон;

4.  Шестивалентний хром (Cr6) не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрацій до 1000 
частин на мільйон;

5.  Полібромбіфеноли (PBB) не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрацій до 1000 
частин на мільйон;

6.  Полібромдефенілові (PBDE) не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрацій до 1000 
частин на мільйон.

Вироблено в КНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial 

Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao’an district, Shenzhen, China

Дата виробництва закодована в серійному номері. 
Приклад розшифровки: SN / iP88003130001 
iP880 - модельний номер 
03 - місяць (березень) 
13 - рік (2013) 
0001 - порядковий номер

Термін експлуатації виробу - понад 20 000 годин





Жесткие диски Умные часы и фитнес-
браслеты

Мультимедиа наборы Сумки, чехлы для планшетов Флешки

Двойники, тройники,
переходники в розетку

Защитные пленки и скины
для планшетов

Магнитолы Портативные зарядные
устройства

Картридеры

Поисковые брелки и GPS-
трекеры

Подставки и крепления для
телефонов и планшетов

Различные гаджеты к
мобильным телефонам

Наушники

https://f.ua/shop/zhestkie-diski/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zhestkie-diski
https://f.ua/shop/zhestkie-diski/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zhestkie-diski
https://f.ua/shop/umnye-chasy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=umnye-chasy
https://f.ua/shop/umnye-chasy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=umnye-chasy
https://f.ua/shop/umnye-chasy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=umnye-chasy
https://f.ua/shop/multimedia-nabory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=multimedia-nabory
https://f.ua/shop/multimedia-nabory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=multimedia-nabory
https://f.ua/shop/sumki-chehly-dlya-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sumki-chehly-dlya-planshetov
https://f.ua/shop/sumki-chehly-dlya-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sumki-chehly-dlya-planshetov
https://f.ua/shop/usb-fleshki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=usb-fleshki
https://f.ua/shop/usb-fleshki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=usb-fleshki
https://f.ua/shop/dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku
https://f.ua/shop/dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku
https://f.ua/shop/dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=dvojniki-trojniki-perehodniki-v-rozetku
https://f.ua/shop/zaschitnye-plenki-i-skiny-dlya-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zaschitnye-plenki-i-skiny-dlya-planshetov
https://f.ua/shop/zaschitnye-plenki-i-skiny-dlya-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zaschitnye-plenki-i-skiny-dlya-planshetov
https://f.ua/shop/zaschitnye-plenki-i-skiny-dlya-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zaschitnye-plenki-i-skiny-dlya-planshetov
https://f.ua/shop/magnitoly/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=magnitoly
https://f.ua/shop/magnitoly/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=magnitoly
https://f.ua/shop/portativnye-zaryadnye-ustrojstva/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=portativnye-zaryadnye-ustrojstva
https://f.ua/shop/portativnye-zaryadnye-ustrojstva/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=portativnye-zaryadnye-ustrojstva
https://f.ua/shop/portativnye-zaryadnye-ustrojstva/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=portativnye-zaryadnye-ustrojstva
https://f.ua/shop/kartridery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kartridery
https://f.ua/shop/kartridery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kartridery
https://f.ua/shop/poiskovye-brelki-i-gps-trekery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=poiskovye-brelki-i-gps-trekery
https://f.ua/shop/poiskovye-brelki-i-gps-trekery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=poiskovye-brelki-i-gps-trekery
https://f.ua/shop/poiskovye-brelki-i-gps-trekery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=poiskovye-brelki-i-gps-trekery
https://f.ua/shop/podstavki-i-krepleniya-dlya-telefonov-i-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=podstavki-i-krepleniya-dlya-telefonov-i-planshetov
https://f.ua/shop/podstavki-i-krepleniya-dlya-telefonov-i-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=podstavki-i-krepleniya-dlya-telefonov-i-planshetov
https://f.ua/shop/podstavki-i-krepleniya-dlya-telefonov-i-planshetov/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=podstavki-i-krepleniya-dlya-telefonov-i-planshetov
https://f.ua/shop/razlichnye-gadzhety-k-mobilnym-telefonam/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=razlichnye-gadzhety-k-mobilnym-telefonam
https://f.ua/shop/razlichnye-gadzhety-k-mobilnym-telefonam/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=razlichnye-gadzhety-k-mobilnym-telefonam
https://f.ua/shop/razlichnye-gadzhety-k-mobilnym-telefonam/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=razlichnye-gadzhety-k-mobilnym-telefonam
https://f.ua/shop/naushniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=naushniki
https://f.ua/shop/naushniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=naushniki
https://f.ua/shop/planshety/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=planshety
https://f.ua/shop/planshety/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=planshety

