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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Торговая марка DEX благодарит Bас за приобретение 3G планшета iP890-3G, 
который позволит Вам воспользоваться современными услугами мобильной 
связи, и 3G высокоскоростного мобильного доступа в Интернет. Мы надеемся, 
что данное устройство будет полезным для Вас, а также станет верным спутни-
ком Вашей жизни.

•  Стандарты мобильной связи: 
• 2.5 G (GSM/GPRS/EDGE): 850/900/1800/1900 MHz  
• 3G (UMTS/WCDMA): 2100 MHz

• Встроенный модуль GPS
•  7.9” IPS дисплей с разрешающей способностью 1024 х 768
• Мощный 4-ядерный процессор MTK 8389, CORTEX A7, 1.2 GHz
• Графический процессор PowerVR SGX 544MP;
•  Оперативная память 1 GB
• Встроенная память 8 GB
• Wi-Fi 
• Bluetooth 3.0
• G - сенсор
• Поддержка карт памяти micro-SD с форматами FAT, FAT32
• HDMI - выход на ТВ, встроенные динамики, 3.5 мм выход на наушники
• FM приемник 88-108 МHz
• Фронтальная камера 0.3 MegaPIXEL
• Основная камера 5.0 MegaPIXEL, с функцией автофокусировки (AF Focus)
• Аккумулятор 4000 mA/h
• Операционная система Android 4.2.2

Планшетный ПК iP890-3G   - 1 шт.
USB-кабель     - 1 шт.
OTG-кабель     - 1 шт.
Зарядное устройство    - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации    - 1 шт.
Гарантийный талон    - 1 шт.
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ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Паз для открытия задней крышки
2. Выход на наушники
3. HDMI
4. Micro USB
5. Кнопка включения

  6. Фронтальная камера
  7. Динамик
  8. Регулировка громкости
  9. Дисплей
10. Микрофон
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1. Основная камера
2. Задняя крышка
3. Динамики

 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1

2

3
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  СЛОТ ДЛЯ SIM КАРТЫ, ПОРТ ДЛЯ МICRO SD КАРТЫ

1. Слот для карты Micro SD
2. Слот для SIM карты

ВНИМАНИЕ! Для большинства приложений установленных в планшете, 
требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем перед 
началом работы с планшетом, уточнить у Вашего оператора связи, тарифы на 
передачу данных, и если необходимо, подключить тарифный план, специально 
предназначенный для работы в Интернете. В противном случае, за передачу 
данных через Интернет, Вам могут начислить дополнительную плату. 

Внимание! Планшет оснащен сенсорным емкостным экраном. Сенсорный экран 
реагирует на электрическую емкость вашего тела. Поэтому, для срабатывания 
сенсорного экрана, 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.
Команды управления будут иметь различный смысл, в зависимости от 
длительности, и способа нажатия на экран планшета.
•  Касание — для выбора меню/параметра, либо запуска приложения. Чтобы 

выполнить это действие нужно коснуться элемента.
•  Касание и удерживание — для запуска параметров меню или захвата объекта, 

который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие, нужно 
коснуться и удерживать нужный элемент.

•  Перемещение — для прокручивания списка или медленного перемещения. 
Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному 
экрану.

•  Проведение пальцем по экрану — для прокручивания списка и быстрого 
перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по 
сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНШЕТОМ
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•  В нижней части экрана находится строка состояния. В этой строке расположены 
элементы управления, область системных уведомлений, индикаторы 
беспроводных соединений, индикатор заряда батареи и часы. Для того чтобы 
раскрыть данный список, следует зафиксировать палец в верхней части экрана и 
провести сверху вниз. 

•  Рабочий стол – это несколько экранов, на которые могут быть вынесены 
значки приложений и виджеты. По умолчанию Вы всегда попадаете на главный 
(центральный) экран. Для переключения между экранами проведите пальцем по 
рабочему столу в нужную сторону.

Коснитесь, чтобы открыть экран приложений и виджетов.

•  В нижней части планшета, на строке состояния, размещаються кнопки 
управления.

«Назад»:  Коснувшись данной кнопки, Вы переходите на предыдущий экран 
интерфейса устройства.
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«Домой»:  Коснитесь для входа и возврата в основное меню устройства. 
«Меню»:  Коснитесь и удерживайте, чтобы просмотреть запущенные 
программы.

ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА

•  Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. 

•  Вид экранной клавиатуры зависит от приложения в котором Вы работаете. 

•  Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, 
в которое требуется ввести текст.

Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. 
Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

Коснитесь для последовательного изменения языка ввода.

  ВВОД ТЕКСТА 

Коснитесь и удерживайте для вызова меню «Настроек способа ввода».

Воспользуйтесь для удаления предыдущего символа.

Ввод букв Ї, Ґ в украинском языке ввода.

•  Для ввода буквы «Ї», коснитесь и удерживайте клавишу «і», пока не появится 
буква «Ї».

•  Для ввода буквы «Ґ», коснитесь и удерживайте клавишу «Г», пока не появится 
буква «Ґ».

Ввод букв Ё, Ъ в русском языке ввода.

•  Для ввода буквы «Ё», коснитесь и удерживайте клавишу «Е», пока не появится 
буква «Ё».

•  Для ввода буквы «Ъ», коснитесь и удерживайте клавишу «Ь», пока не появится 
буква «Ъ».

  ВВОД ЦИФР И СИМВОЛОВ 

Коснитесь для вызова цифро-символьной клавиатуры.



10

Коснитесь для возврата к текстовой клавиатуре.

Коснитесь для вызова символьной клавиатуры.

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-х секунд, после чего планшет 
включится. Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку   , 
после появления меню, выберите пункт «Отключить питание».

 ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТА

В этом же меню Вы можете перевести планшет в «Режим Полета», а также быстро 
изменить тип вызывного сигнала – обычный, беззвучный, вибрация. 

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ЭКРАНА
Если планшет не используется в течение некоторого времени, а также сразу 
после включения, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет 
предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи. Если экран 
погас, нажмите на кнопку . Затем, для разблокировки экрана, удерживая пальцем 
значок замка в нижней части экрана, перетащите его вправо. Планшет будет 
разблокирован и Вы можете начать работу с устройством. 
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Коснитесь для возврата к текстовой клавиатуре.

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то 
они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим 
блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на 
использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и 
передачу данных).

ПОДГОТОВКА ПЛАНШЕТА К РАБОТЕ

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную 
зарядку аккумуляторной батареи. 

1.  Вставьте штекер USB адаптера переменного тока в разъем USB в нижней части 
устройства. 

2.  Вставьте вилку шнура адаптера переменного тока в сетевую розетку, чтобы 
начать зарядку аккумулятора. Во время зарядки значок питания на экране 
устройства активируется, что свидетельствует об успешном начале процесса 
зарядки аккумуляторной батареи. 

Рекомендуется не отсоединять планшет от зарядного устройства до тех пор, пока 
батарея не зарядится полностью.

  ЗАРЯДКА ПЛАНШЕТА

  КОНТРОЛЬ РАСХОДА И УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
•  Коснитесь кнопки «Меню» > выберете пункт «Настройки».

•  Выберете пункт «Батарея». В нижней части экрана отображается время 
использования батареи. Данный параметр указывает время последнего 
подключения к источнику питания; если планшет подключен к электросети, 
параметр указывает количество времени, в течение которого устройство 
работало за счет батареи. На дисплее отображаются приложения или службы, 
использующие заряд батареи. Они перечислены в порядке от самого большого 
до самого малого.

  КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ БАТАРЕИ
Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, 
работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии 
некоторых приложений и системных ресурсов. 

•  Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или 
GPS не используются, выключите их.



12

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. 

Для установки SIM-карты, произведите следующие действия: 

• Откройте заднюю крышку; 

• Вставьте SIM-карту в соответствующий слот.

  УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

В этом разделе Вы можете получить информацию об активной SIM-карте. Этот 
раздел доступен только тогда, когда в слот для SIM-карты вставлена SIM-карта 
любого оператора связи.

1.  Коснитесь значка «Настройки».

2. Выберите пункт “Управление SIM-картами”. 

•  Чтобы включить/выключить SIM карту, не вынимая ее из планшета, переведите 
движок выключателя расположенного справа от значка SIM карты, в положение 
ВЫКЛ. или ВКЛ;

•  Чтобы изменить имя SIM карты, изменить цвет значка, отобразить собственный 
телефонный номер SIM карты – коснитесь значка SIM карты (в левой части 
экрана), и выполните необходимые настройки; 

  УПРАВЛЕНИЕ SIM-КАРТОЙ 

•  Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения 
экрана.

