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Saugos atsargumo priemonės

Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu, atidžiai perskaitykite šį skyrių. 

Paisydami šių instrukcijų, užtikrinsite savo saugą ir pailginsite 

įrenginio eksploataciją.

Sandėliavimo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos

Įrenginio darbinės temperatūros intervalas yra nuo 0  °С iki 

+40  °С, todėl nelaikykite įrenginio itin aukštoje ar žemoje 

temperatūroje. Jokiu būdu nepalikite kabelių šalia šilumos 

šaltinių. Šildomi kabeliai arba jų izoliacija gali deformuotis arba 

būti pažeisti, o tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Stenkitės:

• vengti tiesioginių saulės spindulių;

• vengti tiesioginės liepsnos arba dūmų (cigarečių, atviros 

liepsnos ir pan.);

• vengti skysčių ir drėgmės poveikio (nenaudokite 

įrenginio lietuje, taip pat – lauke, kai aplinka drėgnesnė, šalia 

vandens telkinių ir pan.);
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• neleisti į vidų patekti skysčiams ar drėgmei;

• vengti stiprių elektromagnetinių laukų, elektrostatinio 

krūvio ir dirbtinių ultravioletinių spindulių (UV) šaltinių poveikio;

• per stipriai nespausti įrenginio ekrano, jungčių ir klavišų.

Ilgam nepalikite įrenginio prastai vėdinamoje aplinkoje, pvz., 

automobilyje, uždarytoje dėžėje ar pakuotėje.

Nenumeskite įrenginio ir jo nelankstykite. Saugokite ekraną nuo 

daiktų, galinčių jį subraižyti ir pažeisti. Siekiant užtikrinti tinkamą 

ekrano apsaugą, rekomenduojama laikyti įrenginį apsauginiame 

ir (arba) kietame viršelyje.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, 

neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką.

Techninė priežiūra

Neardykite ir nemodifikuokite knygų skaityklės. 



SSSSSS SSSSSSSSS SSSSSSSSS 6 

Nenaudokite įrenginio su pažeistu akumuliatoriumi, krovikliu 

(jei pažeistas korpusas, blogas kontaktas, trūkęs maitinimo 

kabelis) ar SD kortele. Jei akumuliatorius pažeistas (įtrūkęs 

korpusas, teka elektrolitas, deformacija ir pan.), jį turi pakeisti 

įgaliotasis specialistas. Jei mėginsite naudoti namų gamybos 

ar modifikuotus akumuliatorius, rizikuosite sukelti sprogimą ir 

(arba) apgadinti įrenginį.

Ekranui / korpusui valyti nenaudokite organinių arba neorganinių 

tirpiklių (pvz., benzoilo ar pan.). Dulkėmis nuo įrenginio 

paviršiaus šalinti naudokite minkštą šluostę. Nešvarumams 

pašalinti užlašinkite kelis lašus distiliuoto vandens.

Ekrane gali būti iki penkių defektinių pikselių, tai nelaikytina 

garantiniu defektu.

Besibaigiant gaminio garantiniam laikotarpiui, susisiekite 

su artimiausiu įgaliotuoju aptarnavimo centru, kur būtų 

išanalizuotas saugumo palaikymo klausimas.
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Išsamios informacijos apie jūsų regione veikiančius aptarnavimo 

centrus rasite oficialioje „PocketBook International“ interneto 

svetainėje: http://www.pocketbook-int.com.

Radijo dažnių (RF) sauga

Įrenginys priima bei transliuoja radijo dažnių bangas ir gali 

trikdyti radijo ryšį bei kitos elektroninės įrangos veiklą. Jei 

naudojate asmeninius medicininius prietaisus (pvz., širdies 

stimuliatorių arba klausos aparatą), susisiekite su savo gydytoju 

arba gamintoju ir sužinokite, ar tokie medicininiai prietaisai 

apsaugoti nuo išorinių RF signalų.

Nenaudokite belaidžio ryšio tose vietose, kur jis draudžiamas, 

pvz., lėktuvuose ir ligoninėse, nes galite sutrikdyti aviacinės 

įrangos arba medicininių prietaisų veikimą.

Utilizavimas

Netinkamai utilizuojant šį įrenginį, galima sukelti neigiamą 

poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Siekiant išvengti tokių 

http://www.pocketbook-int.com
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pasekmių, būtina laikytis specifinių įrenginio utilizavimo 

reikalavimų. Perdirbant šias medžiagas, taupomi gamtiniai 

ištekliai. Papildomos informacijos apie perdirbimo klausimus 

gausite susisiekę su vietos savivaldybe, vietine atliekų tvarkymo 

įmone, parduotuve, kurioje įsigijote įrenginį ar įgaliotuoju 

aptarnavimo centru. 

Elektros ir elektroninių komponentų utilizavimas 

(direktyva taikoma ES ir kitose Europos šalyse, kuriose 

egzistuoja atskiros atliekų utilizavimo sistemos). Kitose 

šalyse utilizuokite akumuliatorius pagal vietinius įstatymus.

Nedeginkite akumuliatorių, kad nesukeltumėte sprogimo!



Išvaizda

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
1. Pradžia – grįžimas į 

pagrindinį meniu

2. Atgal – puslapio 

vertimas atgal

3. Šviesos diodo 

indikatorius – kai įrenginys 

maitinamas iš tinklo, šviečia 

žalia spalva, kai įkraunamas – 

išsijungia. Naudojant įrenginį, 

žalia lemputė reiškia energijos 

vartojimą (pvz., atnaujinant 

ekraną, atkuriant muziką, 

jungiantis prie „Wi-Fi“ tinklo 

ir pan.)

4. Pirmyn – puslapio vertimas pirmyn

5. Meniu – kontekstinio meniu atvėrimas (kur yra)
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VAIZDAS IŠ ŠONO

6. 3,5 mm garso lizdas

7. „Micro-USB“ prievadas – prijunkite įrenginį prie kompiuterio 

arba kroviklio, naudodami USB kabelį

8. „Reset“ – įrenginio atstatymas

9. „MicroSD“ kortelės lizdas – čia dedamos išorinės „microSD“ / 

SDHC kortelės (iki 32 GB)

10. Įj./išj. (maitinimo mygtukas) – nuspaudus ir palaikius, įrenginys 

įjungiamas arba išjungiamas.



Techninės specifikacijos

Ekranas
6 col. „E Ink Pearl“™ talpinis multijutiklinis 
ekranas, 600 × 800 skyros, 166 t. c., 
nespalvotas

Procesorius  800 МHz
Darbinė atmintis (RAM) 128 МB

Vidinė laikmena 2 GB*
Operacinė sistema „Linux“®

Ryšiai 
„Wi-Fi“™ (802.11 b/g/n) 
USB 2.0 (iki 480 Mb/sek., „micro-USB“ 
prievadas)

Atminties lizdas „microSD“ / SDHC iki 32 GB
Garso išvadas 3,5 mm ausinių lizdas

Knygų formatai

PDF, EPUB (įskaitant su Adobe DRM 
apsauga); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, 
DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC 
(MOBY)

Vaizdų formatai JPEG, BMP, PNG, TIFF
Garso formatas MP3

Akumuliatorius Ličio polimerų, 3,7 V, 1 100 mAh, 8 000 
puslapių **

Matmenys 175 × 114,5 × 9,5 mm
Svoris 195 g

* Faktinė vidinės atminties talpa priklauso nuo jūsų įrenginio programinės 
įrangos konfigūracijos.

** Akumuliatoriaus veikimo trukmė ir pirmiau nurodytos vertės gali 
svyruoti priklausomai nuo naudojimo režimo, jungiamumo ir nuostatų.



Darbo pradžia

Šiame skyriuje sužinosite, kaip paruošti įrenginį darbui ir 

kaip naudoti pagrindines jo valdymo funkcijas.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Siekiant pailginti akumuliatoriaus eksploatacijos trukmę, 

pirmo įkrovimo trukmė turi siekti 8–12 val. (įrenginys 

turi būti išjungtas). Akumuliatorių galima įkrauti iš 

kompiuterio, naudojant USB kabelį arba iš maitinimo 

tinklo, naudojant įkroviklį (papild.).

Kaip įkrauti akumuliatorių pirmą kartą:

1. USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio 

arba kroviklio. Prasidėjus įkrovimo procesui, indikatorius 

ima šviesti žalia spalva.

2. Akumuliatorių visiškai įkrovus, indikatorius 

išsijungia. Dabar galima atjungti įrenginį ir pradėti jį 

naudoti pirmą kartą.
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Jei, prijungiant kabelį prie kompiuterio, įrenginys bus 

įjungtas, pasirodys dialogo langas su raginimu pasirinkti 

veiksmą: PC link (ryšys su kompiuteriu) arba Charge 

(įkrovimas).

MAITINIMO VALDYMAS

Įrenginiui įjungti reikia nuspausti ir palaikyti įj./išj. 
mygtuką, kol pasirodys paleisties logotipas. Paruošus 

įrenginį veikti, parodomas pagrindinis meniu arba 

paskutinė atverta knyga (priklausomai nuo nuostatų: 

nuostatos > atverti paleisties metu).

Kad išjungtumėte įrenginį, nuspauskite mygtuką įj./išj. 
ir palaikykite jį, kol įrenginys išsijungs. Be to, galima 

nustatyti automatinio klavišų užrakinimo arba išjungimo 

funkciją: pereikite į nuostatos > laikrodis > užrakinti 

klaviatūrą po arba išjungti po ir nustatykite, po kiek laiko 

bus užrakinta klaviatūra arba išjungtas maitinimas.
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Jei jūsų įrenginys „pakimba“ (nustoja reaguoti į klavišų 

paspaudimus arba ekrano palietimus ir nieko neatlieka 

2–3 minutes), galite jį paleisti iš naujo, kokiu nors plonu 

daiktu (pvz., atlenkta sąvaržėle) spustelėdami jo šone 

esantį mygtuką Reset (atstatyti).

