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Bezpečnostní pokyny
PřBd BOOájBBBm BrácB O BBmBB BOřBBBBBm Oi BBBBrBě BřBBBěBB BuBB
BOBiBBlu. DBdržBváBB BěcOBB BBBBBů vám BBmůžB BOjiOBiB vOši
OBBBBBBBOB O BrBdlBužB živBBBBOB BOřBBBBB.
podmínky pro skladování, přepravu a použití
PrBvBBBB BBBlBBO BOřBBBBB OB BBOBOujB v rBBmBBB 1 Ož 41°C, BrBBB
BOřBBBBB BBvBOBOvujBB BOdměrBě vBOBBým BBOB BBBBým BBBlBBám.
NiBdB BBBBBBcOávBjBB BOOBlB v OlBBBBOBi BdrBjů BBBlO. PBBud jOBu
BOOBlB BBOB jBjicO iBBlOcB BOOřBváBB, mBOBu OB BdBfBrmBvOB
BBOB BBšBBdiB, cBž můžB véOB B BBžáru BBOB B úrOBu BlBBBricBým
BrBudBm.
PBBuOBB OB vBvOrBvOB BáOlBdujBcBm vlivům:
Elektrostatické
výboje

Nadměrný
mechanický tlak

Silná elektromagnetická pole

Přímé sluneční
světlo

Elektromagnetické
UV záření

Kapaliny nebo
vlhkost

Přímý plamen
nebo kouř

BBBBBBBBOBBB BBBBBB
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Údržba
NBBBcOávBjBB BOřBBBBB dlBuOBu dBOu v BBdBOBOBBBBě věBrOBém
BrBOBřBdB, BOBřBBlOd v OuBBmBOilu BBOB v BěOBě uBOvřBBýcO BrOOicBcO/OOlBcBcO.
DOBjBB, OOB BOřBBBBB BBuBOdlB BO BBm, OBi OB jB BBOBOžBB
BOýOOB.
COrOňBB diOBlBj BřBd BOjBBBB, BBBré OB jBj mBOlB BBšBráOOB BBOB
BBšBBdiB. PrB BOjišBěBB OdBBváBBB BcOrOBB diOBlBjB dBBBruBujBmB
BOřBBBBB uBládOB dB BcOrOBBéOB O/BBOB BBvBéOB BOOlu.
UcOBvávBjBB mimB dBOOO děBB
ČBBBBu BBiO BBrBBBOBrBjBB OBi BBuBrOvujBB.
ZOřBBBBB BBBBužBvBjBB O BBšBBBBBBu OOBBrii BBOB BOOBjBBBBu
(rBBOiBý BrBB, šBOBBé BBBBOBBB, rBBOiBý BřBvBdBB BOOBl). JB-li OOBBriB
BBšBBBBBO (BrOOBlý BrBB, úBiB BlBBBrBlBBu, BměBO BvOru OBd.), jB BřBOO
ji BBcOOB u OuBBriBBvOBéOB BBrOBBálu vBměBiB. PBužiBB BBdBmácBu

BBBBBBBBOBBB BBBBBB
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vBrBOBBýcO BBOB uBrOvBBýcO OOBBriB můžB BBůOBOiB výOucO O/BBOB
BBšBBdiB BOřBBBBB.
K BišBěBB diOBlBjB/BělBOO BřBOBrBjB BBBBužBvBjBB BrgOBicBá OBi
OBBrgOBicBá rBBBBušBědlO (BOBř. OBBBBBl).
PrB BdOBrOBěBB BrOcOu B BBvrcOu BOřBBBBB BBužBvBjBB měBBý OOdřBB.
NBBiOBBBB lBB BdOBrOBiB BBmBcB BěBBliBO BOBBB dBOBilBvOBé vBdB.
V BřBBOdě vOdB diOBlBjB OB BO BřijOBBlBý BBBBB BBvOžujB Ož BěB vOdBýcO BixBlů, cBž BBBřBdOBOvujB vOdu BBdléOOjBcB BárucB.
PBBud BOřBBBBB BBOBlB dBlšB dBOu BBužBváBB, BB BřiBBjBBB
BOOBjBBBB BBmuOB iBdiBáBBr BOOBjBBB OOBBriB fuBgBvOB. V BBmBB
BřBBOdě BřiBBjBB BOOBjBBBu, BBcOBjBB BOřBBBBB BOOBjBB 1 OBdiBu,
BBBé jB BdBBjBB O BBBvu BřiBBjBB BOOBjBcB BOřBBBBB BBOB USB BOOBl.
ZOřBBBBB BOB lBB BBrmálBě BBužBB jOBB vždB.
PřBd BBBcBm BáruBBB dBOB výrBOBu BBBBOBBujBB BBjOližšB OuBBriBBvOBý OBrviO BOřBBBBB BrB BOjišBěBB dBdržBváBB OBBBBBBBOBi.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Podrobné
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oblasti

naleznete

stránkách
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servisních

na

společnosti

centrech

ve

vaší

oficiálních

internetových

PocketBook

International:

http://www.pocketbook-int.com.
Bezpečnost RF
Zařízení přijímá a vysílá rádiové frekvence a může rušit rádiovou
komunikaci a další elektronická zařízení. Pokud používáte osobní
zdravotnická zařízení (např. kardiostimulátor nebo naslouchátko),
kontaktujte svého lékaře nebo výrobce za účelem zjištění, zda jsou
tato zdravotnická zařízení proti externím RF zařízením chráněna.
Bezdrátovou komunikaci nepoužívejte v místech, kde je to zakázáno, např. na palubě letadla a v nemocnicích – mohla by narušovat
leteckou avioniku nebo lékařské přístroje.
Abyste zabránili možnému poškození sluchu, nebudete
po dlouhou dobu naslouchat vysokým hlasitostem.
Upozornění! Zařízení nelze používat pod vodou ani ve vlhkém
prostředí. Pokud se vaše zařízení ponořilo pod vodu, nejprve
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nechte vodu vytéct otvory v krytu a poté zařízení pevně uchopte a
zatřepejte jím. Nakonec ho nechte 24 hodin vyschnout. Zamezte
ponoření zařízení do moře (slané vody).
Využití
Nesprávná likvidace tohoto zařízení může mít nepříznivé
účinky na životní prostředí a obecné zdraví. Pro zabránění takovým
následkům dodržujte specifické požadavky na likvidaci tohoto
zařízení. Recyklace těchto materiálů pomáhá zachovat přírodní
zdroje. Pro další informace o recyklaci kontaktujte místní obecní
úřad, místní firmu pro sběr domácího odpadu, prodejnu, kde jste
zařízení zakoupili, nebo autorizované servisní středisko.
Likvidace elektrických a elektronických komponentů (směrnice se
vztahuje na země EU a na další evropské země, kde existují samostatné likvidační systémy). V jiných zemích likvidujte baterie v
souladu s místními zákony.
Baterie nelikvidujte spalováním, předejdete tak nebezpečí výbuchu.

Vzhled a ovládání
1. Domů – návrat do Hlavního
menu
2. Zpět – v režimu čtení posune
stránku na předchozí stránku; v režimu
pohybu v nabídkách – návrat do předchozí nabídky nebo stránky v seznamu.
3. Vpřed – v režimu čtení posune stránku na další stránku
4. Nabídka – otevře kontextové
menu. Pro zapnutí/vypnutí Přední světlo stiskněte a na jednu sekundu přidržte tlačítko Nabídka.
5. Micro-USB jack – pro připojení počítače nebo nabíječky (nabíječka
je volitelná)
6. On/Off – pro zapnutí/vypnutí zařízení.
POZNÁMKA: Mapování kláves lze nakonfigurovat v nastavení Nastavení > Osobní nastavení > Mapování kláves. Mapování kláves pro pohyb v nabídkách a obracení stránek
závisí na orientaci displeje.

Technické vlastnosti
Displej
Přední světlo
SMARTlight
CPU
RAM
Paměť
Operační systém
Připojení
Baterie
G-sensor
Sensor krytu
Formát knih
Formát obrázků
Formát audio
nahrávek

6” E Ink Carta dotykový displej
1072×1448, 300 dpi, B&W
Ano
Ano
Dual Core (2×1 GHz)
512 MB
16 GB *
Linux® 3.0.35
Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB, Bluetooth 4.0
Li-Ion Pol, 1500 mAh **
Ano
Ano
PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU,
FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT,
CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM.
JPEG, BMP, PNG, TIFF
MP3 (jenom pomocí micro-USB a 3,5mm
konektorem typu jack)
M4A, M4B, OGG, MP3

Formát zvukové
knihy
Velikost 161.3 × 108 × 8 mm
Hmotnost 155 g
Water protection IPX7 (HZO® Protection)

* Skutečná velikost dostupné vnitřní paměti se může lišit v závislosti na softwarové
konfiguraci zařízení.
** Životnost baterie a výše uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na režimu použití,
konektivitě a nastavení.

Začínáme
V této kapitole se dozvíte, jak přístroj připravit pro práci, a
také o jeho hlavních ovládacích prvcích.
Nabití baterie
Poprvé je nutno zařízení nabíjet 8—12 hodin.
Nabít baterii lze s (1) PC pomocí USB kabelu nebo (2)
s pomocí síťového nabíjecího adaptéru z elektrické sítě
(fakultativní).

1

2
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Pro první nabití zařízení proveďte následující úkony:
• Zařízení připojte USB kabelem k počítači nebo k
nabíječce. Zařízení se ihned po začátku nabíjení zapne.
• Po nabití baterie můžete od zařízení odpojit kabel
a zařízení je připraveno k použití.
Je-li zařízení při připojení kabelu k počítači zapnuté, zobrazí
se dialogové okno s výzvou pro výběr povelu - Připojení k
PC nebo Nabíjení. Nabíjení se spustí, jen pokud je zvolen
příslušný režim.

