
DIVA Premium 8 inch 3G Quad Core 
Android Tablet QC-803GN 

 

Кратко ръководство за употреба 
 

 

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

Вграден 3G Модул – GSM (900/1800MHz) + 3G (WCDMA 2100MHz), HSDPA 
поддръжка  

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.  
Вграден GPS модул – възможност за използване като навигация с голям и ясен 
екран.  

Bluetooth и FM радио.  

Поддръжка на приложения - С вградената Android Lollipop 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 8 inch 3G Quad Core Android Tablet QC-
803GN.  
 



Аксесоари 
 

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

Бутони § Портове Бутони § Портове за връзка 
за връзка 
 

 
 

1. Бутон Reset -  за рестартиране на таблета 

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. Бутон Vol +/- - бутони за усилване и намаляване на звука. 
4. MicroSD слот 
5. Изход за 3.5мм слушалки 
6. Задна Камера 
7. Micro USB порт – за връзка с компютър или за зареждане на таблета. 
8. Слот за SIM карта 
9. Вграден високоговорител 
10. Микрофон 
 
 
 
 



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/ GSM/3G свързаност/Сила на сигнал – показва нивото на обхват, при връзка 
през GSM/3G мрежа  
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 посредством Micro 
USB 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.  
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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 и 3G 
 
 

Вашият Diva Premium 8 inch 3G Quad Core Android Tablet QC-803GN 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.  
 
Установяване на 3G връзка  
 
1/ Поставете СИМ карта в SIM слотa на таблета.  



Важно!!! Поставете картата при изключено устройство. Ако устройството е 
включено и поставите СИМ картата, ще трябва да рестартирате устройството, за 
да може да отчете СИМ картата.  
2/ Трафик на данни – за да използвате трафик на данни от вашата СИМ карта, с 
цел браузване в интернет, сваляне на приложения, гледане на клипове, вие трябва 
да направите настройки на точките за достъп на съотвения оператор(APN). За 
целта от меню настройки, изберете „използване на данни - Още” „Мобилни 
мрежи” „Имена на точки за достъп” ”Ново име на точка за достъп (APN)”.  
 

Функция Телефон 
 

При вече поставена СИМ карта, вие ще 
имате възможност да провеждате 
разговори директно от вашия таблет 
(зависи от абонаментния ви план). За 
целта от списъка с програми изберете 
приложение “Телефон”, след което на 
екрана ще се появи клавиатура подобна 
на тази от телефон. Работата с нея е 
идентична на тази с мобилен телефон. 
Разговорът може да се осъществи през 
микрофона и високоговорителя на 
таблета или през слушалки(не са 
включени в комплекта). 
 

 

Спецификации на устройството 
 

I/ Технически спецификации  
 
* Екран – 8 инчов капацитивен тъч екран с резолюция 1280 х 800 пиксела  
* Процесор – Cortex A7 Quad Core 1.3 Ghz  
* RAM – DDR3 1GB  
* Вградена Памет – 8GB 
* Wi-Fi – 802.11 b/g/n  
* Вграден GPS модул  
* Bluetooth  
* FM функция  
* Вграден 3G/GPRS/ + GSM модул  
- GSM 850/900/1800/1900MHz  
- WCDMA - 2100  
* 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 
* Размери - 207*123.5*9.8мм 
 



Предпазни мерки 
 Не подлагайте устройството на тежки удари и не го изпускайте от голямо 

разстояние. 
 Не използвайте устройството при много ниски или много високи температури, 

също така го пазете от влажна среда и не го излагайте на директна слънчева 
светлина. 

 Дръжте устройството далеч от силни магнитни полета. 
 Нормалното функциониране на таблета може да бъде нарушено от наличие на 

статично електричество. При наличие на такова рестартирайте устройството 
според инструкциите за употреба. Статичното електричество може да навреди 
на таблета най-вече при трансфер на данни. 

 Дръжте устройството далеч от вода и всякакви течности. В случай на 
намокряне, изключете таблета веднага и го почистете. 

 Не използвайте химикали при почистване на устройството за да 
предотвратите корозия. Използвайте чиста суха кърпа. 

 Не поставяйте таблета в ограничени пространства, където ще бъде нарушена 
неговата вентилация. Не го покривайте с предмети като вестници, покривала 
за маси, завеси и т.н. 

 Не доближавайте устройството до огън. 
 Дигитален Свят ООД не поема отговорност за повреждане или загуба на данни 

и информация, причинена от модификация на устройството или подмяна на 
батерията. 