•  Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка 
контактов и других приложений.

•  Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к 
уменьшению срока работы батареи. 
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•  Для выполнения настроек, связанных с роумингом, коснитесь пункта «Роуминг» и 
выполните необходимые настройки;

Планшет имеет слот для карты памяти micro SD/SDHC емкостью до 32 Гб, с 
форматами FAT/FAT32.

Чтобы установить карту памяти произведите следующие действия: 

1)  откройте заднюю крышку; 

2)  вставьте micro SD-карту в соответствующий разъем логотипом к себе; 

3)  после установки microSD-карта должна быть плотно зафиксирована. 

4)  закройте крышку отсека. 

  УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ 

Для выполнения телефонного звонка, нажмите на значок телефонной трубки, 
который располагается на странице приложения.

Откроется экран телефонного меню.

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ 
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В верхней части экрана постоянно располагаются кнопки управления телефоном – 
набор, история звонков, контакты. Нажмите на соответствующую кнопку для выбора 
необходимого режима работы.

Вы можете просмотреть историю входящих, исходящих, пропущенных вызовов, 
удалять, добавлять контакт в телефонную книгу и осуществлять вызов абонента.

Занесите контактные сведения о Ваших абонентах в приложение «Контакты». Все 
Ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране. 
Устройство автоматически сортирует внесенные контакты по алфавиту для Вашего 
удобства. В этом разделе Вы также можете воспользоваться вызовом для часто 
набираемых номеров (избранное) и вкладкой «Группа».

•  Нажмите на кнопку . Откроется экран с цифровым номеронабирателем.

•  Нажатием на соответствующие цифры наберите требуемый телефонный номер, 
и для совершения вызова, нажмите на значок зеленой трубки, расположенный 
внизу под номерным полем.

•  Для завершения разговора нажмите на красную кнопку. 

  НАБОР ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА. ВЫЗОВ. ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗГОВОРА

  ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ 

  КОНТАКТЫ 

В данном подразделе Вы можете добавлять новые контакты в телефонную книгу, 
удалять, изменять, экспортировать/импортировать контакты и т.д. С помощью 
данного значка  Вы можете производить поиск контакта из телефонной книги 
по первой букве имени или фамилии контакта. Для этого необходимо кликнуть 
на данное изображение и набрать на виртуальной клавиатуре данные нужного 
контакта.

  ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 

В разделе SMS/MMS выбираем значок , после чего Вы сможете прикрепить 
необходимый файл (фото, видео и т.д.) к Вашему сообщению и переслать 
выбранному контакту. 

  ОТПРАВКА MMS 

ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ



15

Выберите сообщение, которое необходимо переслать, нажмите на него и Вы 
увидите подменю «Параметры сообщения». В данном меню Вы можете произвести 
следующие действия: скопировать текст, сохранить сообщение на SIM-карту, 
переслать, удалить и т.д.

  ПЕРЕСЫЛКА СООБЩЕНИЯ 

1. Выберите раздел SMS/MMS.

2.  Коснитесь кнопки «Настройки».

3.  Нажмите на «Уведомления» и выберите опцию > звук уведомления.

1 

2

3

  ВЫБОР СИГНАЛОВ УВЕДОМЛЕНИЯ (РИНГТОНОВ) ДЛЯ SMS/MMS
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В меню SMS/MMS выберите сообщение/контакт , которое Вы хотели бы 
просмотреть. Если контакт был ранее сохранен в Вашей телефонной книге, то 
Вы можете кликнуть на аватар к данному сообщению/контакту и Вы увидите 
телефонный номер и имя контакта. 

  ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТПРАВИТЕЛЕ

Выберите «Настройки». Переведите переключатель напротив Bluetooth в 
состояние «Вкл.». В верхней строке состояния Вы увидите значок Bluetooth , 
который обозначает, что данная функция активирована. Если Вы хотите войти в 
расширенные настройки, нажмите на надпись Bluetooth.

  НАСТРОЙКА BLUETOOTH 

НАСТРОЙКИ ПЛАНШЕТА

  НАСТРОЙКА WI-FI 

В меню «Настройки» планшета установите флажок Wi-Fi в состояние «Вкл», для 
обнаружения беспроводных сетей. Устройство автоматически проведет поиск 
доступных беспроводных сетей и отобразит обнаруженные сети Wi-Fi и их 
параметры безопасности. 

•  Выберите сеть Wi-Fi, к которой Вы хотите подключиться; 

•  Подключение к открытой Wi-Fi cети произойдет автоматически. При подключении 
к сети, защищенной паролем, введите ключ (пароль) для подключения, а затем 
нажмите «Подключиться». 

•  При успешном подключении к беспроводной сети в области уведомлений в 
верхней части планшета появится соответствующая пиктограмма .

 УСТАНОВКИ GPS 
Выберите «Настройки» - «Мое местоположение» – «По спутникам GPS».
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 ОБОИ
Для смены обоев на рабочем столе, нажмите кнопку «Меню», зайдите в - «Обои» 
(Галерея, Живые обои, Галерея Обоев). Выберите понравившееся изображение. 

  ВЫБОР ЯЗЫКА СИСТЕМЫ

  ВЫБОР МЕЛОДИИ РИНГТОНА, УВЕДОМЛЕНИЙ И ДРУГИХ СИГНАЛОВ

В меню «Настройки» - «Язык и ввод» выберете необходимый языковой пакет из 
предлагаемого списка. В данном меню представлены более десяти различных 
языковых пакетов для Вашего удобства.

Для индикации рингтонов, входящих уведомлений, будильников, обратной связи 
при навигации на планшете используются звуковые сигналы и виброотклик. Вы 
можете задать любые мелодии и настроить их громкость, а также отрегулировать 
громкость музыки, видео, игр и другого мультимедийного содержания.

Чтобы выполнить настройки звука:

1.  Зайдите в пункт «Настройки». 

2.  Выберите пункт “Профили звука”.

3.  Коснитесь значка настроек, расположенного справа от пункта «Общие». 
В открывшемся окне, Вы можете настроить Громкость входящего вызова, 
установить необходимую мелодию звонка (рингтона), уведомлений, звук 
нажатия на экран и т.п. Для этого, не обходимо нажать на соответствующий пункт 
и выполнить настройки.
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Планшет снабжен двумя камерами: фронтальная 0.3 мегапикселя и основная 5 
мегапикселей. 

С помощью камеры Вы можете производить видео/фото съемку. Для управления 
камерами и настройками (режим съемки, установка цветовых эффектов, 
баланс белого и т.д.). Вам необходимо нажать на значок «Камера» и установить 
необходимые настройки. Встроенная вспышка основной камеры позволяет делать 
снимки при слабом освещении. Фронтальная камера может работать в режиме 
видео, обеспечивая полноценную видеосвязь (например, для звонков по Skype или 
Видеочаты). В этом режиме Вы в реальном времени видите Вашего абонента на 
экране телефона, а он видит Ваше изображение, передаваемое с помощью этой 
камеры. Для того, чтобы воспользоваться видеосвязью, необходима поддержка 
этого режима Вашим сотовым оператором или доступ в Интернет по Wi-Fi.

Для подключения планшета к компьютеру с операционной системой Windows, и 
передачи музыки, фотографий и других файлов в обоих направлениях необходимо 
использовать USB-кабель. При таком соединении используется протокол, 
поддерживаемый большинством версий Windows.

1.  Подключите планшет с помощью USB кабеля к персональному компьютеру.

2.  После появления сообщения ”USB-подключение установлено” нажмите на 
кнопку “Включить USB-накопитель”. После этого, часть встроенной памяти 
планшета и микро SD-карта, будут отображены на компьютере как съемные 
диски.

  УСТАНОВКА СВОЕЙ МЕЛОДИИ (НЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ В 
ПЛАНШЕТ), В КАЧЕСТВЕ РИНГТОНА, БУДИЛЬНИКА, ЗВУКОВ 
УВЕДОМЛЕНИЙ, ЗВУКОВ ИНТЕРФЕЙСА

1.  Подключите планшет к персональному компьютеру, и запишите необходимую 
MP3 мелодию в память телефона, по следующему пути: 
- для вызывного сигнала (рингтона): Media/ Audio/Ringtones; 
- для уведомлений: Media/Audio/Notifications; 
- для будильника: Media/Audio/Alarms; 
- для звуков интерфейса: Media/Audio/Ui.

2.  Отключите планшет от компьютера.

3.  Выберите пункт «Настройки»

4. Выберите пункт “Профили звука”.

5.  Коснитесь значка настроек, расположенного справа от пункта «Общие».

Для установки вызывного сигнала, коснитесь строки «Мелодия звонка речевого 
вызова», далее найдите и коснитесь необходимой мелодии. Таким же образом, 
можно установить звуки уведомлений, будильника и интерфейса.

КАМЕРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТА К WINDOWS КОМПЬЮТЕРУ
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3.  Завершив работу с дисками, отключите накопитель нажав на кнопку “Отключить 
USB-накопитель” и отключите планшет, отсоединив USB-кабель.

3G ИНТЕРНЕТ

ОБЗОР ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦ

1.  Вставьте в планшет SIM - карту от оператора, предоставляющего услуги 
мобильного широкополосного доступа в Интернет 3G, в стандарте WCDMA 
(UMTS).

2.  Включите планшет.

3.  Выберите пункт «Настройки».

4.  Выберите пункт “Управление SIM-картами”. 

5.  Коснитесь пункта «Соединение передачи данных», и выберите оператора, 
предоставляющего услуги 3G.

Важно!

Если Вы находитесь в зоне действия 3G, в строке состояния, над индикатором 
уровня сигнала мобильной связи появится значок “3G”. Иногда значок 3G, 
будет меняться на значок “H” (который показывает работу планшета в режиме 
высокоскоростной пакетной передачи данных HSPA).

Если Вы находитесь вне зоны покрытия 3G, необходимо включить режим роуминга 
для 3G карты.

1.  Войдите в «Настройки». 

2.  Выберите пункт “Управление SIM-картами”.

3.  Коснитесь пункта «Роуминг», нажмите на «Роуминг передачи данных», выберите 
оператора, предоставляющего услуги 3G.

На главном экране или экране «Приложения» нажмите на значок браузера . 

•  В браузере откроются веб-страницы, которые Вы просматривали в прошлый раз. 
Если браузер до этого не использовался, откроется стартовая страница. Браузер 
также открывается при переходе по ссылке, например в сообщении электронной 
почты или чате. Веб-адрес (URL) текущей страницы отображается в верхней 
части экрана, если только адресная строка (также называемая омнибоксом) не 
скрыта за пределами экрана. В этом случае просто прокрутите страницу вниз, 
чтобы увидеть адресную строку.
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  ОТКРЫТИЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ И ПОИСК ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ

1.  Нажмите на омнибокс в верхней части страницы.

2.  Внизу экрана появится экранная клавиатура. Установите Английский язык ввода. 

3.  Введите адрес веб-страницы, и нажмите ПОИСК.

Аккаунт Google позволяет систематизировать личную информацию и обращаться к 
ней с любого компьютера или мобильного устройства.

•  Вы больше не потеряете информацию о своих контактах. При входе в аккаунт 
Google с помощью мобильного устройства автоматически создается резервная 
копия всех контактов этого аккаунта. В результате вся эта информация всегда 
доступна в аккаунте Gmail с любого компьютера.

•  Синхронизируйте все данные и создавайте их резервные копии. При написании 
сообщения электронной почты, создании фотографии, добавлении телефонного 
номера в контакт или мероприятия в календарь вся информация постоянно 
сохраняется и синхронизируется с данными на каждом компьютере, где 
используется этот аккаунт Google.

•  Доступ к данным из любой точки мира. Где бы Вы ни находились, Вы можете 
получать электронную почту, просматривать календарь и ленту новостей с 
любого компьютера или мобильного устройства.

•  Храните информацию в надежном месте. Компания Google обеспечивает 
постоянную защиту Ваших личных данных от несанкционированного 
использования и гарантирует Вам их доступность в любой момент времени.

•  Удобно делать покупки. Подключите свой аккаунт к Google Кошельку и 
приобретайте музыку, книги, приложения и другие товары в Google Play и других 

РАБОТА С АККАУНТАМИ
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интернет-магазинах.

•  Используйте другие сервисы Google. Аккаунт Google позволяет работать со 
всеми приложениями и службами Google, такими как Gmail, Карты, Навигация, 
Google Play, YouTube, Google Talk, SMS/MMS и многие другие.

На устройстве можно использовать несколько аккаунтов Google и Microsoft 
Exchange ActiveSync. Кроме того, можно добавлять аккаунты других видов в 
зависимости от установленных приложений. Некоторые аккаунты можно добавить 
на экране «Аккаунты и синхронизация», как описано в настоящем разделе, а 
остальные – в приложениях, которые с ними работают. К примеру, аккаунты 
электронной почты IMAP и POP3 можно добавить в приложении электронной 
почты. 

Чтобы открыть экран настроек «Аккаунты и синхронизация», описанный в этом 
разделе, выполните указанные ниже действия.

1.  На главном экране или экране «Приложения» нажмите на значок «Настройки».  

2.  После открытия списка настроек, нажмите на строку «Аккаунты».

  ДОБАВЛЕНИЕ АККАУНТА
Для добавления некоторых аккаунтов необходимы сведения о службах, с которыми 
они связаны. Их можно получить у системного администратора. Например, может 
понадобиться узнать домен аккаунта или адрес сервера.

1. Выберите Настройки > Аккаунты. 

2. Нажмите Добавить аккаунт.

3. Выберите вид добавляемого аккаунта.

4.  Введите данные аккаунта с помощью инструкций на экране. 

Для большинства аккаунтов необходимо указать имя пользователя и пароль. Набор 
дополнительных сведений зависит от вида аккаунта и конфигурации службы, к 
которой он подключается. В зависимости от вида аккаунта может потребоваться 
указать тип данных, который следует синхронизировать, название аккаунта и 
другие сведения. После настройки параметров аккаунт будет добавлен в список 
на экране «Аккаунты». В зависимости от настроек аккаунта с устройством будут 
синхронизироваться электронная почта, контакты и другая информация.

  УДАЛЕНИЕ АККАУНТА

  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИНХРОНИЗАЦИИ АККАУНТА

Вместе с аккаунтом с устройства удаляется вся связанная с ним информация, 
включая собщения электронной почты, контакты, настройки и т. д.

1. Выберите Настройки > Аккаунты.

2.  Нажмите на аккаунт, который требуется удалить.

3.  Нажмите на значок меню и выберите Удалить аккаунт.

Вы можете задать настройки синхронизации для любого из своих устройств, 
а также типы синхронизируемых данных для каждого аккаунта. Для некоторых 
приложений, таких как Gmail и Календарь, задаются отдельные настройки 
синхронизации, позволяющие лучше управлять работой соответствующей службы. 
В таких случаях настройки на уровне аккаунта также сохраняют свое действие. 
В некоторых аккаунтах выполняется двусторонняя синхронизация: изменения 
данных на устройстве отражаются в синхронизируемой информации в Интернете. 
Подобным образом работает и аккаунт Google. Другие аккаунты поддерживают 
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только одностороннюю синхронизацию: в таком режиме информация на 
мобильном устройстве доступна  только для чтения.

  НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
1. Выберите Настройки > Беспроводные сети. 

2.  Нажмите на значок меню и установите или снимите флажок Автосинхронизация, 
чтобы указать, следует ли автоматически синхронизировать информацию между 
устройством и Интернетом. Если функция автосинхронизации отключена, 
для получения сообщений, электронной почты и другой новой информации 
потребуется выполнять синхронизацию вручную. Кроме того, Вы не будете 
получать уведомлений о поступлении новых сообщений и почты.

Отключение автосинхронизации помогает продлить время работы от 
аккумулятора, но при этом Вы не будете оповещаться о появлении обновлений. 

  ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК СИНХРОНИЗАЦИИ АККАУНТА

  ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ И СБРОСА

1. Выберите Настройки > Аккаунты. 

2.  Нажмите на аккаунт, настройки синхронизации которого требуется изменить.

3.  Нажмите на название Аккаунта. Откроется экран «Настройки синхронизации» со 
списком всех видов данных, которые можно синхронизировать в этом аккаунте.

4.  Установите или снимите соответствующие флажки. Снятие флажка не ведет к 
удалению информации с устройства – она просто не будет синхронизироваться 
с Интернетом.

Для настроек и другой информации, связанной с одним или несколькими 
аккаунтами Google, можно создавать резервные копии. После замены устройства 
или возврата к заводским настройкам данные можно будет восстановить для всех 
аккаунтов, для которых была создана резервная копия.

Чтобы просмотреть эти настройки, выполните указанные ниже действия.

1.  На главном экране или экране «Приложения» нажмите на значок «Настройки».

2.  В разделе «Личные данные» нажмите «Восстановление и сброс». Доступны 
перечисленные ниже параметры и функции.

• Копирование данных.