ZOBBBámB
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spRáVa zaŘízení
zapnutí

Vypnutí

zamknutí

SBiOBBěBB BlOBBBBB zap/Vyp. JOBmilB jB BOřBBBBB BřiBrOvBBB
B BrBvBBu, BBdlB BOOBOvBBB OB BBOrOBB OlOvBB BOOBdBO BBOB
BBOlBdBB BBBvřBBá BBiOO.
SBiOBBěBB BlOBBBBB zap/Vyp O držBB OB BřiOližBě dvě
OBBuBdB, BBž OB BOřBBBBB vBBBB.
ZOřBBBBB lBB BOmBBBuB BřBmi BBůOBOB:
1. OBiOBBěBB BlOBBBBB zap/Vyp,
2. vBvBlBjBB Správce úloh. COcBBB-li BOřBBBBB
.
BOOlBBBvOB, dBBBBěBB OB iBBBB
3. NOOBOviB lBB OuBBmOBicBé OlBBBváBB BlávBO:
BřBjděBB BO BBlBžBB Nastavení > Úspora energie >
Vypnout po BBOB Uzamknout zařízení po O BOOBOviB dBOu
BBBiBBBOBi, BBBrá uBlBBB BřBd uBOmBBBBm BOřBBBBB.

Odemknout

SBiOBBBuB BlOBBBBB zap/Vyp

Restartovat

PBBud BOřBBBBB ,BOmrBBB’ (BBrBOgujB BO OBiOB BlOBBBBB OBi
dBBBBB BOrOBBvBB), lBB OB rBOBOrBBvOB OBiOBBm BlOBBBBO
zap/Vyp BB dBOu 11 OBBuBd.

správce
úloh

Správce úloh lBB vBvBlOB dvěmO BBůOBOB:
v řádBu uBBBBrBěBB;
• dBBBBBm iBBBB
• dBlšBm OBiOBBuBBm BlOBBBBO DBmů .
SBrávcB úlBO umBžňujB rBcOlý BřBOBuB B BěBBBrým fuBBcBm
BvládáBB BOřBBBBB:
u
• BOvřBBB OBušBěBé OBliBOcB: OBiOBBěBB
OBliBOcB BO OBBBOmu,
UBOmBBěBB BOřBBBBB. ZOřBBBBB OB BdBmBBá
•
OBiOBBm BlOBBBBO zap/Vyp
OBBvřBBB OBBBOm OBBdráBBvýcO BřiBBjBBB
•
PBřiďBB OBBmBB BOrOBBvBB.
•
VBBBěBB BOřBBBBB.
•

ZZZZZZZZ
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Přehled hlavní nabídky
Dotykem otevřete Kalendář

Posunutím dolů otevřete
Panel upozornění

Pod položkou
,Poslední knihy’ je
seznam nedávno
otevřených knih

Poslední stažené
knihy

Posunutím nahoru
otevřete panel
Aplikace

Panel upozornění
Dotkněte se ikony

nebo ji posuňte dolů a otevřete

Panel upozornění.
Poznámka: Panel upozornění můžete otevřít i stisknutím tlačítka Menu.

ZOBBBámB
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POBBl uBBBBrBěBB umBžňujB OBOdBý BřBOBuB BB BBBfigurOci
OBBě Wi-Fi O Přední světlo, Synchronizaci OBťBvýcO OlužBO,
Správci úloh, Nastavení BOřBBBBB O Vyhledávání.
ZBOrOBujB OB BO Běm i BBviBBB B OlužOě RBOdROBB.
pOznámka: COcBBB-li BBOrOBiB BBviBBB B OlužOě RBOdROBB, jB
BuBB OlužOu BBjdřBvB BuBBB BBvBliB. PřBjděBB BO Nastavení > Účty a
synchronizace > ReadRate O Přihlášení BB OlužOě.

tahy OVládání
UpOzORnění! DBBBBBvá BOrOBBvBO BOřBBBBB jB vBlmi ciBlivá O BřBOBá. AOBOBB BOOráBili jBjBmu BBšBBBBBB, Bři BvládáBB BOřBBBBB OBBciálBBmi BOOB (gBOBB) OB jB dBBýBBjBB BBOBrBě.

ZZZZZZZZ

Klepnout
Otevírá prvek (kniha, soubor, aplikace složky nebo
položka nabídky).
Dotknout se a přidržet
Otevírá kontextovou nabídku prvku (pokud je
dostupná).
Posunout
Obrací stránky knihy nebo seznamu; pohybuje
obrázkem: posunujte prsty přes obrazovku.
Přejít
Posunuje seznamy: pohybujte rychle prsty přes
obrazovku.
Měřítko zobrazení
Mění měřítko zobrazení obrázku: položte dva
prsty na obrazovku a stáhnutím k sobě obraz
oddalte nebo roztáhnutím od sebe obraz přibližte..
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OpeRace s kláVesnicí
VirBuálBB BlávBOBicB OB BBužBvá, BdBž jB BBBřBOO BOdOB BBxBBvBu iBfBrmOci, BOBřBBlOd Bři vBOlBdáváBB BBOB vBBlňBváBB
údOjů BrB BřiBBjBBB B OBBi.
COcBBB-li BOBOOB OBmOBl, BO Běj BlBBBěBB. COcBBB-li BměBiB
jOBBB BOOBB, OBiOBBěBB BlOBBBBB SBuBOOBý jOBBB.
COcBBB-li BřidOB jOBBB BO BlávBOBici, jděBB BO Nastavení >
Jazyků/Languages > Rozložení klávesnice.

1. PřBBBBuB vBlBá/mOlá BBOmBBO;
2. ZměBiB jOBBB BOOBB;
3. SmOBOB BOBBOlBdB BOBOOBý OBmOBl;
4. ZOdáváBB BBxBu;
5. ZOvřBB dBBBBBvBu BlávBOBici.

ZOBBBámB
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PBBud BBmBcB BlávBOBicB BOdáváBB OBOlB (BOBř. BrB Wi-Fi),
BOjBvB OB iBBBO

. TuBB iBBBu OBiOBBěBB, BBBud cOcBBB

BBOrOBiB BOdOBý BBxB.
pŘední sVětlO
OBBvřBBB lišBu OBBámBBB (NBBificOBiBB) O BBOrOBB OB BOOBdBO
BvládáBB OOvBcBBB diOBlBjB (FrBBBligOB). NOOBdBO BvládáBB
BOvBcBBB diOBlBjB má dvě BáOBi:

1. Obecné ovládání osvícení displeje. DB BBOB BOBřB
OBBBOB ZAP./VYP. (On/OFF), jBmž lBB BOvBcBBB BOBBBOB/
vBBBBOB, O BBOuvBBB jOOu.
pOznámka: COcBBB-li BOvBcBBB diOBlBjB BOBBBuB/vBBBBuB OBB BBBvBráBB lišBB OBBámBBB (NBBificOBiBB), držBB BlOBBBBB NOOBdBO (menu)
BB dBOu jBdBé vBBřiBB.

ZZZZZZZZ
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2. Ovládání teploty osvícení displeje SMARTlight. Ve
výchozím nastavení je tato funkce v automatickém režimu
(spínač je v poloze zapnuto). To znamená, že zařízení
samo určuje optimální teplotu osvícení displeje podle částí
dne (od neutrální bílé v dopoledních hodinách po teplejší
odstíny ve večerních hodinách).
Když je automatický režim vypnutý (spínač je v poloze vypnuto), aktivuje se posuvník na obrazovce a můžete teplotu
osvícení displeje ovládat ručně.
Poznámka: Zařízení by mělo mít nastaveno správný čas, aby bylo
zaručeno, že v automatickém režimu funguje správně. Nastavení
času lze upravit aktivací funkce „Automatická synchronizace
času“ (Nastavení – „Datum/Čas“ nebo lze čas nastavit ručně.

Wi-Fi
Zařízení může získat přístup k internetu pomocí Wi-Fi
připojení. Při otevření aplikace, která vyžaduje připojení k
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Internetu (např. Prohlížeče nebo prodejny knih BookStore),
se automaticky zapne připojení Wi-Fi. Není-li k dispozici
známá síť, otevře se seznam dostupných bezdrátových
připojení. Je-li síť, ke které se chcete připojit, zabezpečená,
pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo sítě.
Kromě toho lze Wi-Fi připojení zapnout/vypnout kliknutím
na ikonu

na oznamovacím panelu. Pokud je k dispozici

známá síť, spojení se ihned vytvoří automaticky, jinak se
otevře seznam dostupných sítí.
Pokročilé nastavení
Podrobnější nastavení připojení Wi-Fi lze provést v Nastavení > Wi-Fi, přejděte na vybranou síť a klikněte na
tlačítko Další… v dolní části obrazovky:
• Si můžetezměňte položku Nastavení IP adresy:
• DHCP – získat adresu IP automaticky (je-li
nakonfigurován server DHCP);
• Ručně (pro zkušené uživatele) – síťové parametry zadejte ručně pomocí klávesnice na obrazovce;
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• Má-li síť, ke které se potřebujete připojit, proxy
server, můžete jeho parametry specifikovat v části Konfigurace proxy.
Připojení ke skryté síti
1. Přejděte na Nastavení >Wi-Fi;
2. Otevřete kartu Připojení ke skryté síti a v poli Název
sítě (SSID) klávesnicí na obrazovce zadejte její SSID.
3. V příslušném seznamu vyberte typ zabezpečení:
• Žádné – pro otevřenou síť
• Jednoduché (WEP) – po výběru této možnosti je
• nutné specifikovat Typ ověření WEP – Otevřený
systém nebo Sdílený klíč.
• WPA/WPA2 PSK – budete muset zadat síťový
klíč (až 64 znaků)
4. Chcete-li zkontrolovat konfiguraci sítě a připojit se
k síti, vraťte se do části Připojení ke skryté síti a stiskněte
možnost Připojit.
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Instalace dalších slovníků
K dispozici je možnost nainstalovat další slovníky (k zakoupení v Book Store).
1. Do vnitřní paměti zařízení zkopírujte soubor s
příponou .pbi.
2. Odpojte zařízení od PC.
3. Načtený soubor se objeví v nabídce Poslední
události.
4. Zkopírovaný soubor rozšíření spusťte jako aplikaci
a potvrďte instalaci.

aplikace
V BéBB BOBiBBlB OB OBBBámBBB O OBliBOcBmi, BBBré jOBu
BřBdiBOBOlBváBB vB vOšBm BOřBBBBB.
V OlOvBB BOOBdcB OB BOcOáBBjB Bři OBliBOcB:
• Knihovna,
• Knihkupectví,
• Prohlížeč.
OOBOBBB OBliBOcB jOBu B diOBBBici v BOBBlu OBliBOcB. COcBBB-li
jBj vBvBlOB, dBBBBěBB OB

iBBBB v OlOvBB BOOBdcB.

