
 

Посібник користувача 

 

 



 

1. Функції пристрою 

1. Домашня сторінка 

Домашня сторінка є основним інтерфейсом AIRBOOK PRO 6S за 

замовчуванням, де відображаються всі додатки. 

 



 

1.1. Управління додатками 

Натисніть на «Управління програмами» у лівому випадаючому списку, щоб 

увійти в інтерфейс управління запуску додатків. Ви можете налаштувати 

автоматичний запуск програми після завантаження, дозволити фонові дії та 

приховати піктограми додатків. 

 

1.2. Управління сіткою 

Розташування піктограм можна встановити в режимі 3X3, 2X4, 3X4, 4X5 

2. Статус бар 

Оновлення сторінки: клацніть піктограму оновлення (кружечок зі стрілочками). 

Яскравість: клацніть піктограму яскравості, щоб увійти в інтерфейс регулювання 



 

яскравості. За замовчуванням існує чотири режими: «Вимк», «День», «Ніч» та 

«Ліжко». Клацніть «Налаштувати», щоб вручну встановити яркість.  

 

Керування багатозадачністю: натисність на піктограму багатозадачності в 

крайньому правому куті статус бару, щоб увійти в інтерфейс управління 

відкритими додатками. Після входу в інтерфейс управління натисність піктограму 



 

очищення праворуч, щоб очистити фонові процеси. 

Натисність праву частину статус бару, щоб викликати меню швидкого доступу. 

У меню швидкого доступу можна вмикати та вимикати режим оновлення A2, 

WI-FI, Bluetooth, режим енергозбереження та режим польоту. Ви також можете 

регулювати гучність, контрастність і робити знімки екрана. Натисніть і утримуйте 

WI-FI, Bluetooth, акумулятор та налаштування, щоб увійти до відповідного 

інтерфейсу. Якщо система має сповіщення, вони відображатимуться у вікні 

"Сповіщення". Натисність піктограму очищення у верхньому правому куті вікна 

сповіщень, щоб очистити інформацію про сповіщення. 

 



 

3. Книжкова полиця 

3.1. Нещодавно додані 

У цьому інтерфейсі ви можете переглянути історію читання. Клацніть піктограму 

фільтру, щоб переключитися на "Книги в процесі", "Прочитані книги" та 

"Непрочитані книги". Нещодавно додані книги за замовчуванням відображаються 

в режимі сітки по дев'ять книг. Клацніть на піктограму режиму макета, щоб 

перейти в режим: 12-квадратна сітка, список та режим плитки. Клацніть меню 

"Більше" праворуч, щоб здійснити пошук книг та керувати групами. 

 

3.2. Книжкова полиця 

Книжкова полиця за замовчуванням відображає файли та папки в каталозі 



 

Книги на пристрої та картці пам'яті; книги, передані через WI-FI і додані браузером 

(завантаження, папки wifiTransfer), також можуть відображатися у цьому інтерфейсі. 

Функції включають: прогрес, нова папка, налаштування макета, пошук книг, 

сортування файлів, управління групами, сканування книг, функції налаштування 

книжкової полиці. 

 

 

3.2.1. Нова папка 

Натисніть кнопку "Нова папка" в інтерфейсі книжкової полиці, і в інтерфейсі 



 

з`явиться вікно назви папки. Після завершення створення папки, вона буде 

синхронізована та сформована у внутрішньому сховищі. 

 

 

 

3.2.2. Вибір сітки 

Для книжкової полиці за замовчуванням встановлено режим сітки 9 квадратів, 

натисніть кнопку перемикача макета у верхньому лівому куті, щоб перейти в: 



 

режим сітки 12 квадратів, режим списку та режим плитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Пошук книг 

Натисніть пошук книг в меню праворуч, щоб увійти в інтерфейс пошуку книг. 

Клавіатура автоматично ввімкнеться, і після введення слова пошуку вона може 

автоматично відобразити переклад для поліпшення пошуку. Історія пошуку 

відображається під полем введення. 



 

 

 

3.2.4. Сортування файлів 

Натисніть «Сортування файлів» у меню «Ще» праворуч, щоб відсортувати за 

зростанням або за спаданням, за часом читання, додавши час, назву книги, ім'я 

автора, розмір книги та тип файлу. 



