Планшет для рисования
VERTEX Paint 8-1
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внешний вид и элементы управления
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Удаление изображение с экрана
Экран для рисования
Стилус для рисования
Отсек для батареи CR2016.

НАЧАЛО РАБОТЫ
Установка аккумуляторной батареи
Планшет работает от батареи стандарта CR2016. При стандартном
использовании, заряда батареи хватает на 1 год. При активном использовании, может потребоваться более ранняя замена батареи.
Установите батарею как показано на схеме ниже.

Не извлекайте батарею во время использования планшета. Без батареи
использования планшета невозможно.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Рисование
Для рисования на планшете, следует провести по экрану входящим в
комплект стилусом, либо другим пластиковым предметом. Новые линии и
детали можно добавлять поверх получившегося рисунка.
Следует избегать попыток сделать рисунок при помощи карандашей,
фломастеров, шариковых ручек – это может привести к повреждению
поверхности и выходу устройства из строя.
Удаление изображения
Для удаления изображения следует нажать кнопку «Удаление изображения с экрана» на корпусе устройства.
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Характеристики
• Экран 8,5’’ дюймов
• Дисплей, безопасный для зрения, устойчивый к падениям и
царапинам
• Корпус сделан из безопасных материалов
• Для начинающих и опытных художников
• Выдерживает более 100 000 рисунков
• Мгновенная очистка экрана
• Для эмоций, которые не выразить словами
• Сохраняет три дерева
• Батарея формата CR2016
• Размеры: 220*143*5 мм.
• Вес: 95 г.
Питание осуществляется от батареи.
Рабочий диапазон температур: от -10 С до +45. Влажность окружающей
среды не выше 95%.
Комплект поставки
• Планшет
• Стилус
• Батарея формата CR2016
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон
Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.
Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по
основному назначению.
Меры Предосторожности
Приступая к работе с планшетом для рисования, прочтите эту
информацию, в противном случае это может стать причиной
травматизма или нарушения местного законодательства.
Берегите планшет от воды:
Храните планшет в сухом месте.
Пользование устройством за рулем транспортного средства
Пользование устройством за рулем транспортного средства
Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования
электронными устройствами при вождении в стране пребывания.
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Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге.
Аксессуары и аккумулятор
Пользуйтесь аксессуарами, рекомендованными производителем.
Использование не авторизованных аксессуаров может привести к
потере работоспособности устройства или травме.
Использование и уход
Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим электронным устройством, не подвергайте его воздействию:
Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды,
дождя, влаги, пота и других жидкостей.
Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10 или выше 45 градусов по Цельсию.
СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить планшет в микроволновой
печи.
Пыли и грязи. Не подвергайте планшет воздействию пыли, грязи,
песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
Жидких чистящих средств: Для очистки экрана планшета
пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или
другими жидкими чистящими средствами.
Механическому воздействию: Не роняйте планшет.
Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
комплектацию, техническое и программное обеспечение планшета без
предварительного уведомления.
Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу планшета
из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.
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Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте
www.vertex-digital.ru
Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также
доступен на сайте www.vertex-digital.ru
Гарантийная информация
Гарантия начинает действовать с момента покупки планшета При
замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не
устанавливается.
Сроки гарантии:
• Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
• Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
• Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки,
произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2
(два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель
рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ)
для проведения профилактических работ и получения рекомендаций
по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если
неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений
или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре
потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок
предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав
потребителей».
5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую
инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и
четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи,
четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и
серийный номер изделия должны соответствовать указанным в
гарантийном талоне.
Важная информация
• Все упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия
компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их
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владельцам.
• Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и
его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
• Настоящее руководство пользователя предназначено для
лучшего использования возможностей данного планшета, а не
для подтверждения его свойств. Все изображения, приведенные
в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний
вид устройства и клавиш, а также содержание отображаемой
информации, приведенное в этом руководстве, может иметь
небольшие отличия от имеющихся в вашем устройстве.
• Документ содержит текущую информацию на момент его
издания, которая может быть изменена без предварительного
уведомления. При подготовке документа были приложены все
усилия для обеспечения достоверности информации, но все
утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном
документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой
гарантией (истинности или достоверности).

Изготовитель, адрес
VEX MOBILE PRODUCTION LIMITED
Suite A, 21st Floor, Eton Building, 288 Des Voeux Road Central, Hong Kong,
China.
ВЕКС МОБАЙЛ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД,
Сьют А, 21 флор, Этон Билдинг, 288 Дес Войо Роад, Сентрал, Гонконг,
Китай.
Наименование и местонахождение уполномоченного лица
(импортер)
ООО «Фортуна СПб», 196128, Россия, Санкт-Петербург, Московский
проспект, дом 151, литер А, помещение 19Н.
Информация для связи
fortuna.trade.spb@gmail.com
Торговая марка
Vertex
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Назначение
Данное устройство является оборудованием для рисования.
Подключение к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G для передачи
речи и мобильных данных не используется.
Страна производства
Китай
Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–45° С, и
относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в
периодическом обслуживании в течение срока службы.
Срок службы 2 года.
Правила и условия монтажа
Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.
Правила и условия хранения
Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской
упаковке, при температуре окружающего воздуха -10–45° С, и относительной влажности не выше 95%.
Правила и условия перевозки (транспортирования)
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.
Правила и условия реализации
Без ограничений
Правила и условия утилизации
По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.
Правила и условия подключения к электрической сети и другим
техническим средствам, пуска, регулирования и введения в
эксплуатацию
Производится в соответствии с данным руководством пользователя.
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Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных
зонах
Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих
и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Информацию о мерах при неисправности оборудования
— обратитесь в сервисный центр.
Месяц и год изготовления
Дата изготовления устройства указана на упаковке.
Знак соответствия

Изготовитель:
ВЕКС МОБАЙЛ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД,
Сьют А, 21 флор, Этон Билдинг, 288 Дес Войо Роад, Сентрал,
Гонконг, Китай.
Сделано в Китае.
Организация, принимающая претензии:
ООО «Фортуна СПб», 196128, Россия, Санкт-Петербург,
Московский проспект, дом 151, литер А, помещение 19Н.
fortuna.trade.spb@gmail.com
Импортер:
ООО «Фортуна СПб», 196128, Россия, Санкт-Петербург,
Московский проспект, дом 151, литер А, помещение 19Н.
fortuna.trade.spb@gmail.com
Срок гарантии: 12 месяцев
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Сурет салуға арналған планшет
VERTEX Paint 8-1
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Сыртқы түрі және басқару элементтері
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Экраннан суретті жою
Сурет салуға арналған экран
Сурет салуға арналған стилус
CR2016 батареясына арналған бөлігі.

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ
Аккумулятор батареясын орнату
Планшет CR2016 стандартының батареясында жұмыс істейді. Стандартты
пайдалану кезінде, батарея қуаты 1 жылға жетеді. Белсенді пайдалану
кезінде, батареяны әлдеқайда ерте ауыстыруды қажет етеді.
Төменде көрсетілген схема бойынша батареяны орнатыңыз.