AAAAAAAA
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Knihovna
Knihovna je správce souborů elektronických knih a
umožňuje seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a
provádět vyhledávání. Více informací o této aplikace
naleznete v části Knihovna.
Knihkupectví
Aplikace

Knihkupectví

nabízí

rychlé

a

pohodlné

stažení licencovaného obsahu z portálu Knihkupectví
(http://www.bookland.com/) do vašeho zařízení. Musí být
aktivní připojení k internetu.
Máte-li

již

registraci

na

portálu

http://www.bookland.com/, stiskněte položku Již mám
účet na portálu BookLand a zkontrolujte, zda přihlašovací
jméno a heslo do nastavení Knihkupectví byla zadána
správně.

ABliBOcB
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ÚdOjB B úBBu v KBiOBuBBcBvB BOdBjBB v BáOBi Nastavení >
Účty a synchronizace OvéOB BOřBBBBB.
JB-li OBBjBBB O úBBBm řádBě BOOBOvBBB, BBOBáBB BřBOBuB BB
všBm fuBBcBm BBrBálu.
Ukončit

Osobní místnost
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Stiskněte položku Osobní místnost a rozbalí se možnosti
pro práci s osobním účtem:
• Navýšit zůstatek – navyšte zůstatek na stránce
BookLand, nebo přímo v zařízení prostřednictvím systému
PayPal,
• Historie nákupů – seznam zboží zakoupeného v
obchodě,
• Moje karty – použité bankovní karty,
• Ukončit.
Zvolte knihu a nákup zboží proveďte stiskem tlačítka
Koupit. Vyberte formát, v jakém bude kniha stažena, a
stiskněte tlačítko Koupit a stáhnout na stránce Váš nákup.
Zakoupený soubor se přesune do složky Knihovna >
Stahování a zobrazí se na stěně Poslední události hlavní
nabídky.
Poznámka: je-li na účtu nulový zůstatek, bude vám nabídnuto
navýšení zůstatku účtu na stránce BookLand nebo přímo v zařízení
prostřednictvím systému PayPal.
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Prohlížeč
Toto je aplikace určena k prohlížení webových stránek.
Prohlížeč je možné využívat i aktivně - pro psaní mailů,
pro stahovanání podporovaných souborů, lze se přihlásit
i do sociálních sítí a psát komentáře a příspěvky. Pokud při
spuštění prohlížeče nebylo dosud navázáno bezdrátové
připojení, bude vám doporučeno připojení k některé z
dostupných bezdrátových sítí.
Chcete-li zadat webovou adresu, dotkněte se řádku s adresou, pomocí klávesnice na displeji zadejte adresu a stiskněte
Enter. Odkaz lze otevřít prostým dotykem. Pokud se webová
stránka nevejde na displej, můžete ji posouvat: položte prst
na displej a přesouvejte stránku. Pomocí gest pro zoom
(přiblížení nebo oddálení dvou prstů) můžete také změnit
měřítko webové stránky. Hardwarová tlačítka
vertikálnímu posouvání webové stránky:
a

posouvání nahoru.

/

slouží k

posouvání dolů

ABliBOcB

31

PrBOlBžBB BBdBBrujB vBcB BBBB, můžBBB BBdB BBBvřBB BBvé BBBB
BrB BřBOlušBBu OBBci BOOBdBB BrBOlBžBBB O BBOrOBiB Oi všBcOBO
BBBvřBBá BBBO. Z BOOBdBB BrBOlBžBBB můžBBB rBvBěž BBOrOBiB OiOBBrii BOvšBBvBBýcO OBráBBB O BOlBOBBé OBráBBB, BOBBviB
OBráBBu, uBrOviB měřBBBB BrB BBOrOBBBB wBOBvýcO OBráBBB, BOBBBfigurBvOB BrBOlBžBB v OBBci Nastavení BBOB BrBOlBžBB BOvřBB.
V BáOBi Nastavení můžBBB vBmOBOB OiOBBrii O OBuOBrB cBBBiB
BBOB BOBBBuB/vBBBBuB JOvOScriBB O BOBBBáBB BOráBBů.
COcBBB-li BrBOlBžBB uBBBBiB, OBiOBBěBB BřBOlušBBu BBlBžBu BOOBdBB.

AAAAAAAA

33

Standardní aplikace
Kalkulačka
Kalkulačka poskytuje širokou škálu matematických operací,
jako například: číselné symboly, stejně tak jako logické, konstantní a Goniometrické funkce. Inženýrskou kalkulačku lze
použít pro provedení extrémně složitých výpočtů.
Kalendář a hodiny
Otevře kalendář na aktuální měsíc a hodiny. Navigační
tlačítka

/

umožňují kalendářem listovat. Tlačítkem

se

vrátíte na aktuální měsíc. Nastavení data a času je popsáno
v kapitole Datum/Čas uživatelské příručky.
Hry
Solitaire
Populární hra.

AAAAAAAA

33

Scribble
Aplikace na kreslení. Chcete-li vybrat nástroj na kreslení,
použijte ovládací panel aplikace:
Text: Zvolte pozici a velikost textového pole. Text
vepíšete pomocí virtuální klávesnice
Písmo: změna písma a jeho velikosti;
Tužka: Nástroj na kreslení tenkých čar
Popisovač: Nástroj na kreslení silných čar;
Guma: Nástroj na odstraňování čar a textu;
Zpět: Zruší předchozí operaci;
Aktivní obrázek/celkový počet obrázků: Přepíná mezi
obrázky;
Nový: Chcete-li začít nový obrázek;
Smazat obrázek;
Opustit aplikaci.
Chcete-li uložit obrázek, klikněte na ikonu Nový obrázek
Aktivní obrázek se uloží do složky Mé obrázky v
kořenové složce vnitřní paměti zařízení.
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audioknihy
TOBB OBliBOcB BřBOrává OudiBBBiOB v BáOlBdujBcBcO fBrmáBBcO: .m4O, .m4O, .Bgg, O .mB3. NOvBc jOBu BBdBBrBváBB OudiBBBiOB v BBmBrimBvOBýcO fBrmáBBcO: .mB3.BiB,
.BiB. LBB BřBOrávOB i OudiBBBiOB OB OBuOBrB v OdrBOáři.

Seznam knih

PBmBcB

Záložka

Informace ČasovačOvládání Hlasitost “-” Hlasitost “+”
přehrávání

BdBBvBdOjBcBcO

mBžBBOBB

BOOBdBB

můžBBB BřidávOB/BdBOBrOB OudiBBBiOB BO/BB
OBBBOmu BBiO, OBrOvBvOB OBBBOm BBiO O řOdiB
OB BBdlB BáBlOdBBcO BOrOmBBrů.
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NOOBOvBB

Oi

BrBfBrBvOBBu

rBcOlBOB

BřBOráváBB O BóB OlOOu BBmBcB BOOBdBB OvládáBB BřBOráváBB.
hudba
HudBOBB BřBOrávOB BrB mBdiálBB OBuOBrB mB3.
Playlist

Kolaps

Ukončit

Přehrát jednou
Normální

Smíchat

Další
Předchozí
Přehrávat/Pauza

-

Hlasitost

+

ABliBOcB
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V Nabídce aplikace můžBBB dB OBBBOmu OBlOdBO BřidávOB
BvuBBvé OBuOBrB O OlBžBB O OudiBm, měBiB BBřOdB OBBB O
OBBBOm OBlOdBO ulBžiB BBOB vBmOBOB.
PBmBcB

BBBBBxBBvé

BOOBdBB,

BBBvřBBé

dlBuOým OBiOBBm OBBBB, lBB BrBváděB BáOlBdujBcB BBBrOcB: BBOrOBiB iBfBrmOcB B OBBBě, BřidOB
dB frBBBB BBOB BdOBrOBiB OBuOBr BB OBBBOmu.

Galerie
SlBužB B BBBvřBBB BBiOBvBB v rBžimu BrBOlBžBBB BOráBBů
(OBOžBBýcO dB OlBžBB Galerie). OBBvřBBá fBBBgrOfiB OB BBOrOBB v rBžimu BřBO cBlý diOBlBj. COcBBB-li fBBBgrOfii BBužBB
jOBB Obrázek při startu BBOB Obrázek při vypnutí, Otočit ji
BBOB B BB BBOrOBiB Informace, dBBBBBm BOráBBu BO cBlém
diOBlBji OB BřBBBěBB dB rBžimu úBrOv O OBiOBBěBB BBOB
v BrOvém OBrBBm rBOu diOBlBjB. V rBžimu úBrOv můžBBB
fBBBgrOfii BřiOlBžiB BBOB BddáliB BřBOlušBými gBOBB O BBužBB
vBOrOBBu BOlOOB jOBB lBgB.
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Sudoku
Japonský hlavolam. Prázdnou buňku vyberete jejím stiskem.
Poté můžete ve vybrané buňce zadat číslici, o které si myslíte, že by měla být v buňce nebo v sérii – číslice mohou
zůstat v buňce. Číslice a štítky musí být vybírány ze spodního panelu volby.

Šachy
Můžete hrát proti svému příteli nebo proti zařízení. Pokud
hrajete proti zařízení, můžete si vybrat mezi 10 úrovněmi
obtížnosti.
Interaktivní aplikace
RSS Zpravodajství
Aplikace pro RSS zprávy. Chcete-li přidat nové RSS zprávy,
zvolte Nastavení zdroje seznamu RSS v menu RSS Zpravodajství. Přidejte nový kanál výběrem možnosti Přidat

AAAAAAAA

33

Zdroj RSS v následujícím seznamu a zadejte adresu pomocí
klávesnice na obrazovce.
Možnost Aktualizace aktualizuje nejnovější zprávy z korespondence a propojí je pro budoucí čtení.
Možností Číst Aktuality otevřete zaktualizované zprávy v
režimu čtení.

Dropbox PocketBook
Aplikace DropBox umožňuje stahování souborů do vašeho
zařízení. Tyto soubory můžete do úložiště Dropbox přidat
z libovolného počítače nebo zařízení s nainstalovanou aplikací Dropbox nebo z webu Dropbox. Do svého zařízení
PocketBook nemusíte nic instalovat, službu stačí povolit.
Jak začít používat službu
1. Registrujte se ke službě Dropbox (https://www.
dropbox.com).
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2. Na svém zařízení PocketBook vložte v části Nastavení > Účty a synchronizace > Dropbox > Přihlášení své
údaje k účtu Dropbox (e-mailovou adresu a heslo). Tím se
povolí služba Dropbox. (Připojení Wi-Fi musí být zapnuté,
jinak vás systém požádá o jeho zapnutí).
3. Po úspěšném ověření se v knihovně zařízení vytvoří
synchronizační složka Dropbox PocketBook. Ve vašem účtu
Dropbox se zobrazí adresář Aplikace > Čtečka PocketBook
a po synchronizaci bude dostupný z jiných zařízení se
službou Dropbox.
Aplikace: na vašem zařízení bude mít přístup pouze k souborům
ve složce Čtečka PocketBook.