 

 

 

 

3.2.5. Керування групами 

Натисніть «Керування групами» у меню «Ще», щоб позначити книги як 

непрочитані чи прочитані; ви також можете копіювати, вирізати, видаляти, 

вибирати одну та виділяти все. Користувачу зручно класифікувати книги та 

керувати ними. Книги можна переміщати до існуючої або нової папки. 



 

 

 Інтерфейс книжкової полиці також можна редагувати тривалим натисканням 

на книгу. 

 

 

3.2.6. Сканування книг 

Натисніть меню «Сканування книг» в меню «Ще» праворуч, щоб вручну 

відсканувати книги у папках Книги, завантаження та WifiTransfer у внутрішній 

пам'яті. 



 

 

3.2.7. Налаштування книжкової полиці 

Налаштування меню «Налаштування книжкової полиці» знаходиться в меню 

«Ще» праворуч. Ви можете встановити, чи потрібно приховувати папки домашньої 

сторінки, чи відображати книги, видалені з книжкової полиці під час повторного 

сканування, і чи надаватиме книжкова полиця перевагу відображенню назв книг 

замість імен файлів. 

Номер версії поточної ОС AIRBOOK відображається в розділі Про. Клацніть 

номер версії, щоб вручну визначити, чи існує оновлення версії, а також ви можете 

встановити  автоматичне оновлення. 

 



 

3.2.8. Прогрес 

Натисніть на піктограму Прогрес, щоб увійти в інтерфейс статистики 

історії читання. Запишіть книги, які зараз читаються, закінчені та 

непрочитані, а також щоденний час читання, загальний час читання та 

розподіл часу читання. 

 

 

3.3. Примітки 

Інтерфейс нотаток за замовчуванням відображає підкреслені примітки 

всіх книг, а книги, що містять примітки, розташовані в зворотному 



 

порядку читання за замовчуванням. 

 

 

 

3.3.1, Поділитись примітками 

Тривале натискання примітки та вибір "Поділитись та експортувати 

нотатки", вибрані нотатки можна експортувати до внутрішньої пам’яті, 

Evernote, Youdao Cloud Notes та Google Drive; ви також можете 

поділитися ними, створивши QR-код та надсилаючи електронні листи. 

 



 

3.3.2. Відображення приміток 

Натисніть піктограму відображення праворуч, щоб переключитися 

між режимом сітки та режимом детального списку. 

3.3.3. Управління групами нотаток 

У меню «Ще» натисніть Керування групами, щоб ділитися та видаляти 

нотатки групами. 

 4. Передавання книг по Wi-Fi 

(1)   Книга та комп'ютер підключені до однієї мережі. 

(2). Відкрийте веб-сторінку на комп’ютері та введіть URL-адресу, що 

відображається в інтерфейсі передачі книг по WI-FI. Після успішного входу на 

веб-сторінку ви можете розпочати завантаження книги. 

(3) Після успішного завантаження всіх книг на веб-сторінці апарат повертається до 

інтерфейсу книжкової полиці, і книги автоматично додаються на книжкову 

полицю. 

 



 

5. Файловий менеджер 

На домашній сторінці менеджера файлів відображаються підтримувані 

категорії форматів. Натисніть кожну категорію, щоб відобразити всі файли цієї 

категорії. 

 

 

 



 

Клацніть на [Внутріш. пам’ять] щоб увійти до диспетчера файлів, функції 

включають: пошук, створення нової папки, режим перегляду, управління файлами. 

 

 

 

 



 

5.1. Пошук 

Натисніть на піктограму пошуку, щоб увійти в інтерфейс пошуку. 

Клавіатура автоматично вмикається, і ви можете отримувати результати 

пошуку, вводячи пошукові слова. 

5.2. Нова папка 

Створити нову папку. 

 

5.3. Тип перегляду 

Користувач може встановити режим відображення іконок та сортування. 

 

 



 

5.4. Керування доукументами 

Ви можете видаляти, копіювати, переміщати або вставляти документи. 

