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1. Кнопки и функции устройства

Вход на наушники Выход для подключения наушников

Микро USB вход

При помощи USB кабеля можно подключать 
планшет к компьютеру д ля передачи данных 
(таких как фильмы, музыка, фотографии и 
другие).

Вход карт TF Слот карт памяти micro SD

USB OTG вход

При использование адаптера к планшетнему 
компьютеру можно подключить аксессуары, 
такие как мышь, клавиатура, модем, 3г, па-
мять flash и т. д.

HDMI Подключение планшетного компьютера к те-
левизору с помощью HDMI кабеля

Вход  питания Разъем для подключения автомобильного 
или сетевого зарядного устройства.
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Кнопка включения\ 
выключения и  бло-
кировки  устройства

Нажмите и придержите кнопку, чтобы вклю-
чить или выключить устройство. Чтобы 
включить или выключить экран коротко на-
жмите кнопку.

Reset Reset устройствa

2. Приступая к работе

2.1 Зарядка
Для зарядки аккумулятора подключите сетевой адаптер к устрой-

ству. 
Полная зарядка занимает около 4 часов.
Внимание: Невозможность зарядки устройства от USB.

2.2 Включение / выключение 
2.2.1 Включение 
Нажмите и придержите кнопку POWER, на правой стороне устрой-

ства, чтобы включить или выключить планшетный компьютер.

Для того, чтобы разблокировать устройство, нажмите и перетащите 
иконку “ ” из круга, внутри которого присутствует его изображение. 

Для того, чтобы перейти прямо к камере, перетащите иконку “за-
мка” на левую сторону экрана за пределы круга, внутри которого при-
сутствует его изображение. 
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2.2.2 Выключение 
Для выключения планшетного компьютера, нажмите и придержите 

кнопку POWER до тех пор, пока на экране появится диалоговое окно и 
спросит «хотите выключить компьютер». Для подтверждения нажмите 
«ок».

2.3 Блокировки / разблокировки экрана (режим ожидания) 
Можете перевести планшетный компьютер в ждущий режим (ang. 

sleep mode) выключая экран LCD, чтобы сохранить энергию. Нажмите 
кнопку POWER ддя выключения экрана LCD. Чтобы возратить в обыч-
ный режим, снова нажмите кнопку POWER. 

2.4 Подключение к компьютеру 
Для передачи мультимедийных файлов, подключите планшетный 

компьютер к настольному компьютеру с помощью кабеля USB, кото-
рый был поставлен вместе с FreeTAB 2096. 

3. Использование карты памяти  

3.1 Вставьте карту памяти microSD в устройство
Устройство поддерживает карты Micro SD / SDHC 
Чтобы вставить карту, уставте карту разъемом на передней панели 

(надпись к задней части устройства) 
Чтобы вунуть карту, нажмите на край карты; для освобождения 

предохранителя выньте карту из слота.  
Внимание: При чтении файла с карты micro SD не извлекайте ее из 

гнезда. В противном случае устройство может неправильно функци-
онировать.

4. Технические характеристики

Процессор ARM Cortex A8 (1.0 GHz)
Операционная сис-
тема Android 4.0 (Сэндвич Мороженое)
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Память RAM 1GB DDR3
Память Flash 8GB Flash (6GB для использования)
Карта памяти microSD/SDHC (дo 32GB microSDHC)

Камера Фронтальная: 2 млн пикселей
Задняя: 2 млн пикселей

USB 2x порт micro USB : 1. Поддерживает OTG. 2. 
Поддерживает HOST USB

WiFi IEEE 802.11 b/g/n
G-Sensor Да
Аккумулятор 3000 mAh (полимер)
Размеры 241 * 187 * 9.6 мм
HDMI ver. 1.4
Вес 610 г
Температура рабо-
чая 0-50 ‘C

Температура хране-
ния -10-60 ‘C

Влажность рабочая 0-90 %
Влажность хранения 0-90 %

Отказ от ответственности

В связи с постоянной актуализации и улучшением продуктов 
MODECOM, программное обеспечение, установлено на планшетном 
компьютере, может выглядить по разному или может быть изменена 
функциональность, по сровнению с описанной в этом документе вер-
сии.
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UA

1. Кнопки і функції

1. Гніздо для навушни-
ків

Для приєднання навушників зі штекером 
3,5 мм до пристрою.