Jak se provádí synchronizace
Automaticky:
1. Soubory přidané do adresáře Aplikace > Čtečka PocketBook a do synchronizační složky na vašem zařízení se při
zapnutí internetového připojení automaticky synchronizují.
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synchronizované

soubory

se

stáh-

nou do synchronizační složky v knihovně (předvolená
synchronizační

složka

je

Dropbox

PocketBook,

v

nabídce Nastavení > Účty a synchronizace> Dropbox >
Synchronizační složka ji však můžete změnit).
Manuálně:
1. Chcete-li

synchronizovat

celý

obsah

v

synchronizačních složkách, v nabídce Nastavení zvolte
volbu Účty a synchronizace > Dropbox > Synchronizovat
soubory nebo v kontextové nabídce synchronizační složky
v nabídce Knihovna zvolte volbu Synchronizovat soubory.
2. Po synchronizaci budou všechny získané soubory
dostupné i v synchronizační složce v knihovně zařízení.
Send-to-PocketBook
Aplikace umožňuje posílat soubory na e-mailovou adresu
vašeho zařízení. Při zapnuté funkci Wi-Fi budou odeslané
knihy automaticky staženy do zařízení.
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Jak začít
1. Zaregistrujte se do služby Send-to-PocketBook, a
pro tento účel postupujte následujícím způsobem:
• Spusťte aplikaci:
• v sekci Aplikace > Send-to-PocketBook;
• nebo z Nastavení > Účty a synchronizace >
Send-to-PocketBook.
Poznámka: Wi-Fi připojení musí být zapnuto, jinak budete vyzváni k jeho zapnutí.

• V otevřeném průvodci svou zadejte kontaktní
e-mailovou adresu a heslo.
• Na uvedenou adresu bude zaslán email s odkazem
na aktivaci. E-mailovou adresu svého zařízení (například
username@pbsync.com) získáte kliknutím na tento odkaz.
Poznámka: Kontaktní e-mailová adresa slouží pouze k ověření
aplikace. K zaslání knih slouží servisní adresa zařízení username@
pbsync.com, pokud je chcete do zařízení stahovat.
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2. Po aktivaci je nutné aktualizovat průvodce registrací na zařízení. Poté vám budou zpřístupněny všechny
funkce aplikace a v knihovně bude vytvořena složka pro
stahování přijatých knih – Odeslat do PocketBook.
Jak získávat soubory
Automaticky:
1. Při zapnutém připojení k internetu budou soubory
odeslané na servisní e-mailovou adresu vašeho zařízení automaticky staženy do složky pro stahování v knihovně zařízení.
Složka pro stahování je po autorizaci přístupná z umístění:
• Aplikace > Send-to-PocketBook
• Z kontextové nabídky Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přejděte do složky of the
context menu of the Složka pro stahování
• Knihovna > Send-to-PocketBook.
2. Ve výchozím nastavení je složkou pro stahování
složka „Send-to-PocketBook“, vy ji však můžete změnit při
registraci nebo v části Nastavení > Účty a synchronizace >
Send-to-PocketBook > Složka pro stahování.
Ručně:
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Pro aktualizaci obsahu složky pro stahování vyberte v části
Nastavení Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook >
Přijímat soubory nebo v části Knihovna vyberte položku
Přijímat soubory v kontextové nabídce složky pro stahování.
Přijaté soubory budou k dispozici také ve složce pro
stahování v knihovně zařízení.
Seznam důvěryhodných odesílatelů
Dokumenty lze stahovat do zařízení, pokud jsou odesílány z adres obsažených v „bílém seznamu“ (seznam
důvěryhodných odesílatelů). Adresa uvedená při registraci
je v seznamu uvedena ve výchozím nastavení.
Pokud byl do vašeho zařízení odeslán mail z neznámé adresy, obdržíte dopis s návrhem na přidání odesílatele do
„bílého seznamu“. Po potvrzení budete do svého zařízení
přijímat soubory z přidané adresy. Takto vám do zařízení
nepronikne spam.

Čtení knih
Toto zařízení vám umožňuje číst knihy ve formátech FB2,
FB2.zip, TXT, PDF, PDF (DRM), RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, ACSM,
CHM, DJVU, DOC, EPUB, EPUB (DRM) a DOCX. Knihu lze otevřít

stisknutím jejího názvu Nedávné události nebo oddílu Knihovna. Pokud jste knihu otevřeli již předtím, bude otevřená
na stránce, na které jste ukončili čtení.
Pokud jste knihu už měli někdy otevřenou, pak se otevře
na té stránce, na které jste ji zavřeli. Aktuální stránka, celkový počet stránek, aktuální čas a stav baterie bude zobrazen ve spodní části displeje. Po otevření u některých
formátů probíhá přepočítávání stránek. Dokud neskončí
přepočítávání stránek, bude blikat následující značka ‚...‘
v dolní části displeje, namísto aktuálního čísla stránky a
počtu stránek v knize. V tu chvíli budou některé funkce
dočasně nedostupné. Nabídka čtení se vyvolá stisknutím
středu obrazovky nebo stisknutím tlačítka Menu.

ČBBBB BBiO
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Gesta V RežimU čtení
Zavřít knihu;
Vytvořit záložku;
Otočit stránky dopředu;
Otočit stránky dozadu;

Stiskem středu displeje
se vyvolá čtení menu

Otočení stránky

Změna měřítka

ČČČČČČČČČČ
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čtení menu
Obsah

Název knihy: dotkněte se a zobrazí
se informace o knize nebo se
otevře nabídka služby ReadRate

Zpět

Vyhledat
Záložka

Otevřít nabídku
ReadRate

Potáhněte posuvník a otáčejte stránky nebo se dotkněte
čísla stránky a vložte číslice požadované stránky
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Úprava teploty barvy osvětlení SMARTlight a jasu
Podsvícení v režimu čtení
Podsvícení a teplotu barvy osvětlení SMARTlight můžete
upravovat pomocí gest.
Chcete-li upravit jas nebo teplotu barvy během čtení knihy,
přejeďte prstem přes obrazovku podle ilustrace.
Je-li aktivován režim automatického nastavení Podsvícení a teploty barvy osvětlení
SMARTlight, zařízení se vás
zeptá, jestli ho chcete deaktivovat a nakonﬁgurovat nastavení ručně bez přerušení
čtení.
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sOciální sítě a ReadRate
NBBB můžBBB vB Ovém BOřBBBBB PBcBBBOBBB vBužBB výOBdB
OBciálBBcO OBBB: OdBlBB ciBáBB B BBiO, BřidávOB BBmBBBářB O BBcOluOiB OB, cB BBBBB BBOB jOBB BřBBBBli O cB OB vám lBOilB Bi
BBlBOilB. SlužOO RBOdROBB BOBé umBžňujB OlBdBvOB událBOBi
u BřáBBl O BBOBOB iBfBrmOcB B BBjBOlBOBBějšBcO BBiOácO.

K BdBOBláBB událBOBB dB OBciálBBcO OBBB BBBřBOujBBB BřiBBjBBB
B iBBBrBBBu. COcBBB-li BBBvřBB BOOBdBu RBOdROBB, dBBBBěBB
OB iBBBB

i v BOOBdcB BBBBB.
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Stav čtení a hodnocení knih
1. Dotkněte se jedné z možností (Právě čtete, Četl(a),
Doporučit nebo Ohodnoťte hvězdičkami od 1 do 5).
2. Zadejte údaje (e-mailovou adresu a heslo) o jednom ze svých účtů: v sociálních sítích nebo v Knihkupectví.

3. Tím se vytvoří profil ReadRate, ke kterému můžete
připojit účty v jiných sociálních sítích. Po autorizaci se zobrazí toto okno:

ČBBBB BBiO
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4. VBOBrBB OBciálBB OBBě, BOm cOcBBB BBOBlOB BBviBBB:
FOcBOBBB, VBBBBOBBB, OdBBBlOOOBiBi, TwiBBBr, LiBBBdIB,
GBBglB+ – iBBBB BvBlBBýcO OBBB OB BuBBě BvýrOBBB.

5. PBBud BvBlBBá OBciálBB OBť BBBB BrBBBjBBO O BrBfilBm RBOdROBB, OudB vám BrBBBjBBB BOOBdBuBB.
6. SvBu vBlOu BBBvrďBB OBiOBBm BlOBBBBO Ok.
SBOBdOrdBě OB všBcOBB OBcB BBOrOBujB vB vOšBm BrBfilu
RBOdROBB O v BBviBBácO BvBlBBýcO OBciálBBcO OBBB.
PB OBBivOci OBOvů Právě čtete, Četl(a), Líbí BBOB Nelíbí OB
BOOrvB BřBOlušBé iBBBB —

,

O

.

doporučit
1. KlBBBěBB BO vBlOu Doporučit;
2. PBBé BBOBuBujBB BBdlB OcéBářB stav čtení a hodnocení knih Bd kroku 2.
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3. Vyberte ze seznamu přítele nebo zadejte e mail
uživatele a odešle mu doporučení.
4. Zadejte komentář a potvrďte odeslání stiskem
Doporučit.
Sdílet citát		
Chcete-li z knihy sdílet citát:
1. Po delším dotyku displeje na otevřené knize se zobrazí nástroj pro výběr textu.
2. Vyberte citát a stiskněte ikonu Sdílet.
3. Poté postupujte podle scénáře Stav čtení a hodnocení knih od kroku 2.
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4. Všechny akce vašich přátel v ReadRate se v zařízení
zobrazují v části Poslední události:

5. Událost můžete Odstranit nebo Otevřít. Po otevření
se zobrazí všechny nové akce přátel na ReadRate.

Chcete-li ze služby ReadRate odstranit informace o svých
účtech v sociálních sítích, v zařízení PocketBook přejděte
do Nastavení > Účty a synchronizace > ReadRate > Odebrat autorizaci ReadRate.
Pokud chcete funkce ReadRate dočasně vypnout, vyberte
možnost Vyp v části Nastavení > Účty a synchronizace >
ReadRate > Stav ReadRate. Po provedení této operace se
všechny možnosti související s ReadRate skryjí a deaktivují.
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Obsah
Má-li

kniha

výběrem

obsah,

příslušné

můžete
položky

jej
nabídky

otevřít
čtení.

Část Obsah obsahuje tři dílčí části:
• Oddíly (názvy kapitol knihy),
• Záložky (vytvořené při čtení),
• Poznámky (grafické nebo textové).
Pokud má obsah více než jednu úroveň, položka vyšší úrovně
bude označena značkou ,+’ – stisknutím se rozbalí. Značka ,+’
se změní na ,-’ – stisknutím se sbalí.
Nabídku obsahu otevřete dotykem a držením prstu na
obrazovce nebo stisknutím klávesy
můžete

otevřít

položku

obsahu,

Pomocí nabídky
upravovat

nebo

odstraňovat poznámky a záložky.
Navíc můžete zvětšovat nebo zmenšovat veškeré
položky obsahu.
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Záložky
Záložku vytvoříte dotykem pravého rohu obrazovky. Zobrazí se značka oslí ucho. Záložku smažete tak, že se jí znovu dotknete a potvrdíte smazání.
Záložky

můžete

také

přidávat/odstraňovat

výběrem

příslušné položky nabídky čtení. Všechny záložky jsou zobrazené v obsahu knihy.
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slOVník
MůžBBB BBOBOB BřBBlOd/dBfiBici vBOrOBéOB OlBvO. MůžBBB
vBOlBdOB BOždé OlBvB, BBmBcB virBuálBB BlávBOBicB.
POBBl BáOBrBjů:
Ručné zadání
slova pro převod

Změna
slovníku

Fixovat
okno

Výstup
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pOznámky
PBBBámBB vám umBžňujB uBládOB BOlBOBBé BáOBi BBiO O BBřiBBvOB
ruBBě BOOBé BáBBOmB BřBmB dB BBxBu. VšBcOBB BBBBámBB OB
BBOrOBB v BOOOOu BBiOB. COcBBB-li vOBBuBiB dB rBžimu BBBBámBB,
BvBlBB v BáOBi BOOBdBB BBBBB mBžBBOB

Poznámka.

pOznámka: RuBBě BOOBé BBBBámBB BBjOBu B diOBBBici BrB BBiOB
vB fBrmáBu DjVu.

PB BOdáBB BBBBámBB OB BOjBvB BBBB O BBBiOBm BBlB.
VšBcOBB BBBBámBB jOBu vidiBBlBé B BáOBi Poznámky BO
Aplikačním panelu.

ČBBBB BBiO

56

teXt-tO-speech (hlas)
SBfBwOrB BrB BřBvBd BBxBu BO řBB (TTS) jB urBBB B BřBváděBB
BBxBu dB OlOOBvé fBrmB. COcBBB-li OBuOBiB OBfBwOrB BrB
BřBvBd BBxBu BO řBB (TTS), BBBvřBBB BOOBdBu BBBBB O BvBlBB
mBžBBOB HlOO. OOjBvB OB BvládOcB BOBBl BřBvBdu BBxBu BO
řBB (TTS):

Přidat hlas
RBcOlBOB
VBOBrBB OlOOBvý OOlBBBB

PřBOráB/ BBBOOBOviB

HlOOiBBOB

MiBimOliBBvOB
BBBB
VýOBuB

IBdiBáBBr BrůOěOu BBOrOBujB OBBuálBě BBBBBu BáOB O OěOBm
BBOlBcOu OB OuBBmOBicBB BBáBBjB OBráBBB.
V ZOřBBBBB jOBu v BůvBdBBm BOOBOvBBB BOiBOBOlBváBB jBBBm
1 OOlBBBB BřBvBdu BBxBu BO řBB (TTS).
PBBud cOcBBB BřidOB BBvý OOlBBBB TTS, BlBBBěBB v BOOBdcB
BO přidat hlas O BvBlBB OOlBBBB, BBBrý cOcBBB.
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Instalace dalších hlasových balíčků
UPOZORNĚNÍ: Před instalací hlasových balíčků doporučujeme vyhledání
nové verze softwaru zařízení (viz část «Aktualizace softwaru»).

Instalace nového hlasového balíčku
1. Stáhněte si hlasový balíček, který vás zajímá (s koncovkou souboru .pbi) v části «Podpora» na stránce www.
pocketbook-int.com;
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a
zkopírujte hlasový balíček do interní paměti zařízení.
UPOZORNĚNÍ:
• Zkopírovaný soubor bude umístěn do kořenového adresáře interní
paměti zařízení,
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• Není-li ve vnitřní paměti dostatek místa pro instalaci nového balíčku, musíte uvolnit místo, případně odstranit jeden ze stávajících hlasových balíčků.

3. Po dokončení procesu kopírování odpojte kabel USB.
4. Otevřete Knihovnu, nastavte seskupování podle
složek a vyhledejte nahraný hlasový balíček.
5. Klikněte na ikonu souboru a potvrďte instalaci.
6. Po dokončení instalace hlasového balíčku přejděte
do Nastavení > Jazyky > Syntéza řeči a zvolte nainstalovaný
hlasový balíček. Hlasové balíčky můžete měnit i v aplikaci
Hlas (Voice).
Odstranění hlasového balíčku:
1. Přejděte do Nastavení > Jazyky > Syntéza řeči >
Odstraňování balíčků.
2. Zvolte hlasový balíček, který chcete odstranit.
3. Klikněte na ikonu Zpět.
4. Potvrďte odstranění.
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nastaVení čtení
V BéBB BáOBi BjiOBBBB, jOB BBBfigurBvOB BOOBOvBBB BBBBB BrB
růBBé fBrmáBB BBiO. DBBvBBB OB BOBé B všBcO dBOBuBBýcO
mBžBBOBBcO O fuBBcBcO v BéBB BOOBdcB.
epUB, FB2 atd.
COcBBB-li BBBfigurBvOB fBrmáBB EPUB, TXT, FB2, DOC O
dOlšB BBiOB v BBxBBvýcO fBrmáBBcO, BBBvřBBB BOOBdBu ČBBBB
O BvBlBB mBžBBOB Nastavení.
KOrBO

Stránka

řádBBváBB,

-

vBliBBOB

můžBBB

vBliB

BBOmO,

šBřBu

BBrOjů O BOBé BBvBliB BBOB BOBáBOB
dělBBB.
KOrBO Písmo - BuBB BOrBu BBužijBB BrB
vBlOu vBliBBOBi O OBBlu BBOmO.
pOznámka: VBliBBOB BBOmO lBB měBiB BBmBcB gBOBO BměBB
měřBBBO BBOrOBBBB: OBáOBuBBm dvBu BrOBů B OBOě OB BmBBšB vBliBBOB
BBOmO O rBBBáOBuBBm BrOBů Bd OBOB OB vBliBBOBi BBOmO BvěBšB.
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KOrBO Obrazovka - můžBBB BBvBliB
BBOB BOBáBOB BBOlBváBB OBráBBB, lišBu
OBOvu O BOOBOviB BBůOBO BBOlBváBB
OBráBBB.
Vestavěné číslování stránek BBOrOBujB BBBBB OBráBBB
v BůvBdBBm rBBlBžBBB BBiOB. JBdBO OBráBBO OB můžB v
BáviOlBOBi BO BOOBOvBBB BBBBB BBOrOBiB BO jBdBé BBOB vBcB
BOrOBBvBácO.
JB-li BOBB fuBBcB BOBáBáBO, BBOlBváBB BBOrOBB BBBBB
BOrOBBvBB. VýBBBBB BBBBu BOrOBBvBB můžB Bři BrvBBm
BBBvřBBB BBiOB BBOB BB BměBě BOOBOvBBB BBBBB cOvBli BrvOB.
Při BOždém dOlšBm BBBvřBBB BBiOB OB již výBBBBB BBBBu
BOrOBBvBB BBOudB BBOBBvOB.
pdF a djVu
LBB měBiB BBuBB měřBBBB cBlé OBráBBB (BrBmě rBžimu
Přeformátování u PDF).
SBáOBěBB dvO BrOBB B OBOě BrB BddálBBB BBOB BrOBB
rBBBáOBěBB Bd OBOB BrB BřiOlBžBBB BBOB BBOBuvBjBB BrOBBm
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OměrBm BOOBru B BrOvé OBrOBě BOrOBBvBB BrB BřiOlBžBBB
BBOB BřBB. OměrBm dBlů - BrB BddálBBB.
V BáOBi Režim nabídky BBBBB můžBBB BvěBšBvOB OBráBBB BBOB
vBliB rBžim BBOrOBBBB:

1. Přizpůsobit šířce – BměBO vBliBBOBi OBráBBB BO šBřBu
BOrOBBvBB.
2. Celá stránka – BměBO vBliBBOBi jBdBé OBráBBB;
3. Sloupce – BrB BBBBB BBiO O BBxBBm rBBdělBBým dB
OlBuBců. PrB BBOBO BO OBráBcB BBužijBB BOvigOBBB BlávBOB.
SBráBBO OudB BBBBBBO BB dBOOžBBB OBBdBBOB BBrOjB liOBu.
4. Znovu naformátovat – v BBmBB rBžimu jB BBxB
BOfBrmáBBváB BrB BBOrOBBBB BO cBlBu BOrOBBvBu. RBžim
BBěBBvBéOB fBrmáBBváBB jB BBdBBrBváB jBB u BBiO vB
fBrmáBu PDF. NěBBBré BOOulBB O BOráBBB BBlBB v rBžimu
Přeformátovat BBOrOBiB.
5. Oříznutí okrajů – umBžňujB BmBBšiB šBřBu BBOB
výšBu BBrOjů:
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• vyp – BřBBBuBB BBrOjů OB vBBBB,
• automaticky – BBrOjB OB BřBBBBu OuBBmOBicBB,
• ručně – BrB BOOBOvBBB šBřBB O výšBB BBrOjů BBOBOujBB
BlOBBBBB OB šiBBOmi.
6. Režim celé obrazovky – BBBBB rBžim lBB OěOBm BBBBB
BOBBBuB BBOB vBBBBuB:
• pages — BurB BB Br BurB Bff BOgBO BumOBriBg.
• stavový řádek — OěOBm BBBBB lBB BOBBBOB O vBBBBOB
BBOrOBBBB OBOvBvéOB řádBu.
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Další odkazy
Poznámku pod čarou nebo externí odkaz můžete následovat dotykovým zadáním režimu odkazů. Tento režim
zavřete dotykem levého horního rohu obrazovky.
Pokud odkaz navazuje na webovou stránku, otevře se pomocí integrovaného prohlížeče zařízení. Chcete-li se vrátit
ke čtení, stiskněte možnost Ukončit v nabídce Prohlížeče.
Ukládání souborů
Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyberte akce —
Připojení k PC. Vnitřní paměť zařízení se objeví v počítači jako
dva samostatné vyměnitelné disky.
Pomocí Windows Exploreru nebo jiného správce souborů,
zkopírujte knihy do vybrané složky v zařízení.
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Upozornění! Před odpojením USB kabelu nebo vypnutím počítače, doporučuje se odpojit zařízení přes «bezpečné odpojení
zařízení»!

Stahování chráněných e-knih (Adobe DRM)
K používání e-knih v chráněném formátu je nezbytná
registrace na webu www.adobe.com (Přihlásit se > Vytvořit
účet Adobe).
Stahování pomocí souboru *.acsm
1. V prohlížeči otevřete web www.adobe.com.
Poznámka: Aktuální verze prohlížeče v zařízení nepodporuje
přehrávač Flash Player.

2. Otevřete Menu> Produkty> Všechny produkty.
3. Klikněte na odkaz Digital Editions v abecedním
seznamu produktů.
4. Pomocí odkazu Visit the sample eBook library ve
spodní části stránky vstupte do knihovny.
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5. Vyberte knihu a klikněte na možnost Stáhnout.
6. Na obrazovce se objeví okno pro stažení. Název
souboru by měl obsahovat název knihy a příponu .acsm.
Klikněte na Uložit.
7. Po uložení souboru do počítače se objeví odkaz ve
tvaru URLLink.acsm.
Poznámka: Stejnou posloupností akcí lze stáhnout odkaz na
chráněnou knihu z jakéhokoli on-line knihkupectví.

Chcete-li otevřít chráněnou knihu (DRM) v zařízení,
postupujte takto:
1. Zkopírujte do zařízení soubor s odkazem na knihu
(*.acsm).
2. Soubor v zařízení vyhledejte a otevřete jej.
3. Podle pokynů na displeji aktivujte zařízení.
Pomocí klávesnice na displeji zadejte do formuláře Device
Activation (Aktivace zařízení) přihlašovací jméno a heslo
ke svému účtu na www.adobe.com . Poté si budete moci
knihu stáhnout.
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4. Stáhněte si knihu. Po stažení bude plná verze knihy
dostupná pro čtení ve složce Digital Edition.
Stažená kniha je chráněná (DRM) a neregistrovaní uživatelé
ji nemohou otevřít.
Stahování knih pomocí počítače
1. Otevřete aplikaci Adobe Digital Editions.
Poznámka: Při prvním připojení zařízení k počítači vás aplikace
Adobe Digital Editions vyzve k aktivaci nového zařízení. Použijte k
tomu své registrační údaje pro www.adobe.com. Není-li zařízení
aktivováno, aplikace Adobe Digital Editions neumožní zkopírovat
knihu z PC do zařízení.

Autorizaci Adobe Digital Edition lze

odstranit v sekci Nastavení > Služba > Odstranit autorizaci ADE.

2. Vyberte ikonu Přejít na zobrazení knihovny.
3. Klikněte na možnost Všechny položky.
4. Vyberte si knihu a zkopírujte ji do zařízení.
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Synchronizujte svoje zařízení se síťovými službami
Můžete také odesílat soubory do zařízení a synchronizovat
paměť zařízení s osobními účty síťových služeb - Send-toPocketBook a Dropbox.
Varianta 1
1. Otevřete Nastavení > Účty a synchronizace;
2. Zvolte vhodnou síťovou službu (Send-to-PocketBook nebo Dropbox);

3. Zvolte možnost synchronizace.
Varianta 2
1. Otevřete Knihovnu;
2. Vyvolejte místní nabídku složky služby, kterou
chcete synchronizovat se svým zařízením;
3. Zvolte možnost synchronizace.
Podrobné informace o práci se síťovými službami naleznete
v oddílech Send-to-PocketBook a Dropbox PocketBook. Více
o konfiguraci síťových služeb si můžete přečíst v oddíle
Účty a synchronizace.
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BěOBm BdBOBláBB BBOB OBOOBváBB OBuOBrů OB vB OBOvBvém
řádBu BBOrOBB OBimBvOBá iBBBO

COcBBB-li BBBvřBB BBBB

OB OBOvBm OBBcOrBBiBOcB všBcO OlužBO, dBBBBěBB OB iBBBB.

IBBBO vB OBOvBvém řádBu OB BměBB BO

. PBBud OěOBm

OBBcOrBBiBOcB jBdBé BB OlužBO dBšlB B cOBOě. PBBud OBlB
všBcOBB BrBcBOB OBBcOrBBiBOcB dBBBBBBBB OBB cOBO, iBBBO
vB OBOvBvém řádBu BmiBB.
knihOVna
KBiOBvBO jB OBrávcBm OBuOBrů BlBBBrBBicBýcO BBiO. NOOBdBO
BBiOBvBB umBžňujB filBrBvOB, OBOBuBBvOB, řOdiB, měBiB vBOlBd BéBB
BáOBi O BrBváděB vBOlBdáváBB.
1. kritéria seskupování
V BáviOlBOBi BO BvBlBBém BriBériu OB BBiOB OBOBuBujB BBdlB
BáOlBdujBcBcO mBžBBOBB:
• Složky,
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• Všechny knihy,
• Žánry,
• Autoři,
• Knihovna – vBBvBřBB vlOOBBB BBliBBB O
BBiOOmi BBdlB OvýcO Bájmů O BrBfBrBBcB,
• Série,
• Formáty.
VýOlBdBB OBOBuBBváBB lBB BBOrOBiB vBBOBuBBě (A-Z)
BBOB OBOBuBBě (Z-A).
2.KriBériO řOBBBB
• podle data otevření,
• podle data přidání,
• podle titulu,
• podle autora.
3. zobrazení seznamu knih
Jednoduchý – v BBmBB rBžimu OB BBOrOBujB iBBBO BOOlu BBiOB.
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Podrobný – v BBmBB rBžimu jOBu BBOrOBBBB BOBé
iBfBrmOcB B OuBBrBvi, BáBvu, miBiOBurB, iBfBrmOcB B
fBrmáBu O vBliBBOBi O BrBcBBBB BřBBBBBB.
Zobrazení seznamem - v BBmBB rBžimu OB BBOrOBujB
BáOlBdujBcB iBfBrmOcB:
• Ikona složky nebo knižky;
• Titul knihy a jméno autora (je-li známo);
• Stavová ikona Číst O BrBcBBBB BřBBBBBéOB.
kontextová nabídka...
...BBBvřB OB dBlšBm dBBBBBm...

...O umBžňujB BrBváděB BBBB BBBrOcB OB OBuOBrB O OlBžBOmi:
• Informace o knize – OBruBBé iBfBrmOcB B BBiBB/
OlBžcB,
• ReadRate,
• Přidat do knihovny,
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• Soubor – práce se soubory:
• Kopírovat,
• Přesunout,
• Odstranit,
• Vybrat – volba více souborů.
PocketBook Cloud
Svoje knihy můžete číst na různých zařízeních a být si jisti,
že všechny vaše knihy, oblíbené položky, sbírky i průběh
čtení se uloží. Ke svým knihám můžete přistupovat z libovolného zařízení, na kterém jste přihlášeni k účtu v PocketBook Cloud.
POZNÁMKA: PocketBook Cloud podporuje ukládání souborů v
následujících formátech PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU,
FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI ,
ACSM. Synchronizace pozice čtení je však aktuálně pod¬porována
pouze pro formáty PDF a EPUB.
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postup registrace
KB OlužOě PocketBook Cloud OB můžBBB BOrBgiOBrBvOB
BrBOBřBdBicBvBm wBOBvé OBráBBB, mBOilBB OBliBOcB PBcBBBBBBB RBOdBr (BrB OS ABdrBid O IOS) BBOB BB OvBjB BBBBBB
PBcBBBBBBB B-iBB.
BěOBm úvBdBBOB BOOBOvBváBB BOřBBBBB OudBBB BBžádáBi B
BřiOlášBBB OB BO Ovůj úBBB v PocketBook Cloud, BřBBOdBě,
jB-li BB mBžBé, rBgiOBrOcB BrBOěOBB OuBBmOBicBB.
PBBud BBBBB BrBB BřBOBBBBBB, BávrO B BřiOlášBBB OB BO úBBB v
PocketBook Cloud OB BOjBvB BO BOBBlu BBBámBBB.
Registrace:
1. KlBBBěBB BO BBBB BBBámBBB, BBOB BřBjděBB dB
Nastavení > Účty a synchronizace > PocketBook Cloud.
2. BudBBB BřBOměrBváBB BO rBgiOBrOBBB fBrmulář, BdB
OB můžBBB BřiOláOiB BrBOBřBdBicBvBm OvéOB úBBu v BBižBBm
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obchodě, případně můžete klepnout na odkaz Ještě nemáte
účet? Vytvořte ho!
3. V prohlížeči se objeví seznam partnerských
knižních obchodů. Chcete-li pokračovat, vyberte jeden z
navrhovaných obchodů tím, že na něj klepnete.
4. Budete přesměrováni na webovou stránku partnerského knižního obchodu. Přejděte na formulář Registrace a
vytvořte nový účet podle pokynů.
5. Poté se vraťte do Nastavení > Účty a synchronizace
> PocketBook Cloud a zadejte přihlašovací údaje k účtu,
které jste použili při vyváření účtu v partnerském knižním
obchodě a klepněte na tlačítko Přihlášení.
Proces synchronizace
Seznam knih a poloha čtení se automaticky synchronizují,
když:
• se přihlásíte ke svému účtu v PocketBook Cloud,
• otevřete knihu,
• zavřete knihu,
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• přidáte knihu do Kolekce / odstraníte knihu z
Kolekce,
• přidáte knihu do Oblíbených / odstraníte knihu z
Oblíbených,
• přidáte knihu do složky.
Chcete-li synchronizaci vynutit, klepněte na ikonu

Syn-

chronizace na panelu oznámení.
Nemáte-li připojení k internetu, budete mít přístup pouze
ke knihám, které již jsou ve vašem zařízení. Po obnovení
připojení k internetu se všechny knihy sesynchronizují.
Pokud během synchronizace dojde k chybě, zkontrolujte
připojení k internetu. Pokud připojení k internetu funguje
správně, zkuste knihy synchronizovat později.
Akce se soubory
• Uložení souboru. Tečkovaný rámeček kolem knihy
ve čtečce PocketBook e-ink znamená, že kniha ještě nebyla
nahrána do paměti zařízení a je uložena pouze na vašem
účtu v PocketBook Cloud.
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• Nahrávání nových knih. Nové knihy můžete nahrávat na svůj účet v PocketBook Cloud prostřednictvím webové stránky, čtečky PocketBook e-ink nebo aplikace PocketBook pro OS Android / iOS. Po synchronizaci se všechny
nové knihy automaticky uloží na váš účet v PocketBook
Cloud. Knihy se po otevření automaticky nahrávají na váš
účet v PocketBook Cloud případně můžete v místní nabídce
zvolit možnost Nahrát do PB Cloud.
Soubor uložený jak v paměti
zařízení a v PB Cloud
Soubor uložený pouze v
prostředí PB Cloud
Soubor uložený pouze v
paměti zařízení

• Odstraňování knih. K odstranění knihy z PocketBook Cloud použijte místní nabídku. Máte dvě možnosti:
Odstranit (z paměti zařízení) a Odstranit z Cloudu. Pokud
byl soubor uložen v PocketBook Cloud a byl odstraněn
pouze z paměti zařízení, objeví se znovu po další synchronizaci. Pokud byl soubor odstraněn z Cloudu, nelze ho
obnovit.

Nastavení
V této kapitole se naučíte, jak vlastnosti rozhraní a softwaru
zařízení

nakonfigurovat

pro

nejpohodlnější

použití.

Konfiguraci zařízení lze provést po výběru Nastavení v
Panel upozornění. Veškeré změny se provedou po odchodu
z této části.
Wi-Fi
Obsahuje nastavení připojení.
Přístup k síti – zapnuto nebo vypnuto. Po aktivaci přístupu
k síti se zobrazí následující nastavení:
• Připojení ke skrytým sítím – Více si přečtěte v části
Wi-Fi této příručky.
• Dostupné sítě – seznam dostupných sítí. Po
volbě jedné z těchto možností uvidíte parametry tohoto
připojení: Název sítě (SSID), síla signálu, zabezpečení, IP
adresa, maska sítě, hlavní brána a DNS.
Poznámka: Pokud se místo položky Dostupné sítě zobrazí Vyhledávání, znamená to, že zařízení vyhledává dostupné sítě.
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Účty a synchronizace
Book Store — V této kapitole si můžete nastavit Book Store:
• Přihlášení — registrovanou e-mailovou adresu.
• Heslo.
Send-to-PocketBook — K dispozici jsou následující
možnosti:
• Přihlášení/Odhlášení: Pokud nejste v aplikaci registrovaní, pro autorizaci zadejte svou kontaktní e-mailovou
adresu a heslo. Po získání autorizace se můžete ze služby
Send-to-PocketBook odhlásit.
• Přijmout soubory nyní: Obsah Složky pro stahování
bude aktualizován. Před aktualizací zkontrolujte, zda je
vaše zařízení připojeno k internetu.
• Přijímat soubory automaticky: Zapnout nebo
Vypnout. Při zapnutém připojení Wi-Fi budou soubory,
odesílané na adresu zařízení username@pbsync.com,
automaticky aktualizovány ve složce pro stahování. Pro
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optimalizaci produktivity zařízení můžete automatické
přijímání souborů vypnout.
• Složka pro stahování: umístění přijatých souborů.
Složka Send-to-PocketBook je nastavena ve výchozím nastavení. Můžete si vybrat kteroukoli jinou složku nebo vytvořit
novou ve vnitřním úložišti zařízení.
• O službě – podrobněji o službě.
Dropbox — V této části jsou k dispozici následující
možnosti:
• Přihlášení/Ukončení: nejste-li v aplikaci autorizováni, pro povolení vložte své údaje účtu Dropbox. Jste-li autorizováni, můžete se odhlásit ze služby Dropbox.
• Synchronizovat nyní: Synchronizují se soubory
v synchronizační složce a adresáři zařízení Pocketbook.
Před synchronizací souborů zkontrolujte, je-li vaše zařízení
připojeno k Internetu a je-li připojeno ke správnému účtu
Dropbox.
• Automatická

synchronizace:

Zapněte

nebo

vypněte automatickou synchronizaci. Služba se při
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povolení automaticky zapne, takže služba Dropbox automaticky synchronizuje soubory (je-li zapnuto připojení WiFi). Pro optimalizaci produktivity zařízení můžete vypnout
automatickou synchronizaci.
• Synchronizační složka: umístění synchronizovaných
souborů. Soubory můžete přemístit i do synchronizační
složky (chcete-li je synchronizovat s adresářem Pocketbook
reader). Standardně je nastavena složka Dropbox PocketBook. V interní paměti zařízení můžete zvolit jinou složku
nebo vytvořit novou složku.
• Informace o službě — informujte se také o službě.
ReadRate — V této části jsou k dispozici následující
možnosti:
• Autorizace ReadRate;
• Stav služby ReadRate
• Odebrat autorizaci ReadRate. Po odebrání se z
ReadRate odstraní všechny soubory událostí. Více informací
o službě ReadRate najdete v části Sociální sítě a ReadRate.
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Adobe DRM — Chcete-li povolit vstup své Přihlašení (emailová adresa) a Heslo. Když jsou oprávněni si, zobrazí se
vaše Přihlašení a Odebrat autorizaci Adobe DRM položka.
Po odebrání přestanou být přístupné všechny dokumenty
chráněné technologií DRM.
Personalizovat
Přední světlo — v této části můžete nastavit osvícení
displeje a zadat rozšířená nastavení funkce SMARTlight.
Přední světlo – osvícení displeje můžete zapínat a
vypínat pomocí vypínače (polohy ON/OFF, tj. zap./vyp.).
Rozšířená nastavení podsvícení – můžete vytvářet
vlastní konfigurace nastavení a spravovat je.
• Nová nastavení

– můžete vytvářet vlastní nas-

tavení automatických úprav osvícení displeje.
• Výchozí – tovární nastavení automatických úprav
osvícení displeje.
Vaše vlastní nastavení se po vytvoření zobrazí v této části.
Po vytvoření nové konfigurace nastavení se na displeji
zobrazí graf, v němž lze nastavit jas osvícení displeje a také
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jeho barevnou teplotu SMARTlight .
Chcete-li definovat parametr, umístěte
kurzor (Ref. 1) na požadovanou dobu
do grafu a pohyby posuvníků pod

1

grafem (Ref. 2,3) definujte příjemný jas
a teplotu pro každou hodinu.

2

3

Chcete-li novou konfiguraci použít okamžitě, ukončete
práci s parametry grafu a potvrďte nová nastavení.
Po stisknutí konfigurace se zobrazí místní nabídka
umožňující správu vlastních nastavení osvícení displeje:
• Aktivovat;
• Úpravit;
• Kopírovat;
• Přejmenovat;
• Odstranit.
Logo při vypínání — Obrázek zobrazený při vypínání.
Pomocí volby Obal knihy můžete nastavit obal naposledy
otevřené knihy.
Při spuštění otevřít poslední otevřená kniha nebo Hlavní
nabídka.
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Poznámka: Jako logo můžete také použít svůj vlastní obrázek z
aplikace Galerie. Více informací najdete v části Galerie.

Aktualizace celé stránky. Nikdy/vždy/každé 3 stránky/
každých 5 stránek/každých 10 stránek
Signalizace LED diodami – kontrolku LED lze zapnout
nebo vypnout.
Mapování kláves. Můžete zobrazit a znovu přiřadit
funkce kláves podle vašich požadavků.
Profily uživatele. Zobrazí seznam profilů uživatele a
umožňuje vytvořit nový profil.
Jazyků/Languages
Jazyk/Language.
Můžete si vybrat rozhraní jazyka z rozevíracího seznamu.
Rozložení klávesnice.
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Můžete si vybrat rozložení klávesnice z rozevíracího seznamu.
Konfigurovat slovníky.
Datum/Čas
Uživatel má přístup k následujícím nastavením:
• Nastavení datum/čas
• Nastavení časového pásma
• Formát zobrazení času.
Také můžete Synchronizovat čas nebo nastavit funkci
Automatická synchronizace času, chcete-li použít datum
a čas ze sítě.
Úspora baterie
Zde můžete nastavit parametry, které pomáhají šetřit energii baterie:
• Úroveň nabití baterie
• Zamknout Přístroj za — nastavte dobu nečinnosti,
po jejímž uplynutí se zařízení uzamkne: vyp, 5 min, 10 min.
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• Vypnout po — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž
uplynutí se zařízení vypne: 10, 20, 30 nebo 10 min.
Údržba
Režim USB – Režim pro připojení počítače: zeptat se při
připojování, připojení počítače, nabíjení.
Zálohování a obnova
• Obnovit konfiguraci – ze seznamu vyberte
konfigurační soubor, který se má obnovit.
Ochrana soukromých údajů
Protect Configurations by Password — v této sekci se
můžete chránit vaše nastavení heslem. Vyberte Nastavit
heslo sekci a zadejte heslo z klávesnice na obrazovce. Nyní
pokaždé, když se pokusíte zadat část Nastavení, budete
vyzváni k zadání hesla. Můžete odstranit nebo změnit heslo
výběrem odpovídající položky. Chcete-li pokračovat, budete vyzváni k zadání hesla znovu.
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Diagnostika a použití — Software poskytuje data pro
PocketBook o některých úkonech prováděných uživatelem
na Zařízení za účelem dalšího zvýšení kvality Zařízení a
služeb pro uživatele. Sériové číslo a další informace pro
identifikaci uživatele se neuloží. Tuto možnost sestavování
statistiksběru dat lze zakázat v sekci Diagnostika a použití.
Formátovat interní paměť – tímto úkonem se vymažou
všechna data kromě systémových souborů.
Pozor! Pokud potřebujete vymazat všechna data v zařízení,
použijte pouze tuto funkci a nepokoušejte vnitřní paměť zařízení
formátovat prostřednictvím PC.

Tovární nastavení – stav zařízení se vrátí do výchozího
továrního nastavení, takže dojde k vymazání uživatelských
nastavení. Ostatní data (např. knihy, fotografie) ztracena
nebudou;
Demo režim
Přepíná

zařízení

do

režimu

demo.

Pro

aktivaci

demonstračního režimu zkontrolujte, zda je položka Režim
demo v poloze Zap.
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Software
Verze softwaru,
Aktualizace softwaru — zařízení začne zjišťovat dostupné
zdroje aktualizací v následujícím pořadí: vnitřní paměť,
Internet.
Automatická aktualizace — zapnutí/vypnutí automatická
kontrola aktualizací.
Aplikace třetích stran – licence a informace o aplikacích
třetích stran používaných v zařízení.
O zařízení
Zobrazí se následující informace o zařízení:
Model zařízení (model, sériové číslo, hardwarová platforma, adresa Wi-Fi MAC),
Paměť (operační paměť, velikost celkové a dostupné interní
paměti),
Licence – licence a informace o aplikacích používaných v
zařízení.

Aktualizace firmwaru
VAROVÁNÍ! Aktualizace firmwaru je operace, ke které je třeba
přistupovat zodpovědně, protože software ovládající zařízení bude
během ní změněn. Při nesprávném provedení se může poškodit
kontrolní program, což vyžaduje opravu v servisním centru. Provádějte prosím aktualizaci v souladu s níže uvedenými instrukcemi.

Firmware je možné aktualizovat dvěma způsoby.
Automatické aktualizace
Chcete-li spustit automatickou aktualizaci softwaru, zvolte
Nastavení > O přízen > Software > Aktualizace softwaru.
Zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: vnitřní paměť, Internet.
Pokud není nastavené internetové připojení, zařízení se
bude chtít připojit k některé z dostupných bezdrátových sítí.
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Můžete také nastavit automatická kontrola aktualizací (Nastavení > O přízen > Software > Automatická aktualizace). V takovém případě bude zařízení využívat výhradně Wi-Fi připojení.
Ruční aktualizace
1. Jděte na www.pocketbook-int.com/cz
2. V horním menu klikněte na tlačítko Podpora. Zvolte hardwarový model svého zařízení
3. Stáhněte si firmware do počítače
4. Rozbalte obsah archívu, soubor SWUPDATE.BIN, a
zkopírujte ho do kořenové složky vnitřní paměti zařízení.
5. Vypněte Přístroj pomocí tlačítka On/Off.
6. Stiskněte a držte tlačítka určená pro listování stránek

a

zároveň.

7. Zapněte Přístroj pomocí tlačítka On/Off. držte tlačítka určená pro listování stránek

a

zároveň, dokud

se na obrazovce neobjeví zpráva Aktualizace firmwaru...
8. Postupujte podle instrukcí na obrazovce: Připojte
napájecí kabel a Stiskněte tlačítko menu...
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Poznámka: Svoji verzi firmwaru si můžete zkontrolovat v Nastavení > O přízen > Software > Verze softwaru

Odstraňování potíží
Chybová zpráva

Důvod

Způsob nápravy

Nebyla nalezena žádná
aktualizace

Na kartě nejde
najít soubor
SWUPDATE.BIN.
Ujistěte se, že soubor je v kořenové
složce karty.

Pokuste se kartu naformátovat
(před formátováním zálohujte
veškerý její obsah) a zkopírujte
soubor do kořenové složky
prázdné karty. Pokud chyba
nemizí, použijte jinou kartu.

Upgrade image je
poškozená nebo
prázdná

Soubor SWUPDATE.BIN je poškozený, nebo není
místo na kartě.

Smažte z karty několik souborů a znovu na ni zkopírujte
soubor SWUPDATE.BIN. Opakujte stahování z www.pocketbook-int.com/cz. Pokud chyba
nemizí, použijte jinou kartu.

Error. V zařízení je
nainstalovaná jiná
verze firmwaru.

Ve vnitřní paměti
zařízení je uložená
starší verze firmwarového souboru.

Smažte starou verzi firmwarového souboru z kořenové
složky vnitřní paměti zařízení.

Řešení potíží
Porucha

Možný důvod

Řešení

Zařízení se nespouští nebo
se spustí, ale načte se
jen logo

Baterie je slabá

Nabijte baterii

Kniha je poškozená

Pokud byla kniha stažena z
on-line prodejny, pokuste
se ji znovu načíst. Pokud
soubor otevřete ve svém
počítači, nikoliv však v zařízení, uložte knihu v jiném
formátu (TXT, DOC, PDF).

Soubory HTML obsahují
netextové prvky (rámy,
JAVA-skripty, prvky flash)

Uložte stránku ve formátu
TXT

Kniha se otevře, ale místo
písmen jsou v ní zobrazeny
různé symboly, např.
otazníky atd

Nesprávné kódování

Přepněte do režimu čtení,
zvolte položku Nastavení a
změňte kódování

Po stisku jakékoli klávesy
nedojde k žádné odezvě

Zařízení může někdy (např.
při stahování poškozených
nebo příliš velkých knih)
zamrznout

Kniha se neotevírá - zobrazí
se zpráva Kniha je pravděpodobně poškozená nebo
chráněná, nebo se nestane
vůbec nic
Html knihu otevře, zobrazí
se však nesprávně.
Jsou v ní například prázdné
stránky, chybí některá část
textu atd.

Zamrzlou aplikaci ukončete
stiskem klávesy /
dobu 1–2 sekundy.

na

ŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘ
Porucha

Po připojení k PC
nejsou disky zobrazeny v
Průzkumníku

Nelze uložit záložky,
nastavení a aktuální pozici
v souboru

Baterie se vybíjejí příliš
rychle
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Možný důvod

Řešení

Vaše zařízení je v režimu
nabíjení baterie.

V položce Nastavení Hlavní
nabídky zkontrolujte režim
USB. Nastavte Připojení
k PC nebo Dotázat se při
připojení

V připojovacím kabelu
není signál

Zkontrolujte stav USB kabelu a jeho správné připojení
ke konektoru. Zkuste kabel
USB připojit k jinému portu

Systém souborů je
poškozen

Připojte zařízení k počítači
a zkontrolujte disky. Pro
pokračování, otevřete složku Tento počítač, pravým
tlačítkem myši klikněte na
vybraný disk a zvolte položky Vlastnosti > Údržba >
Kontrola disku

Vnitřní paměť je plná

Odstraňte knihy, obrazy a/
nebo hudební soubory,
které nepotřebujete

Automatické vypnutí je
zakázáno

Nastavení > Hodiny v
Hlavní nabídce. U položky
Automaticky vypnout za...
vyberte čas automatického
vypnutí

zákaznická podpora
PrB BBdrBOBé iBfBrmOcB B OBrviOBBm OBřBdiOBu vB vOšB BBmi,
BrBOBm BBužijBB BBBBOBBB uvBdBBé BBžB:
Deutschland

0-800-187-30-03

Česko

800-701-307

France

0805-080277

Italia

800-788-913

Österreich

0-800-802-077

Polska

0-800-141-0112

Switzerland

0-800-898-720

www.BBcBBBOBBB-iBB.cBm/OuBBBrB/
OBlB@BBcBBBOBBB-iBB.cBm

Prohlášení o shodě s mezinárodními standardy
Název značky:

PocketBook Touch HD 3

Název modelu:

PB632

Firmware:

5.19

EUT by měl být napájen přes USB port z vyhovujícího omezeného
napájecího zdroje vašeho PC nebo notebooku. EUT by měl být napájen přes adaptér z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje.
Jmenovitý výkon: DC 5V 1A. Zařízení je označeno symbolem
a je možné jej používat všude v zemích Evropského společenství. To značí, že zařízení vyhovuje směrnici R&TTE 1999/5/EC.
Francie – 2,4 GHz pro metropolitní Francii. Bezdrátové frekvence
LAN mohou být užívány ve všech metropolitních departementech
za následujících podmínek, a to veřejně, či soukromě:
• Použití uvnitř: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100
mW pro celé kmitočtové pásmo 2400-2483,5 MHz
• Použití venku: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100
mW pro pásmo 2400–2454 MHz a maximální vyzářený výkon
(e.i.r.p.) 10 mW pro pásmo 2454–2483 Mhz.
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Důležité! Neautorizované změny a modifikace tohoto produktu
mohou anulovat shodu s EMC a bezdrátovými standardy a připravit vás o právo produkt používat. Tento produkt vykázal shodu se
standardy EMC za podmínek, které zahrnovaly použití kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty. Používání kompatibilních periferních zařízení a stíněných
kabelů mezi systémovými komponenty je důležité, protože tak snižujete pravděpodobnost, že způsobíte rušení rádií, televizí a jiných
elektronických zařízení.

Certifikační informace (SAR)
Tento přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.
Váš přístroj je radiovým vysílačem a přijímačem. Je navržen tak, aby
nepřekračoval limity vystavení radiovým vlnám doporučené mezinárodními předpisy. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou
organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.
Pravidla pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou známou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0
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wOBBů/BilBgrOm (W/Bg) OBOBBvBBý B rBfBrBBBBB OBdBBBB BO 11 grOmů BělBB BBáBě. TBOBB BO SAR jOBu BrBváděBB BO BBužiBB OBOBdOrdBBcO BrOcBvBBcO BBlBO O BřBOBrBjBm BrOcujBcBm BO BBjvBššB dBBlOrBvOBé výBBBBvé úrBvBi vB všBcO BBOBBvOBýcO frBBvBBBBBcO BáOmBcO.
SBuBBBBá mBmBBBálBB úrBvBň SAR BrBvBBBvOBéOB BřBOBrBjB můžB
OýB BBd BBuBB mOximálBB OBdBBBBu, BrBBBžB BřBOBrBj jB vBrBOBB
BOB, OOB BBužBvOl BBuBB výBBB BuBBý BrB BřiBBjBBB B OBBi.
TBBB BOřBBBBB vBOBvujB dBBBruBBBB EvrBBOBé rOdB B 12 BBrvBBcB 1999 B BmBBBBB BxBBBicB BOBO BlBBBrBmOgBBBicBým BBlBm
(1999/519/EC).
PBcBBBOBBB IBBBrBOBiBBOl SA
CrBciccOiB CBrBBgBO, 6, 6911, LugOBB, SwiBBBrlOBd
TBl. 1811-187-3113
VBrBOBBB v ČBBě
OOOOOujB mBOilBB BBcOBBlBgii RBOdBr® Bd OBBlBBBBOBi
AdBOB SBOBBmO IBcBrBBrOBBd