 

 

5.5. Довге натискання на файл 

Можна виконувати операції перейменування, копіювання, вирізання, 

видалення та відкриття 



 

6. Налаштування 

Користувачі можуть зайти на сторінку налаштувань пристрою, яка містить: 

інформацію про пристрій, бездротові налаштування, керування обліковим 

записом, користувацькі налаштування, керування живленням, управління 

програмами, налаштування пристрою, оновлення системи та зворотний зв'язок. 

 

 



 

6.1. Інформація про пристрій 

Відображення поточної моделі, номер версії, інформацію про конфігурацію і 

серійний номер. Натиснувши його, ви можете увійти до інтерфейсу Про пристрій 

та переглянути більш детальну інформацію. 

 

 



 

6.2. Налаштування мережі 

Налаштування WI-FI, Bluetooth та VPN. 

 

6.3. Керування акаунтами 

Системними акаунтами (облікові записи Google тощо) та пов’язаними 

обліковими записами (Evernote та GoogleDrive) можна керувати в управлінні 

акаунтами. 

 

 



 

6.4. Налаштування користувача 

У цьому меню можна перемикатися між стандартним робочим столом, 

мінімальним робочим столом, шпалерами блокування екрану, відключенням 

шпалер. 

 

 

 

 

 

Стиль робочого столa: 



 

Розташування піктограм можна встановити в режимі 3X3, 2X4, 3X4, 4X5, і ви 

можете обрати, чи відображати лінії сітки та назви програм. 

 

 

Налаштування шпалер екрана блокування: 

 

У цьому меню ви можете налаштувати використання системних шпалер або 

налаштування шпалер (потрібно скопіювати шпалери в папку Wallpapers), а 



 

налаштовані шпалери можна відтворювати у вільному порядку. 

 

 

Налаштування шпалер вимкнення: 

Ви можете налаштувати шпалери вимкнення. 

 

 

6.5. Управління живленням 

У цьому меню ви можете встановити час сну, час автоматичного вимкнення, 



 

час автоматичного вимкнення WI-FI, режим економії енергії, відображення 

відсотка заряду акумулятора, використання батареї та управління запуском 

додатків. 

 

6.6. Додатки 

У цьому меню ви можете видалити APK, очистити дані та встановити дозволи. 

 

6.7. Налаштування пристрою 

У цьому меню ви можете встановити пароль блокування екрана, дату та час, 

налаштування мови та методу введення. 

 

6.8. Оновлення системи 

У цьому меню можна оновити версію системи та встановити автоматичне 

виявлення оновлення та нагадування про оновлення. 

 

6.9. Довідка та відгуки 

У цьому меню ви можете переглянути інструкцію до обладнання, залишити 

відгук про проблеми. 

7. Додаток для читання 

Цей пристрій підтримує такі формати книг: TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, 

DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT, RTF. 



 

Вибір слова в інтерфейсі для читання: натисніть та тримайте текст, текст 

виділяється, на сторінці з’являється діалогове вікно, опції діалогового вікна 

включають копіювання, підкреслення, коментар, енциклопедію, словник / 

переклад, пошук у тексті. 

Копіювання виділених слів: після вибору в діалоговому вікні ви можете 

скопіювати вибраний вміст і довгим натиском на екран у будь-якому інтерфейсі 

редагування вставити скопійований вміст. 

Виділити слово та намалювати лінію: Після вибору в діалоговому вікні, 

виділений текст буде підкреслено; клацніть підкреслений текст ще раз, щоб 

встановити тип рядка (пряма лінія, пунктирна лінія, хвиляста лінія, виділення) або 

видалити підкреслення. 

Додати коментар: Після вибору в діалоговому вікні оберіть інтерфейс для 

редагування коментарів; після збереження коментаря слово буде підкреслено, а в 

кінці слова з'явиться невелике вікно. Клацніть на маленьке вікно, щоб переглянути 

інформацію про анотацію. 

Виберіть енциклопедію: після вибору енциклопедії у діалоговому вікні ви 

зможете шукати вибрані слова в енциклопедії; Клацніть на "Енциклопедія" у 

верхньому лівому куті інтерфейсу Encyclopedia, щоб перейти до Вікіпедії (потрібна 

мережева підтримка). 

Пошук / переклад слів: Після вибору словника у діалоговому вікні запуститься 

функція пошуку слів. Якщо словник є у пристрої, буде відповідний переклад; якщо 

словникового запасу не існує, буде відповідний запит. Клацніть піктограму 

словника у верхньому правому куті спливаючого вікна пошуку слів, щоб увійти в 

інтерфейс налаштування словника. Після пошуку слова ще раз клацніть піктограму 

пошуку слова, щоб перейти до функції перекладу слова. Ви можете встановити 



 

цільову мову для перекладу у верхньому правому куті вікна перекладу. 

Вибір пошуку слів: Виберіть у діалоговому вікні пошук повного тексту, і речення, 

що містять слово у книзі. 

 

7.1. Верхнє меню 

[Налаштування яскравості]: 

Яскравість: клацніть піктограму яскравості, щоб увійти в інтерфейс 

регулювання яскравості. За замовчуванням існує чотири готових режими: «вимк», 

«день», «ніч» та «ліжко».  

 



 

Клацніть на "додатково", щоб вручну встановити яскравість. За яскравістю "+" 

знаходиться меню регулювання. 

[Додати закладку]: натисніть, щоб додати закладку на поточну сторінку. 

[Пошук вмісту]: пошук ключових слів. 

7.2. Меню прогресу читання 

Клацніть на піктограму прогресу читання, у верхньому меню ви зможете 

переключатися між кількома документами, вмикати / вимикати повноекранний 

рукописний текст, перемикати режим вільної руки, регулювати яскравість 

підсвічування, додавати нотатки, додавати закладки та шукати ключові слова. 

 

Нижнє меню може регулювати хід читання, переглядати попередній розділ, 

наступний розділ, скасувати, вибрати номер сторінки, щоб перейти на сторінку, 

увімкнути TTS, автоматично гортати сторінки, мініатюри сторінок, перейти до 

списку та переглянути коментарі. 

 



 

7.2.1. Перехід до сторінки 

Клацніть на номер сторінки у верхній частині меню, і в інтерфейсі з’явиться 

вікно введення номера сторінки. Введіть відповідний номер сторінки та натисніть 

OK, щоб перейти. 

 

 



 

7.2.2. TTS 

Клацніть на піктограму гарнітури, щоб увімкнути функцію TTS. У налаштуваннях 

TTS у нижньому правому куті можна обрати програмне забезпечення, що 

підтримує TTS, а також переключити на Google TTS. 

 

 



 

7.2.3. Сітка сторінок 

Клацніть піктограму ескізу сітки сторінок над параметрами читання, щоб увійти 

в інтерфейс налаштування ескізів. Може налаштувати одинарне зображення, 

чотири зображення та дев'ять зображень. 

 

 

 



 

7.2.4. Каталог 

Клацніть піктограму каталогу в лівому нижньому куті, щоб увійти в інтерфейс 

каталогу. 

 В інтерфейсі каталогів ви також можете переключитися на відображення 

закладок поточної книги. 

 

 

7.3. Меню макета 

У цьому меню ви можете встановити шрифт, розмір шрифту, набір, 

контраст, режим подвійної сторінки та режим обертання. 

[Шрифт]: натисніть кнопку більше в правій частині меню, щоб налаштувати шрифт 

для читання. 

[Розмір шрифту]: натисніть кнопку більше в правій частині меню, ви можете 



 

встановити розмір шрифту за бажанням, а також встановити жирний і курсив 

(підтримка шрифтів потрібна для жирного та курсиву). 

 

[Набір]: Клацніть кнопку більше в правій частині меню, щоб встановити інтервал 

між рядками, інтервали між абзацами, інтервали між словами, лівий та правий 

інтервали, а також верхній та нижній інтервали за бажанням. 

[Контраст]: налаштування ефекту затемнення тексту та зображень. 

[Режим подвійної сторінки]: його можна встановити на горизонтальний режим 

читання по дві сторінки. 

[Поворот]: Після клацання відображатимуться чотири піктограми налаштування 

обертання, і налаштування напрямку обертання можна вибрати довільно. 