2. порт Micro-USB

Для приєднання до комп’ютера через ка-
бель USB, що робить можливою передачу 
даних (наприклад, музики, відео, фото та 
інших файлів).

3. Слот для карти TF Для використання вашої карти пам’яті TF 
(Micro SD)

4. порт USB OTG

Розширення USB OTG, до якого підключа-
ють мишку, клавіатуру, флеш-пам’ять USB 
і т.п., за допомогою кабелю - перехідника 
(постачається опційно)
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5. HDMI Приєднання до телевізора/монітора через 
кабель HDMI

6. Гніздо живлення Для приєднання мережевого адаптера 5В, 
що входить до комплекту 

7. Кнопка живлення і 
блокування

Натисніть та утримайте для увімкнення чи 
вимкнення пристрою.  Коротко натисніть 
для увімкнення чи вимкнення екрану.

8. Кнопка перезаванта-
ження

Натисніть для перезавантаження планшету, 
якщо він припинив роботу чи працює не-
правильно.

2. Початок роботи

2.1 Зарядка
Вставте перехідник змінного струму у порт постійного струму та 

вставте адаптер живлення у розетку для зарядки. Зазвичай, пристрій 
повністю заряджається за 4-5 годин.

Примітка: Пристрій не заряджається через USB
2.2 Увімкнення/вимкнення
2.2.1 Увімкнення 
Щоб розпочати роботу вашого планшета, натисніть на кнопку жи-

влення (на правій стороні планшета) та недовго утримуйте її. Доторк-
ніться та перетягніть піктограму замка  за межі кола для розблоку-
вання, як це вказано на малюнку. 
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Перетягніть замок вправо: ви перейдете на робочий стіл.
Перетягніть замок вліво: ви перейдете безпосередньо до камери.  
2.2.2 Вимкнення
Для вимкнення вашого планшету натисніть кнопку живлення та 

утримуйте її, поки на екрані не з’явиться напис «Завершити роботу?». 
Натисніть “OK” для вимкнення. 

2.3 Блокування/розблокування екрану (режим сну) 
Для економії заряду батареї, введіть планшет у режим сну, вимк-

нувши LCD дисплей. Для цього коротко натисніть на кнопку живлення. 
Натисніть на неї знову, щоб активувати екран. 

2.4 Приєднання до комп’ютера
Для передачі медіа-файлів ви можете приєднати планшет до 

комп’ютера за допомогою кабелю USB, що входить у комплект.

3. Підключення карти пам’яті

3.1 Підключення карти Micro SD/SDHC
Пристрій підтримує карти Micro SD/SDHC (максимальний об’єм - до 

32Гб).
Примітка: Не виймайте карту Micro SD, коли ви зчитуєте файл з неї: 

це може призвести до порушень роботи вашого пристрою.

4. Технічні характеристики 

Центральний процесор ALLWINNER A10 (1 Ггц), 4xGPU Mali 400
Операційна система Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Пам’ять RAM 1Гб DDR3
Флеш-пам’ять 8Гб MLC
Кард-рідер microSD/SDHC (до 32Гб microSDHC)
Сенсорний екран Ємнісний (5 точок)
Розмір LCD 9.7 дюймів
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Тип матриці IPS (In Plane Switch)
Роздільна здатність LCD 1024 x 768 пікселів
Співвідношення сторін 
зображення LCD 4:3

Кнопки
Живлення, перезавантаження, гучність 
+/-, перехід на домашню сторінку (робо-
чий стіл)

Роз’єми
Слот для карти TF(microSD), гніздо для на-
вушників 3.5, мікро-USB порт 2х, міні HDMI 
порт

Камери Фронтальна: 2 Мп
Задня: 2 Мп

USB
2 мікро USB порти: один порт підтримує 
розширення OTG. Інший порт підтримує 
HOST USB

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Датчик розташування у 
просторі (акселерометр) Так

HDMI версія 1.4
Батарея 7800 mAh
Розміри 243x190x10.5мм
Вага 585 г.
Діапазон робочих тем-
ператур 0-50 °C

Температура зберігання -10-50 °C

Пояснення

Оскільки продукція компанії MODECOM постійно оновлюється та 
покращується, програмне забезпечення вашого пристрою і розмі-
щення апаратних клавіш управління може відрізнятися від наведено-
го у даній інструкції.



www.modecom.eu10 11

MODECOM FREETAB MODECOM FREETAB



www.modecom.eu10 11

MODECOM FREETAB MODECOM FREETAB



Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved. 
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM


