
DIVA Premium 10.1 inch Quad Core 
Android Tablet QC-10BH 

 
 
 

Кратко ръководство за употреба 
 
 

 
 

Технически характеристики 
 
10.1” IPS Капацитивен Дисплей – 1280 x 800 пиксела  

Wi-Fi свързаност: протокол 802.11 b/g/n - С последната Wi-Fi технология, това 
устройство може да се свърже с интернет, където и да сте, при налична Wi-FI 
мрежа.  
Поддръжка на приложения - С вградената AndroidTM 5.1 операционна система 
вие може да инсталирате допълнителни приложения, с което да улесните 
работата си с устройството. Възможно е някои приложения на трети лица (third 
party applications) да не работят с това устройство.  

Вграден G-сензор - При завъртане на устройство, то завърта екрана в желаната 
от вас посока с цел по-лесна употреба.  

Забавление - Може да се насладите на музика, филми, снимки и четене на 
електронни книги с вашият Diva Premium 10.1 inch Quad Core Android Tablet QC-
10BH.  
 



Аксесоари 
 
* Зарядно устройство за електрическата мрежа  
* USB кабел  
* OTG кабел 
* Ръководство за употреба  
 

Бутони § Портове за връзка 
за връзка 
 

 
 

  1. Volume Button - бутон за управление на звука  

  2. Бутон Power 
  – Вкл. на устройството: Натиснете и задръжте бутона Power, след което       
устройството ще влезе в начален интерфейс на системата.  
  - Изкл. на устройството: В режим на начален интерфейс, натиснете и задръжте 
бутона Power за около 5 секунди, след което системата ще ви позволи да 
изключите устройството с бутон “OK”, или да откажете това действие с „Cancel”.  
 
  3. Headphone Jack - Изход за 3.5мм слушалки  
  4. Micro USB порт – за връзка с компютър   
  5. TF Card - слот за карта памет MicroSD 
 
 
 
 
 
 
 



Основни функции 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
1/ Търсене – бутон за търсене в Google  
2/ Назад – бутон за връщане към предишното меню  
3/ Начален екран – към начален екран  
4/ Последно използвани програми – списък на програми, които стоят активни 
за работа  
5/ Меню с приложения – списък на всички инсталирани на таблета приложения  
6/ Ниво на батерия – показва текущото ниво на батерията  
7/ Bluetooth – Bluetooth свързаност 
8/ Wi-Fi сигнал – показва нивото на сигнала при Wi-Fi връзка  
 

Зареждане на батерията 
 
 

Устройството разполага с вградена презареждаема батерия. За зареждане на 
батерията, свържете устройството към електрическата мрежа DC порта на  
захранващия адаптер. Времето за пълно зареждане е около 4 часа.  
 
Забележка:  
a. Препоръчително е батерията да се зарежда след като тя падне под 15 %!  

b. Препоръчително е да заредите батерията преди да използвате устройството за първи път.  
c. Препоръчваме за по-дълго ползване на таблета, ако считате, че няма да ползвате 
устройството за дълъг период от време (примерно - месец или два), моля оставете 
таблета по-възможност  зареден(с пълна батерия).  
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Използване на сензорния екран 
 

Персонализиране на началния екран  
 
Вие може да променяте Началния екран на вашия таблет, като добавяте или 
премахвате препратки към инсталирани програми, уиджети и да променяте 
тапета на таблета.  
За добавяне на препратка, уиджет, папка и т.н, моля натиснете върху Меню 
иконата , като при избор и задържане върху икона на инсталирана вече програма, 
система ще ви даде възможност да поставите препратката на удобно за вас място 
на главния екран на таблета.  

За да преместите препратка или уиджет на друго желано от вас място на 
екрана, е необходимо да задържите пръста си върху желаната програма, след като 
тя бъде подчертана, я преместете където желаете и махнете пръста си от екрана.  

За премахване на препратка или уиджет от екрана, задръжте пръста си върху 
иконата, която искате да изтриете и след като тя бъде подчертана, преместете 
иконата към икона „Х”, което се появява в горната част на екрана.  

За смяна на тапета, от галерията със снимки изберете тази, която желаете да 
бъде на вашия екран, изрежете снимката и от появилата се икона в горния десен 
ъгъл, изберете “Задаване на снимка като”, последвано от избор на 
„Тапет”(Wallpaper), след което избраната от вас снимка ще е на десктопа.  