Батареяны планшетті пайдалану кезінде шығармаңыз. Планшетті батареясыз пайдалану мүмкін емес.
НЕГІЗГІ ОПЕРАЦИЯЛАР
Сурет салу
Планшетте бейнелеу үшін, экран бетінен, жинақтамаға кіретін стилус
көмегімен немесе басқа пластикалық затпен жүргізу қажет. Жаңа жолақтар мен бөлшектерді шыққан суреттің үстінен қосуға болады.
Қарындаш, фломастер, қаламсап көмегімен сурет салу әрекеттерін болдырмау керек, бұл – үстіңгі беттің бұзылуына және құрылғының саптан
шығып кетуіне әкелуі мүмкін.
Суретті жою
Суретті жою үшін, құрылғының корпусында орналасқан «Экраннан
суретті жою» батырмасын басыңыз.
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Cипаттамалары
• Экраны 8,5’’ дюйм
• Дисплейы, көруге қауіпсіз, құлауға және сызаттарға төзімді
• Пішіні қауіпсіз материалдардан жасалған
• Бастаушы және тәжірибелі суретшілерге арналған
• 100 000-нан астам суретке төзімді
• Экранның лездік тазартылуы
• Сөзбен жеткізе алмайтын эмоциялар үшін
• Үш ағашты сақтайды
• Батареясының форматы CR2016
• Өлшемдері: 220*143*5 мм.
• Салмағы: 95 г
Қуаты батарея арқылы іске асырылады.
Температуралардың жұмыс ауқымы: -10 С-тан +45 С-қа дейін. Қоршаған
ортаның ылғалдылығы 95%-дан аспауы қажет.
Жеткізу жиынтығы
• Планшет
• Стилус
• CR2016 форматтағы батарея
• Пайдаланушы нұсқаулығы
• Кепілдеме талоны
Жиынтық алдын ала хабарландырусыз өзгертілуі мүмкін. Құрылғы дайындаушысы егер негізгі тағайындалуы бойынша бұйымды пайдалануға кедергі келтірмейтін болса, жиынтықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
Сақтық шаралары
Сурет салуға арналған планшетті жұмысқа кірісе отырып, осы
ақпаратты оқыңыз, олай болмаған жағдайда бұл жарақаттың
немесе жергілікті заңнаманың бұзылу себебі болуы мүмкін.
Планшетті судан қорғаңыз:
Планшетті құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрылғыны көлік құралының рөлінде отырып пайдалану
Орналасу еліңізде көлік жүргізу кезінде құрылғыны пайдалану
нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің барлық
назарыңызды көлік жүргізу мен жолға шоғырландырыңыз.
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Аксессуарлар мен аккумулятор
Өндіруші құрылғыларын ғана пайдаланыңыз. Авторландырылмаған
аксессуарларды, құрылғыларын пайдалану құрылғының жұмыс
қабілеттілігін жоғалтуға немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
Пайдалану және күтім
Планшетті тиісті күтімді қамтамасыз ету үшін оны төменде келтірілгендердің әсеріне ұшыратпаңыз:
Кез-келген сұйықтықтың: Құрылғыны судың, жаңбырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз.
Қатты жылудың немесе суықтың: Құрылғыны Цельсий бойынша
-10 төмен немесе 45 градустан жоғары температураның әсеріне
ұшыратпаңыз.
АЖЖ-сәулелену: Планшетті қысқа толқынды пеште кептіруге
тырыспаңыз.
Шаң мен балшықтың. Планшетті шаңның, балшықтың, құмның,
тағамдық өнімдердің немеес басқа бөтен заттардың әсеріне ұшыратпаңыз.
Сұйық тазалау құралдарының: Планшеттің экранын тазалау үшін
жұмсақ құрғақ матаны ғана пайдаланыңыз. Спирт немесе басқа сұйық
тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз.
Механикалық әсерлерге: Планшетті құлатпаңыз.
Назар аударыңыз!
Өндіруші алдын ала хабардар етпестен жиынтыққа, техникалық
және бағдарламалық жасақтамаға өзгерістер енгізу құқығын өзіне
қалдырады.
Аталған нұсқаулықты сақтамау планшеттің қатардан шығуына және әрі
қарайғы кепілдікті қызмет көрсетуден алып тастауға әкелуі мүмкін.
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Нұсқаулықтың электрондық нұсқасы www.vertex-digital.ru сайтында.
VERTEX авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының толық
тізімі де www.vertex-digital.ru сайтында қолжетімді.
Кепілдікті ақпарат
Кепілдік планшетті сатып алған сәттен бастап қолданысқа енгізіледі.
Көрсетілген жиынтықтарды алмастырған кезде оларға жаңа кепілдікті
мерзім белгіленбейді.
Кепілдік мерзімі:
• Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
• Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
• Басқа да аксессуарлар – 3 (үш) ай.
1. Аталған кепілдік дайындаушының кінәсінен болған ақаулар мен
бұзылуларға ғана таратылады.
2. Дайындаушы негізгі бұйымға қызмет мерзімін белгілейді – пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен
бастап 2 (екі) жыл. Қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң алдын алу
жұмыстарын жүргізу үшін және бұйымды әрі қарай қауіпсіз пайдалану
үшін дайындаушы Авторландырылған сервистік орталыққа (АСО)
жүгінуге кеңес береді.
3. Егер ақаулық клинеттің құрылғыны пайдалану ережелерін бұзудан
пайда болған болса (мысалы, механикалық зақымдалулар немесе
ылғалдық түсуі нәтижесінде), кепілдікті қызмет көрсету құқығы
жойылады.
4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктер болған жағдайда, тұтынушы РФ «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңында
белгіленген талаптарды, тізімді және тәртіпті көрсетуге құқылы.
5. Құрылғыны пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықпен
танысыңыз және оны қатаң түрде сақтаңыз.
6. Кепілдік талоны моделі, бұйымның сериялық нөмірі, сатылған күні,
сатушы фирманың нақты мөрі, сатып алушының қолы дұрыс және
нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды. Бұйымның моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонында көрсетілгенмен сәйкес болуы керек.
7. Планшет жүйесінің жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін root-құқықтар
мен инженерлік мәзірге қолжетімділікті өндіруші жауып тастаған. root
құқықтарды белсенділендіру анықталған жағдайда, сонымен қатар,
құрылғыда бөтен тігулер анықталған жағдайда өндіруші кепілдік
қызмет көрсетуден бас тартуы мүмкін.
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Маңызды ақпарат
• Барлығы документте аталған да тауарлық белгілер, компания
атаулары, өнімдер мен сервистер айырықша түрде олардың
иелеріне ғана тиесілі.
• Біз өзіміздің бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге
ұмтыламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық жасақтамасын, сонымен қатар, пайдаланушы нұсқаулығын
қайта қарастыру және ол туралы хабардар етпестен оларға
өзгерістер енгізу құқығын өзімізге қалдырамыз.
• Пайдаланушының осы нұсқаулығы аталған планшеттің қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақсы пайдалануға арналған. Осы нұсқаулықта келтірілген барлық суреттер
анықтамалар үшін ғана тағайындалған. Құрылғының сыртқы түрі
мен пернетақталар, сонымен қатар, осы нұсқаулықта келтірілген
көрсетілетін ақпараттың мазмұны сіздегі құрылғымен салыстырғанда аздап өзгерістері болуы мүмкін.
Аталған нұсқаулықта қарастырылатын бірқатар қасиеттер
мобильді желі сигналына немесе жазылуға байланысты болады.
Өзіңіздің қызметті жеткізушіңізге жүгінуіңізді сұраймыз.
• Құжатта оны басып шығару алдында алдын ала хабардар етпестен өзгертілуі мүмкін ағымдағы ақпарат бар. құжатты дайындау
кезінде ақпараттың нақтылығын қамтамасыз ету үшін барлық
күш жұмсалды, бірақ аталған құжатта келтірілетін барлық пайымдаулар, мәліметтер мен ұсыныстар нақты көрсетілген болып
табылмайды немесе кепілдікті білдіретін болып табылмайды
(шынайылық немесе нақтылық).