 Не се опитвайте да разглобявате или да поправяте таблета. Това ще доведе до 
отпадане на неговата гаранция. 

 Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, моля 
зареждайте батерията поне един път месечно за да удължите нейния 
експлоатационен живот. 

 Заредете батерията ако: 
а) Индикаторът за нивото на батерията показва  (изтощена батерия) 
б) Устройството автоматично се изключва при включване. 

 Не прекъсвайте връзката когато устройството се форматира или се 
прехвърлят файлове. В противен случай данните може да бъдат загубени. 

 Моля използвайте таблета според инструкциите за употреба когато го 
използвате като портативен хард диск. В противен случай може да се получи 
загуба на данни и информация. 

 Моля използвайте аксесоари (кабели, зарядни у-ва и т.н.), предоставени само и 
единствено от производителя на продукта. 

 За предотвратяване на риск от пожар или токов удар, не излагайте таблета на 
дъжд или влага. Дръжте го далеч от съдове, съдържащи течности. 

 Има опасност от експлозия при неправилна смяна на батерията. Подменяйте я 
само със същата такава или с нейн еквивалент. 

 Батерията не трябва да бъде излагана на топлина - слънчева светлина или 
огън. 

 Моля следвайте отговорно процедурите по изхвърляне на батерията. 
 Ако зарядното устройство бъде прекъснато, устройството ще работи до 

момент, в който батерията ще остане без заряд. 
 Символите за безопасност означават: 

 



 
- Светкавица, поставена в триъгълник цели да предупреди потребителят за 
присъствие на неизолирано опасно напрежение, което може да доведе до 
токов удар. 
- За да намалите риска от токов удар, не махайте задния панел поради факта, 
че в таблета няма части, които могат да се сервизират от потребителя. 
Отнасяйте се само към оторизирани лица за сервизиране на устройството. 
- Удивителен знак, поставен в триъгълник цепи да предупреди потребителят 
за наличие на важни инструкции в ръководството за употреба на 
устройството. 

- Правилно изхвърляне на този продукт. Този знак показва, че това 
устройство не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци 
според законите на ЕС. За да предотвратите възможна вреда на околната среда 
или човешкото здраве в следствие на неконтролирано изхвърляне на 
отпадъци, отнесете се отговорно и предавайте всички продукти с този знак за 
рециклиране в най-близките за това пунктове. Също така можете да занесете 
продукта в магазина, от който сте го купили и от там той да бъде предаден за 
рециклиране. 

Звукови Предпазни Мерки 
 Този продукт е в съответствие с текущата наредба за ограничаване на 

изходящата сила на звука на потребителските аудио устройства до безопасни 
нива. Използването на слушалки при високи нива на силата на звука може да 
увреди трайно вашият слух. Дори и да свикнете да слушате при високи нива на 
силата на звука и това да ви изглежда нормално, съществува риск за 
увреждане на слуха. Затова намалете силата на звука до разумни нива. За да 
предпазите вашият слух, препоръчително е да използвате само слушалки, 
които отговарят на текущите стандарти за безопасност. Не използвайте 
таблета докато шофирате. Това може да доведе до катастрофа и също така е 
незаконно в много страни по света. 

 Дори и слушалките да са от отворен тип и да чувате заобикалящите ви 
 звуци, не усилвайте звука прекалено много за да може да чувате какво се 

случва около вас.  
 Задаване на оптимална сила на звука: 

a. Започнете усилването на звука от много ниски стойности. 
b. Усилвайте постепенно силата на звука докато не стигнете до стойност, при 
която чувате чисто и ясно, без смущения. След като стигнете до оптималната 
стойност, не усилвайте силата на звука повече. 

 

 

 

 

 



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: 

Таблет Diva, модел QC-803GN е в съответствие с всички съществени 
изисквания на Директива 1999/5/ЕС, отнасяща се за радио-навигационното 
оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното 
признаване на тяхното съответствие и Директива 2004/108/ЕС за 
Електромагнитна съвместимост. Оценката на съответствието на продукта е на 
база следните стандарти: 
 
Електромагнитна съвместимост: 
 
EN 301 489-1 V1.9.2 
EN 301 489-17 V2.2.1 
 
Безопасност и Здраве: 
 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 
EN 62479:2010 
 
Радио Спектър: 
 
EN 300 328 V1.7.1 

 

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, 17.05.2016 г...                                         /Цветков/............................... 

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


