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Управление на файлове
• Как да получа достъп до данните, записани на microSD, SD карта 

и USB устройство?
 Натиснете SD картата или USB иконата в подканващия прозорец в 

долния десен ъгъл. Натиснете иконата на папката и ще видите всички 
свои данни в устройството за съхранение. Вижте ръководството на 
потребителя за повече информация.

• Как да преместя избрания файл в друга папка?
 Сложете отметка на желания файл и натиснете Copy (Копирай) или 

Cut (Изрежи). Въведете желаната целева папка и натиснете иконата 
Paste (Постави) в горния десен ъгъл, за да преместите файла.

 Ако искате да копирате повече от един файл, маркирайте желаните 
файлове или натиснете Select All (Избери всички), след което 
натиснете Copy (Копирай) или Cut (Изрежи). Въведете желаната 
целева папка и натиснете иконата Paste (Постави) в горния десен 
ъгъл, за да преместите файловете.

• Как да копирам и поставя избрания файл в свързаното външно 
устройство за съхранение?

 Следвайте инструкциите по-горе и намерете желаната целева папка 
във външното устройство за съхранение.

Спиране и деинсталиране на приложение
• Как да спра работещо приложение?
 За да спрете приложение, което работи в момента, натиснете 

менюто Apps (Приложения) > Settings (Настройки) > Applications 
(Приложения) > Running services (Услуги). Изберете приложението 
и натиснете Stop (Спри). 

 Можете също така да натиснете клавиша Recent Apps (Скорошни 
приложения) долу вляво, след което натиснете x за съответното 
приложение, посочено в панела.

• Какво да направя, ако вече не желая изтегленото приложение?
 За да деинсталиране нежелано приложение, натиснете менюто 

Apps (Приложения) > Settings (Настройки) > Applications 
(Приложения) > Manage applications (Управление на 
приложения) > Downloaded (Изтеглени). Изберете приложението 
и натиснете Uninstall (Деинсталирай).

• Къде мога да проверя статуса на приложението или да видя 
подробна информация за него?

 За да проверите информация за приложението, натиснете менюто 
Apps (Приложения) > Settings (Настройки) > Applications 
(Приложения) > Manage applications (Управление на 
приложения) > All (Всички). Изберете приложението, за да 
покажете подробна информация.
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Системата не отговаря
• Какво да направя, ако Eee Pad спре да отговаря?
 Натиснете и задръжте бутона за включване и изключване докато не 

видите менюто Power off (Изключване) и изберете OK (ОК), след 
което натиснете и задръжте бутона за включване и изключване, за 
да включите отново ситемата. Също така можете да натиснете бутона 
за рестартиране (малък отвор вляво на Eee Pad) докато системата не 
се рестартира. Логото на ASUS ще се появи на екрана щом системата 
се рестартира успешно.

• Екранът на моя Eee Pad е изключен и не мога да го събудя.
 Натиснете и задръжте бутона за включване и изключване докато не 

видите менюто Power off (Изключване) и изберете OK (ОК), след 
което натиснете и задръжте бутона за включване и изключване, за 
да включите отново ситемата. Също така можете да натиснете бутона 
за рестартиране (малък отвор вляво на Eee Pad) докато системата не 
се рестартира. Логото на ASUS ще се появи на екрана щом системата 
се рестартира успешно.

Външно устройство за съхранение
• Вече поставих microSD карта в моя Eee Pad, но не мога да я видя.
 Отстранете картата памет от Вашия Eee Pad и я поставете отново.

• Вече свързах USB твърд диск, но мога да го видя на моя Eee Pad.
 Откачете Вашия Eee Pad от мобилната докинг станция и закачете 

своя Eee Pad, или отстранете USB диска от Вашия Eee Pad, след което 
го включете отново.

Снимки на екрана
• Мога ли да снимам екрана на моя Eee Pad?
 Да. Натиснете менюто Apps (Приложения) > Settings (Настройки) > 

ASUS Customized Setting (Персонализирана настройка на ASUS) 
и поставете отметка в Screenshot (Снимка на екрана). Задръжте 
клавиша Recent Apps (Скорошни приложения), за да заснемете 
желаните екрани. Ако сте закачили Вашия Eee Pad, натиснете 
горещия клавиш на клавиатурата



Батерия
• Как да удължа живота на батерията на моя Eee Pad?
 Проверете времето за изчакване на екрана в Settings (Настройки). 

Задаването на времето за изчакване на екрана на Never (Никога) 
ще увеличи консумацията на енергия на батерията. Управлявайте 
и затворете всички приложения, когато не ги използвате. Вижте 
Stopping or uninstalling applications (Спиране или деинсталиране 
на приложения) за инструкции.

• А ако батерията е напълно изтощена?
 Свържете захранващия адаптер, за да заредите своя Eee Pad. 

Обикновено можете да стартирате своя Eee Pad след около 10 
минути.

• Защо моят Eee Pad не се зарежда напълно от мобилната докинг 
станция?

 Когато Вашият Eee Pad е закачен за докинг станция и не е включен 
захранващ адаптер, мобилната докинг станция зарежда Вашия Eee 
Pad до 90%, за да защити батерията и да удължи живота й. Мобилната 
докинг станция презарежда когато батерията на Eee Pad е под 70%. 

 Захранващият адаптер зарежда батерията на Eee Pad до 100% и 
презарежда при под 95%.

Браузър
• Как да персонализирам изгледа на моя браузър?
 Отворете уеб браузъра. Натиснете бутона за инструментите в 

горния десен ъгъл и изберете Settings (Настройки) > Advanced 
(Разширени) > User agent string (Низ на агент на потребителя) 
> Tablet/Desktop/Mobile-phone (Таблет//Настолен компютър/
Мобилен телефон).

MyNet
• Мога ли да използвам MyNet?
 Уверете се, че сте стартирали Microsoft Media Player (версия 10 или 

по-нова) на компютъра. Уверете се също така, че Вашият Eee Pad и 
компютъра са свързани към една и съща безжична точка за достъп. 
Вижте ръководството на потребителя за повече информация.
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Системна актуализация
• Как да актуализирам моята система?
 Не е необходимо ръчно да актуализирате своя Eee Pad. ASUS ще Ви 

уведоми с изскачащо съобщение, когато има актуализация. Трябва 
да се свържете с Интернет и да влезете в своя Google акаунт.

Фабрични настройки
• Как мога да възстановя фабричните настройки на моя Eee Pad?
 Натиснете Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност) 

> Factory data reset (Възстанвяване на фабрични данни). 
Натискането на Reset tablet (Нулиране на таблета) ще изтрие 
всички Ваши данни от Вашия Eee Pad. 

Уверете се, че сте архивирали важни данни преди да нулирате своя 
Eee Pad.

И-мейл прикачени файлове
• Мога ли да отворя и запазя имейл прикачени файлове на моя 

Eee Pad?
 Да, но размерът на файловете не трябва да надвишава 5MB.

 .apk е разширението на инсталационни файлове за операционна 
система Android, но Вие не можете да отваряте .apk файлове. 

 Ако .apk прикачения файл отговаря на ограниченията и инсталация 
от неизвестни източници е разрешена, можете да запишете 
прикачения файл.

За да проверите дали опцията е разрешена, отидете на Settings 
(Настройки) > Applications (Приложения)  и вижте дали опцията 
Unknown sources (Неизвестни източници) е маркирана. 
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