Изготовитель, адрес
VEX MOBILE PRODUCTION LIMITED
Suite A, 21st Floor, Eton Building, 288 Des Voeux Road Central, Hong Kong,
China.
ВЕКС МОБАЙЛ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД,
Сьют А, 21 флор, Этон Билдинг, 288 Дес Войо Роад, Сентрал, Гонконг,
Қытай.
Уәкілетті тұлғаның атауы және орналасқан орны (импортер)
«Фортуна СПб» ЖШҚ, 196128, Санкт-Петербург қ., Московский даңғылы,
151-үй, А литері, 19Н бөлме.
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Байланысу үшін ақпарат
fortuna.trade.spb@gmail.com
Сауда маркасы
Vertex
Тағайындалуы
Берілген құрылғы сурет салуға арналған жабдық болып табылады.
Мәтін және мобильді ақпарат жіберуге арналған 2G, 3G, 4G стандарттағы
операторлық желілерге қосылу пайдаланылмайды.
Шығарылған елі
Китай
Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары
Жабдық қоршаған ауаның -10–45° С температурасы кезінде және 95%дан жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы кезінде жабық жылытылатын үй-жайларда пайдалануға арналған. Жабдық қызмет мерзімі
аралғында мезгіл-мезгіл қызмет көрсетуге мұқтаж емес.
Қызмет мерзімі 2 жыл.
Монтаждау ережелері мен шарттары
Жабдықты монтаждау пайдаланушының аталған нұсқаулығына сәйкес
жүргізіледі.
Сақтау ережелері мен шарттары
Жабдық қоршаған ауаның -10–45° С температурасы кезінде және 95%дан жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы кезінде зауыт қаптамасында жабық үй-жайда сақталуы керек.
Тасымалдау ережелері мен шарттары (көшіру)
Жабдықты тасымалдау мен көшіру арақашықтықтың шектеуінсіз, көліктің
кез келген түрімен зауыт қаптамасында ғана тасымалдауға жол беріледі.
Өткізу ережелері мен шарттары
Шектеусіз
Кәдеге жарату ережелері мен шарттары
Жабдықтық қызмет мерзімі аяқталуы бойынша жабдықты кәдеге жара-
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туға арналған мамандандырылған қабылдау бекеттеріне жүгініңіз.
Электр желісіне және басқа техникалық құралдарға қосылу,
іске қосу, реттеу және пайдалануға енгізу ережелері мен
шарттары
Аталған пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес жүргізіледі.
Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс
жасауға арналғанын есепке ала отырып, пайдаланудағы шектеулер туралы мәліметтер
Жабдық қауіпті және өндірістік факторлардың әсерінсіз тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалануға арналған.
Жабдық қызмет көрсету персоналының қатысуынсыз тәулік бойы үздіксіз
пайдалануға арналған.
Жабдықтың ақаулығы кезіндегі шаралар туралы ақпарат
— сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дайындалған айы мен жылы
Дайындалған күні қаптамада көрсетілген.
Сәйкестік белгісі

Өндірілген:
ВЕКС МОБАЙЛ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД,
Сьют А, 21 флор, Этон Билдинг, 288 Дес Войо Роад, Сентрал,
Гонконг, Қытай.
Қытайда жасалған.
Шағымын қабылдау ұйымдастыру:
«Фортуна СПб» ЖШҚ, 196128, Санкт-Петербург қ., Московский
даңғылы, 151-үй, А литері, 19Н бөлме.
fortuna.trade.spb@gmail.com
Импорттаушы:
«Фортуна СПб» ЖШҚ, 196128, Санкт-Петербург қ., Московский
даңғылы, 151-үй, А литері, 19Н бөлме.
fortuna.trade.spb@gmail.com
Кепілдік мерзімі: 12 ай
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