Если установить этот флажок, система будет автоматически создавать резервные 
копии конфиденциальных данных различных типов, включая пароли Wi-Fi, закладки 
браузера, список загруженных из Google Play приложений, слова, добавленные 
в словарь экранной клавиатуры, также большинство настроенных параметров. 
Некоторые приложения независимых поставщиков также могут использовать эту 
функцию, что позволяет восстанавливать данные после преустановки. Если снять 
этот флажок, резервные копии данных создаваться не будут, а существующие 
резервные копии будут удалены из служб Google.

• Автоматическое восстановление.

Активируйте этот параметр, чтобы восстановить настройки и другие данные при 
переустановке приложения. Для этого, в аккаунте Google необходимо создать 
резервную копию данных, а приложение должно использовать службу резервного 
копирования.

• Сброс настроек.

Нажмите на этот параметр, а затем выберите «Сбросить планшетный ПК», чтобы 
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удалить все личные данные из внутренней памяти, включая информацию об 
аккаунте Google, всех других аккаунтах, настройки приложений и системы, все 
загруженные приложения, а также музыку, фотогрфии, видео и другие файлы. 
После сброса настроек, потребуется повторно ввести ту же информацию, что и 
при первой настройке телефона. Если Вы создавали резервные копии данных 
в аккаунте Google, их можно будет восстановить с помощью соответствующего 
параметра во время настройки. Резервное копирование используется и 
в некоторых приложениях независимых производителей, что позволяет 
восстановить все настройки и данные в случае переустановки.

  ПОИСК И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ С GOOGLE PLAY™ 
Google Play™ — это онлайн-магазин приложений для ОС Android. В Google 
Play можно найти много полезных и разнообразных приложений для Вашего 
планшета. В магазине присутствуют платные и бесплатные приложения. Если Вы 
нашли нужное приложение, Вы можете легко загрузить и установить его на Ваше 
устройство. Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо 
подключиться к Интернету и войти в свою учетную запись Google.

 В случае возникновения проблем с работоспособностью планшета описанных 
ниже, следует сначала попытаться решить их самостоятельно, воспользовавшись 
изложенными рекомендациями. В том случае, если эти рекомендации не помогли 
разрешить существующие проблемы, обратитесь в службу технической поддержки 
DEX, или к специалистам авторизованных сервисных центров. 

DEX не может гарантировать нормальную работоспособность устройства 
подвергшегося воздействию вредоносных вирусных программ.

DEX не может гарантировать работоспособность не авторизованного, и не 
прошедшего проверку программного обеспечения третьих лиц, и не несет 
ответственность за сбои в работе планшета, вследствие их использования. По 
поводу некорректной работы приложений на планшете, Вы можете обратиться 
к разработчику соответствующего приложения, предоставив всю необходимую 
информацию об устройстве.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ
В случае «зависаний» планшета, некорректной работы приложений, очень 
быстрого разряда батареи и появления других проблем, в первую очередь 
рекомендуется выполнить возврат программного обеспечения планшета к 
заводским настройкам.

ВНИМАНИЕ! При активации данной функции будут удалены все данные из 
внутренней памяти устройства, в том числе: аккаунты, настройки и данные 
системы и приложений, загруженные приложения.

1.  Коснитесь значка «Настройки». 

2.  Выберите пункт «Восстановление и сброс”, нажмите “Сброс настроек”, и 
выполните «Сбросить планшетный ПК».

  ПЛАНШЕТ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
•  Проверьте не разряжена ли аккумуляторная батарея, в случае ее разрядки, 

присоедините зарядное устройство к планшету, и подождите не менее 10-ти 
минут; 
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  БАТАРЕЯ БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ 

  НЕВОЗМОЖНО ПРИНЯТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ИЛИ СДЕЛАТЬ 
ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

  НЕВОЗМОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

  НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА ПРИ РАЗГОВОРЕ 

•  Возможно, Вы используете программы, требующие большого расхода энергии. 
Больше всего энергии расходуется при просмотре видео; 

•  В этом случае попробуйте установить более экономичные настройки яркости 
экрана; 

•  Аккумуляторная батарея также разряжается быстрее во время работы при низких 
температурах.

• Удостоверьтесь в том, что планшет включен; 

•  Проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, 
где сигнал сети более стабилен; 

•  Сеть может быть перегружена (актуально для мест с массовым скоплением 
людей). Переместитесь в менее людное место. 

•  Убедитесь, что номер звонящего абонента не размещен в черном списке.

•  Удостоверьтесь в том, что была нажата клавиша вызова от нужной SIM-карты; 

•  Удостоверьтесь в том, что присутствует сигнал доступности мобильной сети; 

•  Удостоверьтесь в том, что не активирована функция запрета вызова для данного 
номера телефона.

•  Удостоверьтесь в том, что на счету присутствуют средства, достаточные для 
осуществления исходящего вызова; 

•  Удостоверьтесь в том, что ничто не блокирует доступ к внутренней антенне 
устройства; 

•  Проблема может быть связана недостаточно сильным сигналом мобильной сети. 
Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен.

•  Нажмите и удерживайте клавишу включения устройства не менее 30 сек.; 

•  Убедитесь, что к планшету не подключено зарядное устройство, откройте крышку 
аккумуляторного отсека, и отключите батарею на 15-20 сек. Вставьте батарею 
обратно, и повторите включение устройства.

•  Если устройство не включается даже после подзарядки аккумуляторной батареи, 
обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр. 
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Торгова марка DEX дякує Bам за придбання 3G планшета іP890-3G, який 
дозволить Вам скористатися сучасними послугами мобільного зв’язку, та 3G 
високошвидкісного мобільного доступу в Інтернет. Ми сподіваємося, що даний 
пристрій буде корисним для Вас, а також стане вірним супутником Вашого життя.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

•   Стандарти мобільного зв’язку: 
• 2.5 G (GSM/GPRS/EDGE): 850/900/1800/1900 MHz  
• 3G (UMTS/WCDMA): 2100 MHz

•  Вбудований модуль GPS

•  7.9” IPS дисплей з розподільчою здатністю 1024 х 768

• Потужний 4-ядерний процесор MTK 8389, CORTEX A7, 1.2 GHz 

 •  Графічний процесор PowerVR SGX 544MP;

• Оперативна пам’ять 1 GB

• Вбудована пам’ять 8 GB

• Wi-Fi 

• Bluetooth 3.0

• G - сенсор

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

• HDMI - вихід на ТВ, вбудовані динаміки, 3.5 мм вихід на навушники

• FM приймач 88-108 МHz

• Фронтальна камера 0.3 MegaPIXEL

• Основна камера 5.0 MegaPIXEL, з функцією автофокусування (AF Focus)

• Акумулятор 4000 mA/h

• Операційна система Android 4.2.2

Планшетний ПК iP890-3G   - 1 шт.

USB-кабель     - 1 шт.

OTG кабель     - 1 шт.

Зарядний пристрій    - 1 шт.

Інструкція з експлуатації     - 1 шт.

Гарантійний талон    - 1 шт.
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ

 ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

1.  Паз для відкриття задньої 
кришки

2. Вихід на навушники
3. HDMI
4. Micro USB
5. Кнопка включення

6. Фронтальна камера
7. Динамік
8. Регулювання гучності
9. Дисплей
10. Мікрофон

1
6 7

8

2 3 4 5

10

9
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1. Основна камера
2. Задня кришка
3. Динаміки

 ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

1

2

3
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1 2

СЛОТ ДЛЯ SIM КАРТИ, ПОРТ ДЛЯ МICRO SD КАРТИ

1. Слот для карти Micro SD
2. Слот для SIM карти

Увага! Планшет оснащений сенсорним ємнісним екраном. Cенсорний екран 
реагує на електричну ємність Вашого тіла. Тому, для спрацьовування сенсорного 
екрану, досить легко доторкнутися пальцем до поверхні екрану. Немає необхідності 
прикладати механічні зусилля при натисканні графічних “кнопок” на поверхні 
екрану. У разі необхідності, Ви можете використовувати спеціальні стилуси і 
рукавички для ємнісних екранів.

Команди управління будуть мати різний сенс, залежно від тривалості та способу 
натискання на екран планшета.

•  Дотик - для вибору меню/параметра, або запуску програми. Щоб виконати цю 
дію потрібно доторкнутися до елемента.

•  Натискання й утримання - для запуску параметрів меню або захоплення об’єкта, 
який необхідно перемістити. Щоб виконати цю дію, потрібно доторкнутися та 
утримати потрібний елемент.

•  Переміщення - для прокручування списку або повільного переміщення. Щоб 
виконати цю дію, потрібно виконати переміщення по сенсорному екрану.

•  Проведення пальцем по екрану - для прокручування списку та швидкого 
переміщення. Щоб виконати цю дію, потрібно провести пальцем по сенсорному 
екрану (швидко перемістити і відпустити).