За смяна на Системни настройки, пак от икона Меню , изберете „Настройки”. 
Може да избирате измежду различни категории настройки: “Кабелни и безжични 
мрежи”, “Звук”, „Дисплей”, „Приложения”, „Език и въвеждане”, „Дата и час” и т.н.  
 

Сензорен екран и бутони за ползване 
Използване на сензорния екран 

Основни функции  
В различни програми, може да се връщате едно ниво назад с помощта на 
икона.  

Където и да сте в менюто на таблета или в определена програма, може да се 
върнете към началния екран с бутона.  

С натискане на бутона , ще се появи списък, даващ ви информация, кои 
програмите сте използвали последно, и като може да решите да премахнете някои 
от тях от този списък, ако няма да ги ползвате скоро. Премахването на програмите 
става с плъзване на пръста отляво надясно по екрана.  

Докато слушате музика или гледате видео, може да паузирате или стартирате 
отново файла с помощта на иконите Pause / Play .  
 
Допълнителни функции  
При разглеждане на Файлове, Музика, Видео, Снимки, с плъзгане на пръста 
нагоре/надолу вие ще може да преглеждате всички файлове от съответния 
раздел.  

Интернет страници, със задържане върху определен файл/  

текст системата ще ви даде възможност за допълнителни функции.  
 

 
 
 



Интернет достъп - Wi-Fi 
 
 

Вашият Diva Premium 10.1 inch Quad Core Android Tablet QC-10BH поддържа 
вградена Wi-Fi технология.  
Преди всичко, първо трябва да конфигурирате вашата Wi-Fi мрежа, за което е 
необходимо да имате достъп до Wi-Fi зона. Всеки път, когато вашият таблет 
засече мрежа, което вече сте ползвали и сте конфигурирали, той автоматично се 
свързва към нея.  
 

 

 
Установяване на WIFI връзка  
(1) От главния екран изберете икона, последвана от избор на „Настройки”.  

(2) От появилото се меню изберете “Wi-Fi”, за да включите тази опция и системата 
автоматично ще сканира за налични Wi-Fi мрежи.  
 
Забележка:  
a) Списъкът с Wi-Fi мрежи се обновява автоматично в зависимост от 
разположението на устройството.  

b) Когато Wi-Fi е включен, вашият таблет ще се свърже автоматично към 
налична и вече веднъж конфигурирана мрежа.  

c) Ако вашият таблет намери мрежа, която никога не е била конфигуриранa, то 
устройството ще ви информира за това.  
(3) Изберете мрежата, с която искате да се свържете, въведете информацията, 
която се изисква – като парола и натиснете върху бутона „Connect” (Свързване). 
Вашият таблет започва да установява връзка с WiFi мрежата, имайки предвид 
зададените от вас параметри. Ако връзката е успешна, на екрана ще се появи 
съобщение, че имате връзка с мрежата.  
 

Спецификации на устройството 
 

I/ Технически спецификации  
 
* Екран – 10.1 инчов IPS капацитивен тъч екран с резолюция 1280 х 800 пиксела  
* Процесор – Cortex A7 Quad  Core 1.3 Ghz  
* RAM – DDR3 1GB  
* Вградена Памет – 16GB 
* Wi-Fi – 802.11 b/g/n  
* Камера – Предна - 0.3 мегапиксела/ Задна – 2 мегапиксела  
* Слушалки – 3.5 мм жак  
 
II/ Физически характеристики  
 
* Батерия – Li-ion батерия , 4000 mAh/3.7 V  
* Температура на съхранение – от -20 до +55 градуса  
* Температура на работа – от -10 до +40 градуса 
 



 Декларация за съответствие 
 

Производител:      Дигитален Свят ООД 

ЕИК:                       130546668 

Адрес:                    гр. София, ул. Тинтява 15-17 

Тел.                        02 9629435 
 

декларираме на собствена отговорност, че продукт: 

DIVA Premium 10.1 inch Quad Core Android Tablet QC-10BH 

 

е в съответствие със следните стандарти: 

EN 301 328 V1.7.1:2006-10; 

EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; 

EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; 

EN 62479:2010; 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 

Тестването на продукта е извършено в сертифицирана лаборатория 
от Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.. с изброените 

стандарти. Установено е съответствие с R&TTE Директива 
1999/5/ЕC. Това дава възможност да се използват CE маркировка за 

доказване съответствието с посочената директива. 
 

 

 

 

 

 

гр. София, 25.10.2017 г.                          /Цветков/............................... 

(място и дата на издаване)                                 (фамилия и подпис) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