[Додати закладку]: натисніть, щоб додати закладку на поточну сторінку. 

[Пошук вмісту]: пошук ключових слів у тексті. 

 



 

7.4. Налаштування читання 

 Ви можете встановити режим перегортання сторінки, режим оновлення 

сторінки, переключити режим декількох документів, переключити функцію 

масштабування двома пальцями, прочитати налаштування часу спрацьовування, 

відновити налаштування за замовчуванням внизу та відсоток читання. 

Відображення номера сторінки, відображення назви розділу перемикача, 

відображення тексту книги у ефекті сірого, переключення режиму подвійної 

сторінки для відображення розділової лінії сторінки, позначення ярлика 

перемикача, глобальний макет налаштувань. 

 

 

7.5. Читання книг PDF 

До функцій макета PDF належать: контраст, налаштування макета, поділ 

стовпців, видалення водяних знаків, перестановка та інші функції такі ж, як у книг 



 

EPUB. 

[Контраст]: натисніть кнопку в правій частині меню, щоб відрегулювати водяний 

знак, контраст зображення, контраст тексту, товщину та яскравість. 

[Верстка]: Можна встановити автоматичне обрізання, ручне обрізання 

(підтримка обрізання непарних і непарних), повноекранний режим та адаптивну 

ширину. 

[Стовпці]: Можна встановити різні колонки читання та різні напрямки читання. 

[Видалити водяний знак]: Він може видалити водяний знак у книгах з водяним 

знаком. 

[Переформатування]: Переформатувати PDF. 

 

 



 

8. Налаштування сторонніх програм 

Натисніть та тримайте іконку сторонньої програми, щоб встановити піктограму 

програми вгорі, оптимізувати конфігурацію сторонньої програми та видалити 

сторонню програму. Клацніть Оптимізувати, щоб встановити, чи ввімкнути 

повноекранний режим, чи ввімкнути оновлення A2, чи активувати функцію 

відбілювання, чи використовувати за замовчуванням режим Regal. Ви також 

можете налаштувати затримку анімації, частоту оновлення, яскравість зображення, 

DPI та контраст. 

 

 



 

2. Загальні питання 

1.1. Як вимкнути / ввімкнути пристрій 

У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, 

щоб увімкнути пристрій; 

У ввімкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 

секунд, система відкриє діалогове вікно із запитом про вимкнення, виберіть Так 

для вимкнення. 

 

1.2. Як заряджати пристрій 

Підключіть пристрій до USB комп'ютера через кабель синхронізації для 

зарядки; 

Підключіть пристрій до зарядного адаптера 220В для зарядки; 

Пряме заряджання через адаптер проходить швидше, ніж заряджання через 

комп’ютер (не використовуйте пристрої Quick Charge, Power Delivery та ін.). 

Допускаються лише зарядні пристрої з характеристиками напруги до 5V та струму 

до 2А. 

1.3. Як передати інформацію 

Під'єднайте пристрій до ПК для передачі даних. 

 

1.4. Як оновити 

Ви можете виконати наведені нижче дії, щоб оновити програмне забезпечення: 



 

1) Завантажте пакет оновлення, скопіюйте пакет із назвою update.zip у 

кореневий каталог пристрою та увійдіть в меню оновлення системи 

налаштування. Клацніть Оновлення із внутрішньої памяті та натисніть 

Встановити зараз. Пристрій автоматично перезапуститься та завершить 

оновлення. 

2) У вікні запиту на оновлення, що з'явиться, натисніть Завантажити. Після 

того як завантаження завершено, пристрій автоматично перезапуститься 

та завершить оновлення. 

Примітка: Будь ласка, не виконуйте жодних операцій під час процесу оновлення, 

інакше це може спричинити помилку завантаження. 

1.5. Передача книг по Wi-Fi не працює 

Передача книг через WI-FI здійснюється через локальну мережу, і кінцевий 

отримувач та відправник (мобільний телефон або комп'ютер) повинні знаходитися 

в одній мережі для здійснення передачі. Якщо відправник вводить URL-адресу 

інтерфейсу додатка для завантаження WI-FI, веб-сторінка не відкривається, будь 

ласка, перевірте, чи знаходиться IP відправника та IP пристрою в одному сегменті 

мережі (основа оцінки для одного і того ж сегмента мережі: перші три байти 

IP-адреси узгоджуються). Якщо після відкриття веб-сторінки в програмі 

завантаження ви не можете вибрати книгу, змініть браузер і спробуйте ще раз. 

 

1.6. Перемикання шрифтів у режимі читання 

Помістіть файли шрифтів (підтримують формати ttf та otf) у папку шрифтів 

кореневого каталогу (якщо такої папки немає, створіть нову вручну), увійдіть в  

інтерфейс читання, щоб змінити шрифт. 



 

 

1.7. Додати файл тезаурусу 

Помістіть файли словників (що підтримують stardict або Kindle tessaurus) у папку 

Dict кореневого каталогу (якщо такої папки немає, створіть нову вручну). 

1.8. Пристрій не роспізнається комп’ютером 

Після підключення до комп’ютера перегляньте панель сповіщень, щоб 

побачити, чи є значок зарядки та сповіщення про підключення через USB. 

① Якщо на пристрої з'явилося сповіщення про підключення USB, але воно все 

ще не розпізнається на комп'ютері, це проблема комп'ютера, вам потрібно 

встановити драйвер MTP. 

②  Якщо сповіщення про з'єднання USB не відображається на апараті, 

відображається лише піктограма зарядки, повторіть спробу після зміни 

USB-кабелю та USB-порту комп'ютера. 

(Примітка: Система Windows XP не підтримує режим з'єднання MTP, і файли не 

можна копіювати. Існує системна версія Win10, яка не може розпізнати MTP. Якщо 

його не вдається розпізнати, потрібно підключити за допомогою телефону 

Android). 

 

1.9. Окремі додатки не завантажені 

Як тимчасове рішення, перейдіть до Налаштування-Програма-Зберігання 

додатків-Зберігання та натисніть "Очистити дані". Повторно увійдіть у магазин, 

щоб вирішити це. 

 



 

Примітка: Магазин містить два пристрої для зчитування, один - чиста версія (без 

реклами), а інший - сумісна версія. Але лише один із них можна встановити після 

успішного встановлення.  

 

1.10. Режим А2 

Увімкніть режим A2, оновлення сторінки буде швидшим, але ефект 

відображення сторінки буде гіршим. Рекомендується вмикати його під час 

перегортання зображень, перегляду браузера та використання сторонніх програм. 

 

1.11. Система не може оновити шпалери 

Увімкніть системне перемикання шпалер, завантаження налаштувань займає 

деякий час, можна трохи почекати, щоб перевірити ефект. При підключенні до 

інтернету система буде перемикати одну шпалеру в день. 

 

1.12. Книга не відображається на книжковій полиці 

Незалежно від того, чи скопійована вона на цей пристрій або SD-карту, вам 

потрібно помістити книгу в папку з назвою Books, перш ніж система зможе її 

прочитати. 

 

1.13. Google TTS працює без звуку 

Увімкнення Google TTS (пристрої без сервісів Google не підтримують Google TTS) 

вимагає від користувача встановити відповідну мову та завантажити голосовий 



 

пакет. Ви можете зайти в "Налаштування мови TTS", щоб зробити наступні 

налаштування. 

1.14. Список приміток у бібліотеці 

Після успішного оновлення вам потрібно вперше відкрити рукописні дані книги, 

перш ніж вони будуть об’єднані у файл, а потім старі рукописні примітки PDF 

відображатимуться у списку приміток бібліотеки. 

1.15. Не можливо поділитись групами нотаток 

Деякі платформи мають обмеження на розмір завантаженого файлу, ви можете 

спробувати копіювати та експортувати один файл; ви також можете перевірити 

обмеження на офіційному веб-сайті відповідної платформи. 

1.16. Про налаштування Android 

Після оновлення ви можете перейти до інтерфейсу налаштувань, клацнувши 

стрілку праворуч угорі, і увійти в інтерфейс Про пристрій, щоб перевірити 

налаштування Android. 

 