УПРАВЛІННЯ ПЛАНШЕТОМ

УВАГА! Для більшості додатків (програм), що встановлені у планшеті, потрібне 
постійне підключення до інтернету. Наполегливо радимо перед початком роботи 
із планшетом, уточнити у Вашого оператора зв’язку, тарифи на передачу даних, і 
якщо необхідно, підключити тарифний план, спеціально призначений для роботи 
в Інтернеті. У іншому випадку, за передачу даних через Інтернет, Вам можуть 
нарахувати додаткову плату.
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•  У нижній частині екрану знаходиться рядок стану. У цьому рядку розташовані 
елементи управління, область системних повідомлень, індикатори бездротових 
мереж, індикатор заряду батареї та годинник. Для того, щоб розкрити даний 
список, слід зафіксувати палець у верхній частині екрану та провести зверху вниз.

•  Робочий стіл - це декілька екранів, на які можуть бути винесені позначки додатків 
(програм) та віджетів. Для перемикання між екранами проведіть пальцем по 
робочому столу в необхідну сторону. 

Доторкніться, щоб відкрити екран додатків (програм) та віджетів.

•  Знизу екрану, знаходяться сенсорні кнопки управління.

«Назад»:  Доторкнувшись даної кнопки, Ви переходите на попередній екран 
інтерфейсу пристрою.

«Додому»:   Доторкніться для входу і повернення в основне меню пристрою. 

«Меню»:  Доторкніться й утримуйте, щоб переглянути запущені програми.
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ЕКРАННА КЛАВІАТУРА

•  Екранна клавіатура автоматично з’являється, коли потребується ввести текст. 

•  Вид екранної клавіатури залежить від додатку, у якому Ви працюєте. 

•  Щоб відкрити екранну клавіатуру вручну, просто доторкніться до текстового поля, 
в яке потрібно ввести текст.

Доторкніться клавіші один раз, і наступна введена буква буде заголовна. 
Доторкніться двічі, і всі букви, що вводяться, будуть заголовними.

Доторкніться для послідовної зміни мови введення тексту.

  ВВЕДЕННЯ ТЕКСТУ 

Доторкніться й утримуйте, для виклику меню, щоб «Налаштувати 
методи введення» тексту.

Скористайтеся для видалення попереднього символу.

Введення літер Ї, Ґ в українській мові вводу.

•  Щоб ввести літеру «Ї», доторкніться та утримуйте «і», поки не з’явиться літера «Ї».

•  Щоб ввести літеру «Ґ», доторкніться та утримуйте «Г», поки не з’явиться літера «Ґ».

Введення літер Ё, Ъ в російській мові вводу.

•  Щоб ввести літеру «Ё», доторкніться та утримуйте «Е», поки не з’явиться літера «Ё».

•  Щоб ввести літеру «Ъ», доторкніться та утримуйте «Ь», поки не з’явиться літера «Ъ».

  ВВЕДЕННЯ ЦИФР ТА СИМВОЛІВ 

Доторкніться, щоб визвати цифро-символьну клавіатуру.
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Доторкніться, щоб повернутися до текстової клавіатури.

Доторкніться, щоб визвати символьну клавіатуру.

Натисніть і утримуйте кнопку   на протязі 3-х секунд, після чого планшет 
ввімкнеться. Щоб вимкнути планшет, натисніть і утримуйте кнопку  , та після появи 
меню, виберіть пункт «Вимкнути».

ВВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ПЛАНШЕТУ

В цьому ж меню Ви зможете перевести планшет в «Режим Польоту», а також 
швидко змінити тип звукового сигналу виклику - звичайний, беззвучний, вібрація. 

БЛОКУВАННЯ / РОЗБЛОКУВАННЯ ЕКРАНУ
Якщо планшет не використовується протягом деякого часу, а також відразу після 
ввімкнення, екран відключається і автоматично блокується. Це дозволяє запобігти 
випадковому натисканню кнопок і заощадити заряд батареї. Якщо екран погас, 
натисніть на кнопку . Потім, для розблокування екрану, утримуючи пальцем 
позначку «Замок» у нижній частині екрана, перетягніть його вправо. Планшет буде 
розблоковано і Ви можете почати роботу з пристроєм.
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Доторкніться, щоб повернутися до текстової клавіатури.

Якщо на момент блокування екрану виконувалися які-небудь програми, то 
вони можуть все ще виконуватися і в режимі блокування. Перед блокуваннм 
рекомендується закрити всі програми, щоб уникнути витрат на використання 
послуг (включаючи телефонні виклики, доступ до веб-сторінок і передачу даних).

ПІДГОТОВКА ПЛАНШЕТУ ДО РОБОТИ

Перед першим використанням пристрою рекомендується провести повну зарядку 
акумуляторної батареї. 

1.  Підключіть зарядний пристрій до USB роз’єму, що розташований у нижній частині 
планшету. 

2.  Вставте мережеву вилку зарядного пристрою в електричну розетку, щоб почати 
зарядку акумулятора. Під час зарядки значок живлення на екрані пристрою 
активується, що свідчить про успішний початок процесу зарядки акумуляторної 
батареї.

Рекомендується не від’єднувати планшет від зарядного пристрою до тих пір, поки 
батарея не зарядиться повністю.

   ЗАРЯДЖАННЯ ПЛАНШЕТУ

  КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗАРЯДУ ТА ВИТРАТ БАТАРЕЇ
•  Доторкніться кнопки «Меню» > оберіть пункт «Налаштування», та натисніть на 

пункт «Батарея». На цьому екрані Ви зможете перевірити час використання 
планшету після останньої зарядки, та вивчити додатки або служби, що 
використовують заряд батареї. Вони перераховані в порядку від найбільшого 
споживача енергії до меншого.

  ПОРАДИ, ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ РОБОТИ БАТАРЕЇ 
Термін роботи планшету від батареї можна збільшити, вимкнувши непотрібні 
функції, що працюють у фоновому режимі. Також можна управляти споживанням 
енергії деякими додатками і системними ресурсами. 

•  Вимкніть засоби зв’язку, що не застосовуються на данний час (Wi-Fi, Bluetooth або 
GPS).

•  Зменшіть яскравість екрану і встановіть меншу тривалість до відключення екрану.

•  Вимкніть функцію автоматичної синхронізації Gmail, календаря, контактів та інших 
додатків.

•  Деякі програми, завантажені з мережі Інтернет, також можуть призвести до 
зменшення терміну роботи батареї.
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Перед початком встановлення SIM-карти переконайтесь в тому, що пристрій 
вимкнено.

 Для установки SIM-карт в будь-який з двох слотів, зробіть наступні дії: 

• Зніміть задню кришку планшета; 

• Вставте SIM-карту у відповідний слот.

 ВСТАНОВЛЕННЯ SIM-КАРТИ

У цьому розділі Ви можете отримати інформацію про SIM-карту, налаштувати 
голосові / відео виклики і т.д. Цей розділ доступний тільки у випадку, коли в слоти 
для SIM - карт вставлена SIM- карта, будь-якого оператора зв’язку.

1.  Доторкніться позначки «Налаштування».

2. Оберіть пункт «Управління SIM -картами». 

•  Щоб ввімкнути /вимкнути SIM картку, не виймаючи її з планшету, переведіть 
движок вимикача розташованого праворуч від позначки відповідної SIM карти, в 
положення ВИКЛ. або УВІМК;

•  Щоб змінити ім’я SIM карти, змінити колір позначки, відобразити власний 
телефонний номер SIM карти - доторкніться позначки відповідної SIM - карти (у 
лівій частині екрану), і виконайте необхідні налаштування; 

•  Щоб виконувати дзвінки тільки з SIM карти певного оператора, у пункті « SIM карта 
за умовчанням », доторкніться кнопки «Голосовий виклик», і оберіть необхідного 
оператора;

•  У разі необхідності здійснювати дзвінки з різних SIM карт, необхідно обрати пункт 
«Завжди питати». Дані налаштування доступні для голосового, відео зв’язку та 
СМС;

•  Для виконання налаштувань, пов’язаних з роумінгом, доторкніться пункту Роумінг, 
та виконайте необхідні налаштування;

• Щоб прив’язати контакти до певної SIM-карти, натисніть на пункт «Прив’язка 
контактів».

  УПРАВЛІННЯ SIM-КАРТАМИ 

Планшет має слот для карти пам’яті microSD/ SDHC ємкістю до 32 Гб, з форматами 
FAT/FAT32.

Щоб встановити карту пам’яті зробіть наступні дії: 

1)  Відкрийте задню кришку;

2)  Вставте microSD-карту у відповідний роз’єм логотипом до себе;

3)  Після установки microSD-карта повинна бути щільно зафіксована.

4)  Закрийте кришку відсіку.

   ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТИ ПАМ’ЯТІ 
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Щоб виконати телефонний дзвінок, натисніть на позначку телефонної трубки, 
яка розташована на сторінці програм.

Відкриється екран телефонного меню.

ТЕЛЕФОННІ ДЗВІНКИ

У верхній частині екрану постійно розташовані кнопки управління телефоном - 
набір, історія дзвінків, контакти. Натисніть на відповідну кнопку для вибору 
необхідного режиму роботи.

•  Натисніть на кнопку . Відкриється екран з цифровим номеронабирачем.

  НАБІР ТЕЛЕФОННИХ НОМЕРІВ. ВИКЛИК. ЗАВЕРШЕННЯ РОЗМОВИ.

•  Натисканням на відповідні цифри наберіть потрібний номер телефону, і для 
здійснення виклику, натисніть на позначку зеленої трубки, розташований внизу 
під номерним полем.

•  Для завершення розмови натисніть на червону кнопку. 
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Ви можете переглянути історію вхідних, вихідних, пропущених викликів, видаляти, 
додавати контакт у телефонну книгу і здійснювати виклик абонента.

Занесіть контактні відомості про Ваших абонентів у додаток «Контакти». Усі Ваші 
контакти та відомості про них згруповані на зручному для перегляду екрані. Планшет 
автоматично сортує внесені контакти по алфавіту для Вашої зручності. У цьому 
розділі Ви також можете скористатися викликом часто набраних номерів (вибране) 
та вкладкою «Група».

  ІСТОРІЯ ДЗВІНКІВ

  КОНТАКТИ 

У цьому підрозділі Ви можете додавати нові контакти в телефонну книгу, видаляти, 
змінювати, експортувати / імпортувати контакти і т.д. За допомогою даного значка 

 Ви можете здійснювати пошук контакту у телефонній книзі за першою літерою 
імені, або прізвища контакту. Для цього необхідно доторкнутись до данного 
зображення, та набрати на віртуальній клавіатурі дані необхідного контакту.

  ТЕЛЕФОННА КНИГА 

У розділі SMS / MMS вибираємо позначку , після чого Ви зможете прикріпити необхідний файл (фото, відео тощо) до 
Вашого повідомлення і переслати вибраному контакту.

Виберіть повідомлення, яке необхідно переслати, натисніть на нього, відкриється 
підменю «Параметри повідомлення». В даному меню Ви можете провести наступні 
дії: скопіювати текст, зберегти повідомлення на SIM-карту, переслати, видалити і т.д.

  ВІДПРАВКА MMS 

  ВІДПРАВКА SMS 

ВІДПРАВКА ПОВІДОМЛЕНЬ
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1. Оберіть розділ SMS/MMS.

2.  Виберіть «Налаштування»

3.  Натисніть на «Сповіщення» та оберіть опцію> вибрати мелодію.

1 

2

3

  ВИБІР СИГНАЛІВ СПОВІЩЕННЯ (РИНГТОН) ДЛЯ SMS/MMS.

У меню SMS / MMS, оберіть повідомлення/ контакт , яке Ви бажаєте переглянути. 
Якщо контакт був раніше збережений у Вашій телефонній книзі, доторкніться до 
«аватару» даного повідомлення / контакту, і Ви побачите телефонний номер та ім’я 
контакту.

  ПЕРЕГЛЯНУТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВІДПРАВНИКА

Оберіть «Налаштування». Переведіть перемикач навпроти Bluetooth в стан «Увімк.». 
У верхньому рядку стану Ви побачите позначку Bluetooth , яка означає, що дана 
функція активована. Якщо Ви бажаєте увійти в розширені налаштування, натисніть 
на напис Bluetooth, потім натисніть кнопку «Меню».

  НАЛАШТУВАННЯ BLUETOOTH 

НАЛАШТУВАННЯ ПЛАНШЕТА

  НАЛАШТУВАННЯ WI-FI 

Для виявлення бездротових Wi-Fi мереж, встановіть перемикач навпроти Wi -Fi 
в стан «Увімк.» у меню «Налаштування». Планшет автоматично проведе пошук 
доступних бездротових мереж і відобразить виявлені мережі Wi - Fi і їх параметри 
безпеки.

•  Оберіть мережу Wi -Fi, до якої Ви бажаєте підключитися; 

•  Підключення до відкритої Wi -Fi мережі відбудеться автоматично. 
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 УСТАНОВКИ GPS 
Оберіть «Налаштування» - «Доступ до місцезнаходження» - «За супутниками GPS». 

 НАЛАШТУВАННЯ ФОНОВОГО МАЛЮНКУ

Щоб замінити фоновий малюнок на робочому столі, натисніть кнопку «Меню», 
зайдіть в - «Фоновий малюнок» (Галерея, Живі шпалери, Галерея шпалер). Оберіть 
вподобане зображення.

  ВИБІР СИСТЕМНОЇ МОВИ

  ВИБІР МЕЛОДІЇ ВХІДНОГО ДЗВІНКА (РИНГТОНУ), ПОВІДОМЛЕНЬ ТА 
ІНШИХ СИГНАЛІВ

У меню « Налаштування» - «Мова і введення» оберіть необхідний мовний пакет із 
запропонованого списку. Для Вашої зручності у даному меню, представлені більше 
десяти різних мовних пакетів.

На планшеті використовуються звукові сигнали та вібровідгук для рингтонів, вхідних 
повідомлень, будильників, зворотного зв’язку при навігації. Ви можете задати будь-
які мелодії та налаштувати їх гучність, а також відрегулювати гучність музики, відео, 
ігор та іншого мультимедійного змісту.

Щоб виконати налаштування звуку:

1.  Оберіть пункт «Налаштування». 

2.  Оберіть пункт «Профілі звуку».

•  При підключенні до мережі, захищеної паролем, введіть ключ (пароль ) для 
підключення, а потім натисніть Підключитися .

•  При успішному підключенні до бездротової мережі, з’явиться відповідна позначка 
у рядку повідомлень у нижній частини планшета.



39

3.  Доторкніться позначки налаштувань, розташованої праворуч від пункту 
«Загальні». У вікні, що відкриється, Ви зможете налаштувати гучність вхідного 
дзвінка, встановити необхідну мелодію дзвінка (рингтони), повідомлень, звук 
натискання на екран і т.п. Для цього, необхідно натиснути на відповідний пункт і 
виконати налаштування.

  ВСТАНОВЛЕННЯ ВЛАСНОЇ МЕЛОДІЇ (ЩО ПОПЕРЕДНЬО НЕ 
ЗАПИСАНА У ПЛАНШЕТ), ДЛЯ РИНГТОНУ, БУДИЛЬНИКА, 
ПОВІДОМЛЕНЬ, ЗВУКІВ ІНТЕРФЕЙСУ.

1.  Підключіть планшет до персонального комп’ютера, і запишіть необхідну MP3 
мелодію в пам’ять телефону, за наступним шляхом: 
- Для вхідного дзвінка (рингтону) : Media /Audio / Ringtones 
- Для повідомлень : Media / Audio / Notifications 
- Для будильника : Media / Audio / Alarms 
- Для звуків інтерфейсу : Media / Audio / Ui.

2.  Відключіть планшет від комп’ютера

3.  Оберіть пункт «Налаштування».

4. Оберіть пункт «Профілі звуку».

5.  Доторкніться позначки налаштувань, розташованої праворуч від пункту 
«Загальні».

Щоб встановити мелодію вхідного дзвінка (рингтону), доторкніться до рядка 
«Мелодія дзвінка голосового (мовного) виклику», далі знайдіть і доторкніться 
до необхідної мелодії. Таким же чином, можна встановити звуки повідомлень, 
будильника і інтерфейсу.
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Планшет оснащений двома камерами: фронтальна 0.3 мегапікселя і основна 5 
мегапікселів. За допомогою камери Ви можете проводити відео/фото зйомку. Для 
управління камерами і настройками (режим зйомки установка колірних ефектів, 
баланс білого і т.д.). Вам необхідно натиснути на позначку «Камера» та виконати 
необхідні налаштування. Фронтальна камера може працювати в режимі відео, 
забезпечуючи повноцінний відеозв’язок (наприклад, для дзвінків по Skype або 
Відеочат). У цьому режимі, Ви в реальному часі, бачите Вашого абонента на екрані 
телефону, а він бачить Ваше зображення, що передається за допомогою цієї 
камери. Для того, щоб скористатися відеозв’язком, необхідна підтримка цього 
режиму Вашим стільниковим оператором або доступ в Інтернет по Wi-Fi.

Для підключення планшета до комп’ютера з операційною системою Windows, 
та передачі музики, фотографій та інших файлів в обох напрямках, необхідно 
використовувати USB- кабель. При такому з’єднанні використовується протокол, 
що підтримується більшістю версій Windows.

1.  Підключіть планшет за допомогою USB кабелю до персонального комп’ютера.

2.  Після появи повідомлення «Підключення через USB «натисніть на кнопку» 
Увімкнути носій USB. Після цього,частина вбудованої пам’яті планшета і мікро 
SD-карта, будуть відображені на комп’ютері як знімні диски.

3.  Після завершення роботи з дисками, відключіть накопичувач натиснувши на 
кнопку «Вимкнути носій USB» і відключіть планшет від компьютера, від’єднавши 
USB-кабель.

КАМЕРА

3G ІНТЕРНЕТ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЛАНШЕТУ ДО WINDOWS КОМП’ЮТЕРА 

1.  Вставте в планшет SIM - карту від оператора, що надає послуги мобільного 
широкосмугового доступу в Інтернет 3G, в стандарті WCDMA (UMTS).

2.  Увімкніть планшет.

3.  Оберіть пункт «Налаштування».

4.  Оберіть пункт «Управління SIM-картами». 

5.  Доторкніться пункту «З’єднання передачі даних», і оберіть оператора, що надає 
послуги 3G. 

Важливо!

Якщо Ви знаходитесь в зоні дії 3G, в рядку стану, над індикатором рівня сигналу 
мобільного зв’язку з’явиться позначка «3G». Іноді значок 3G, буде змінюватися на 
значок «H» (котрий показує роботу планшета в режимі високошвидкісної пакетної 
передачі даних HSPA).

Якщо Ви знаходитесь поза зоною покриття 3G, необхідно увімкнути режим роумінгу 
для 3G карти.

1.  Оберіть пункт «Налаштування».
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ПЕРЕГЛЯД ІНТЕРНЕТ СТОРІНОК

2.  Оберіть пункт «Управління SIM-картами».

3.  Доторкніться пункту «Роумінг», натисніть на «Роумінг передачі даних», оберіть 
оператора, що надає послуги 3G.

На головному екрані або екрані «Додатки» (Програми) натисніть на позначку 
браузера . 

•  У браузері відкриються веб -сторінки, які Ви переглядали в минулий раз. Якщо 
браузер до цього не використовувався, відкриється стартова сторінка. Браузер 
також відкривається при переході за посиланням, наприклад в повідомленні 
електронної пошти або чаті. Веб адреса (URL) поточної сторінки відображається 
у верхній частині екрану, якщо тільки універсальне вікно пошуку (омнібокс) не 
приховане за межами екрану. У цьому випадку просто прокрутіть сторінку вниз, 
щоб побачити омнібокс.
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  ВІДКРИТТЯ WEB-СТОРІНКИ ТА ПОШУК ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ

1.  Натисніть на універсальне вікно пошуку в верхній частині сторінки.

2.  Знизу екрана з’явиться екранна клавіатура. Встановіть Англійську мову введення. 

3.  Введіть адресу веб-сторінки, та натисніть ПОШУК.

Обліковий запис Google дозволяє систематизувати особисту інформацію і 
звертатися до неї з будь-якого комп’ютера або мобільного пристрою.

•  Ви більше не втратите інформацію про свої контакти. При вході в аккаунт Google 
за допомогою мобільного пристрою, автоматично створюється резервна копія 
всіх контактів цього аккаунта. У результаті, вся ця інформація завжди доступна в 
обліковому записі Gmail з будь-якого комп’ютера.

•  Синхронізуйте всі дані і створюйте їх резервні копії. При написанні повідомлення 
електронної пошти, фотографуванні, додаванні телефонного номера в 
контакт або запис заходу у календарі, вся інформація постійно зберігається і 
синхронізується з даними на кожному комп’ютері, де використовується цей 
обліковий запис Google.

•  Доступ до даних з будь-якої точки світу. Де б Ви не знаходилися. Ви можете 
отримувати електронну пошту, переглядати календар і стрічку новин з будь-якого 
комп’ютера або мобільного пристрою.

•  Зберігайте інформацію в надійному місці. Компанія Google забезпечує постійний 
захист ваших особистих даних від несанкціонованого використання, та гарантує 
Вам їх доступність у будь-який момент часу.

•  Зручно робити покупки. Підключіть свій акаунт до Google Гаманця та здійснюйте 
покупки: музику, книги, програми та інші товари в Google Play та інших інтернет - 

РОБОТА З АККАУНТАМИ (ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ)
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магазинах.

•  Використовуйте інші сервіси Google. Аккаунт Google дозволяє працювати з усіма 
додатками і службами Google, такими як Gmail, Карти, Навігація, Google Play, You-
Tube, Google Talk, SMS / MMS і багато інших.

На пристрої можна використовувати кілька облікових записів Google і Microsoft 
Exchange ActiveSync. Крім того, можна додавати акаунти інших видів, залежно від 
встановлених додатків. Деякі акаунти можна додати на екрані « Облікові записи», 
як описано в цьому розділі, а решта - в додатках, які з ними працюють. Наприклад, 
акаунти електронної пошти IMAP і POP3 можна додати в програмі електронної 
пошти. 

Щоб відкрити вікно установок «Облікові записи», виконайте такі дії:

1.  На головному екрані або екрані «Додатки» натисніть на значок «Налаштування».

2.  Після відкриття списку налаштувань, натисніть на рядок «Облікові записи».

  ДОДАВАННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АККАУНТА)
Для додавання деяких акаунтів необхідні відомості про служби, з якими вони 
пов’язані. Їх можна отримати у системного адміністратора. Наприклад, може 
знадобитися найменування домена аккаунта або адреса сервера.

1. Оберіть Установки> Облікові записи.

2. Натисніть Додати обліковий запис.

3. Виберіть вид аккаунта.

4.  Введіть дані облікового запису за допомогою інструкцій на екрані. 

Для більшості акаунтів необхідно вказати ім’я користувача та пароль. Набір 
додаткових відомостей залежить від виду аккаунта і конфігурації служби, до якої 
він підключається. Залежно від виду аккаунта може знадобитися вказати тип 
даних, який слід синхронізувати, назва облікового запису і інші відомості. Після 
налаштування параметрів акаунт буде додано до списку на екрані «Акаунти». 
Залежно від налаштувань облікового запису, з пристроєм будуть синхронізуватися 
електронна пошта, контакти та інша інформація.

  ВИДАЛЕННЯ АККАУНТА

  НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИНХРОНІЗАЦІЯ АККАУНТА

Разом з аккаунтом з пристрою видаляється вся пов’язана з ним інформація, 
включаючи повідомлення електронної пошти, контакти, налаштування і т.д.

1. Оберіть Налаштування> Облікові записи.

2.  Натисніть на аккаунт, який потрібно видалити.

3.  Натисніть на значок меню і виберіть Видалити аккаунт.

Ви можете задати налаштування синхронізації для будь-якого зі своїх пристроїв, 
а також типи даних для кожного аккаунта. Для деяких додатків, таких як Gmail і 
Календар, задаються окремі налаштування синхронізації, що дозволяють краще 
керувати роботою відповідної служби. У таких випадках налаштування на рівні 
облікового запису також зберігають свою дію. У деяких аккаунтах виконується 
двостороння синхронізація: зміни даних на пристрої відображаються в 
синхронізовано в Інтернеті. Подібним чином працює і аккаунт Google. Інші акаунти 
підтримують тільки односторонню синхронізацію: у такому режимі інформація на 
мобільному пристрої доступна тільки для читання.
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  НАЛАШТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ

1. Оберіть Налаштування> Передача даних. 

2.  Натисніть на значок меню і встановіть або зніміть прапорець Автосинхронізація, 
щоб вказати, чи слід автоматично синхронізувати інформацію між пристроєм та 
Інтернетом.

Якщо функція автосинхронізаціі відключена, для отримання повідомлень, 
електронної пошти та іншої нової інформації буде потрібно виконувати 
синхронізацію вручну. Крім того, Ви не будете отримувати сповіщень про 
надходження нових повідомлень і пошти. Відключення авто синхронізації 
допомагає продовжити час роботи від акумулятора, але при цьому Ви не будете 
сповіщені про появу оновлень.

  НАЛАШТУВАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ АККАУНТА

  НАЛАШТУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ І СКИДАННЯ 
(ВІДНОВЛЕННЯ)

1.  Оберіть Налаштування> Облікові записи.

2.  Натисніть на аккаунт, налаштування синхронізації якого потрібно змінити.

3.  Натисніть на назву Аккаунта. Відкриється екран «Налаштування синхронізації» з 
списком всіх видів даних, які можна синхронізувати в цьому обліковому записі.

4.  Установіть або зніміть відповідні прапорці. Зняття прапорця не веде до 
видалення інформації з пристрою - вона просто не буде синхронізуватися з 
Інтернетом.

Для налаштувань та іншої інформації, пов’язаної з одним або декількома 
аккаунтами Google, можна створювати резервні копії. Після заміни пристрою 
або повернення до заводських налаштувань дані можна буде відновити для всіх 
аккаунтів, для яких була створена резервна копія.

Щоб переглянути ці налаштування, виконайте вказані нижче дії.

1.  На головному екрані або екрані «Додатки» натисніть на значок «Налаштування».

2.  У розділі «Особисті дані» натисніть «Резервне копіювання та скидання». Будуть 
такі доступні нижче параметри і функції:

• Копіювання даних.

Якщо встановити цей прапорець, система буде автоматично створювати резервні 
копії конфіденційних даних різних типів, включаючи паролі Wi -Fi, закладки 
браузера, список завантажених з Google Play додатків, слова, додані до словника 
екранної клавіатури, також більшість налаштованих параметрів. Деякі програми 
незалежних постачальників також можуть використовувати цю функцію, що 
дозволяє відновлювати дані після превстановлення. Якщо зняти цей прапорець, 
резервні копії даних створюватися не будуть, а існуючі резервні копії будуть 
видалені зі служб Google.

• Автоматичне відновлення.

Активуйте цей параметр, щоб відновити налаштування та інші дані при 
перевстановленні програми. Для цього, в обліковому записі Google необхідно 
створити резервну копію даних, а програма має використовувати службу 
резервного копіювання.

• Відновлення заводських налаштувань.

Натисніть на цей параметр, а потім виберіть «Скинути налаштування телефону», 
щоб видалити всі особисті дані з внутрішньої пам’яті, включаючи інформацію 
про акаунт Google, всіх інших аккаунтах, налаштування додатків і системи, всі 
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завантажені програми, а також музику, фотогрфії, відео та інші файли.

Після скидання налаштувань, буде потрібно повторно ввести ту ж інформацію, що 
і при першому налаштуванні планшету. Якщо Ви створювали резервні копії даних 
у обліковому записі Google, їх можна буде відновити за допомогою відповідного 
параметра під час налаштування. Резервне копіювання використовується і в деяких 
додатках незалежних виробників, що дозволяє відновити всі налаштування і дані у 
випадку перевстановлення.

  ПОШУК ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКІВ З GOOGLE PLAY ™ 
Google Play ™ - це онлайн-магазин додатків для ОС Android. У Google Play можна 
знайти багато корисних і різноманітних додатків для Вашого планшета. У магазині 
присутні платні і безкоштовні програми. Якщо Ви знайшли потрібний додаток, Ви 
можете легко завантажити і встановити його на новий пристрій. Щоб отримати 
доступ до служби Google Play, спочатку необхідно підключитися до Інтернету і 
увійти в свій обліковий запис Google. 

 У разі виникнення проблем з працездатністю планшета, що описані нижче, 
слід спочатку спробувати вирішити їх самостійно, скориставшись викладеними 
рекомендаціями. У тому випадку, якщо ці рекомендації не допомогли розв’язати 
існуючі проблеми, зверніться до служби технічної підтримки DEX, або до фахівців 
авторизованих сервісних центрів. 

DEX не може гарантувати нормальну працездатність пристрою, що підпав під  вплив 
шкідливих вірусних програм.

DEX не може гарантувати працездатність неавторизованого програмного 
забезпечення третіх осіб, що не пройшло перевірку, та не несе відповідальність 
за збої в роботі планшета, внаслідок його використання. З приводу некоректної 
роботи додатків на планшеті, Ви можете звернутися до розробника відповідного 
додатку, надавши всю необхідну інформацію про пристрій.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

  ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ УСТАНОВОК
У випадку «зависань» планшета, некоректної роботи додатків, дуже швидкого 
розряду батареї та появи інших проблем, в першу чергу рекомендується виконати 
відновлення програмного забезпечення планшета до заводських налаштувань.

УВАГА! Активування цієї функції видалить усі дані з внутрішньої пам’яті вашого 
планшету, зокрема: ваш обліковий запис (аккаунт), дані й налаштування системи та 
програм, завантажені програми.

1.  Доторкніться кнопки «Меню», оберіть пункт «Налаштування системи», або на 
екрані «Програми», доторкніться до позначки «Налаштування».

2.  Оберіть пункт «Резервне копіювання та скидання», натисніть «Відновлення 
заводських налаштувань», та натиснить «Скинути планшетний ПК.».

  ПЛАНШЕТ НЕ ВМИКАЄТЬСЯ 
•  Перевірте чи не розряджена акумуляторна батарея, у разі її розрядки, 

приєднайте зарядний пристрій до планшету, та зачекайте не менше 10-ти хвилин; 

•  Натисніть та утримуйте клавішу On/Off не менше 30 сек.;

•  Переконайтеся, що до планшету не підключений зарядний пристрій, відкрийте 
кришку акумуляторного відсіку, та відключіть батарею на 15-20 сек. Вставте 
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батарею назад, і повторіть включення пристрою.

•  Якщо пристрій не включається навіть після підзарядки акумуляторної батареї, 
зверніться до служби підтримки або до авторизованого  сервісного центру. 

  БАТАРЕЯ ШВИДКО РОЗРЯДЖАЄТЬСЯ 

  НЕМОЖЛИВО ПРИЙНЯТИ ВХІДНИЙ ДЗВІНОК АБО ЗРОБИТИ ВИКЛИК

  НЕМОЖЛИВО ЗДІЙСНИТИ ВИХІДНИЙ ВИКЛИК

  НИЗЬКА ЯКІСТЬ ЗВУКУ ПІД ЧАС РОЗМОВИ

•  Можливо, Ви використовуєте програми, що вимагають великих витрат енергії. 
Найбільше енергії витрачається при перегляді відео;

 •  В цьому випадку спробуйте встановити більш економічні налаштування 
яскравості екрану; 

•  Акумуляторна батарея також розряджається швидше під час роботи при низьких 
температурах.

•  Переконайтеся в тому, що планшет ввімкнений; 

•  Проблема може бути викликана слабким сигналом мережі. Перейдіть у місце, де 
сигнал мережі більш стабільний; 

•  Мережа може бути перевантажена (актуально для місць з масовим скупченням 
людей). Перейдіть  в менш людне місце. 

•  Переконайтеся, що номер абонента, що телефонує не розміщений в чорному 
списку.

•  Переконайтеся в тому, що була натиснута клавіша виклику необхідної  SIM-карти; 

•  Переконайтеся в тому, що присутній сигнал  мобільної мережі; 

•  Переконайтеся в тому, що  цей номер не заблокований;

•  Переконайтеся в тому, що на рахунку присутні кошти, достатні для здійснення 
вихідного виклику;

•  Переконайтеся в тому, що ніщо не блокує доступ до внутрішньої антени телефону; 

•  Проблема може бути пов’язана  з недостатньо сильним сигналом мобільної 
мережі.

Перейдіть в місце, де сигнал мережі більш стабільний.
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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

Планшет іP890-3G
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;
3.  Шестивалентний хром (Cr6) не перевищує 0,1% ваги речовини або в 

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

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

концентрацій до 1000 частин на мільйон;

Модель планшету DEX іP890-3G розроблено відповідно до вимог безпеки щодо 
радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, 
у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від 
віку та стану здоров’я.

•  У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, 
що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання 
коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під 
час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх 
використовуваних частотних діапазонах.

•  Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із 
захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г 
тканини організму.

•  Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування 
за DASY4, становить 0,284 Вт/кг (10 г) під час використання біля вуха, а якщо 
телефон знаходиться на тілі, - 0,604 Вт/кг (10 г).

•  Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як 
за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування 
на відстані більше 1,5 см від тіла. У разі носіння планшету на тілі у футлярі, 
кріпленні на ремені, чи в іншого роду тримачах,слід зважати, щоб вони не містили 
металевих компонентів і розташовували планшет щонайменше на відстані 1,5 см 
від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного 
зв’язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися 
з огляду на відсутність відповідного рівня зв’язку. Дотримуйтесь зазначених вище 
норм,  щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ



www.dex.ua



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