ATSARGIAI! Siekiant išvengti įrenginio apgadinimo, mygtukui 

Reset (atstatyti) spausti negalima naudoti aštrių daiktų, pvz., 

adatų! Nenaudokite šios funkcijos dažnai, kadangi ji neigiamai 

veikia įrenginio elektroninius komponentus.

FAILŲ ĮKĖLIMAS

„Micro-USB“ kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.

PASTABA: persiunčiant failus, įrenginys turi likti įjungtas.

Jūsų bus paprašyta pasirinkti USB režimą: PC Link (ryšys 

su kompiuteriu) arba Charge (įkrovimas). Pasirinkite 
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PC Link (ryšys su kompiuteriu). Kompiuterio operacinė 

sistema aptiks įrenginio laikmeną kaip keičiamąjį diską 

(jei bus įdėta SD kortelė – kaip du keičiamuosius diskus). 

Dabar galite nukopijuoti failus į įrenginį arba SD kortelę, 

naudodami programą „Explorer“ ar kitą failų tvarkytuvą.

DĖMESIO: nukopijavę failus, programiniu būdu saugiai atjunkite 

įrenginį ir tik tada atjunkite kabelį!

GESTAI

ATSARGIAI! Jutiklinis įrenginio ekranas yra pakankamai jautrus ir 

trapus. Kad įrenginio nepažeistumėte, valdydami jį gestais ekraną 

lieskite atsargiai.

Bakstelėjimas
Atveria elementą (knygą, failą, aplankų programą ar 

meniu punktą).



DIDbo DDIIžII 11 

Palietimas ir laikymas
Atveria elemento kontekstinį meniu (jei yra).

Stumtelėjimas
Perverčia knygos arba sąrašo puslapį, perkelia 

vaizdą: stumtelėkite pirštą per ekraną.

Brūkštelėjimas
Slenka sąrašus: greitai brūkštelėkite pirštu per 

ekraną.

Mastelio keitimas
Keičia vaizdo mastelį: prilieskite 

ekraną dviem pirštais ir nenukeldami 

suglauskite juos, kad atitolintumėte arba išskėskite, kad 

priartintumėte.
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NAUDOJIMASIS EKRANINE KLAVIATŪRA

Ekraninė klaviatūra naudojama, kai reikia įvesti tekstinę 

informaciją, pvz., paieškos raktažodžius arba tinklo 

rekvizitus.

Kad įvestumėte ženklą, spustelėkite klavišą. Jei norite 

parinkti kitą įvesties kalbą, spustelėkite esamos kalbos 

mygtuką. Kad įtrauktumėte kalbą į ekraninės klaviatūros 

išdėstymą, pereikite į Settings > Keyboard (nuostatos > 

klaviatūra).
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1. Keisti didžiąsias raides mažosiomis ir atvirkščiai

2. Įvesti parašytą tekstą

3. Užverti ekraninę klaviatūrą

4. Ištrinti paskutinį parašytą ženklą

5. Pakeisti įvesties klbą.

Jums įvedant slaptažodį (pvz., „Wi-Fi“ rekvizituose), 

teksto lauke pasirodo piktograma . Palieskite ją, kad 

pamatytumėte parašytus ženklus.

JUNGIMASIS PRIE INTERNETO

Įrenginį galima per „Wi-Fi“ tinklą prijungti prie interneto. 

Jums atvėrus programą, kuriai reikia interneto ryšio (pvz., 

naršyklę, PocketNews ir pan.), įrenginys parodo pasiekiamų 

„Wi-Fi“ tinklų sąrašą. Jei jūsų pasirinktas tinklas apsaugotas 

prieigos raktu, jums bus pasiūlyta jį įvesti, naudojantis 

ekranine klaviatūra.
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Galite iš anksto sukonfigūruoti ryšį ir nustatyti jį 

pageidaujamuoju. Kad tęstumėte, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pereikite į Settings > Connectivity > Wi-Fi 

Connections (nuostatos > jungiamumas > „Wi-Fi“ ryšiai).

2. Pasirinkite laukelį, kurį norėsite užpildyti. Tušti 

laukeliai pavadinti <Connection #>.

3. Spustelėkite Network name (SSID) (tinklo 

pavadinimas (SSID)) ir pasirinkite vieną iš pasiekiamų 

tinklų arba įveskite jo SSID ekranine klaviatūra. Pagal 

numatytąją nuostatą laukas Connection name (ryšio 

pavadinimas) bus prilygintas Network name (SSID) (tinklo 

pavadinimui (SSID)). Jei pageidaujate pakeisti ryšio 

pavadinimą (pvz., įrašyti „Namai“ ar „Darbas“), įveskite jį 

taip, kaip norite matyti rodomą įrenginyje.

PASTABA: laukas Connection name (ryšio pavadinimas) nurodo tik 

ekraninį ryšio pavadinimą. Siekiant, kad ryšys būtų palaikomas 

sklandžiai, Network name (SSID) (tinklo pavadinimas (SSID)) turi 

sutapti su tinklo transliuojamuoju pavadinimu.
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4. Toliau pateiktame sąraše pasirinkite saugumo 

tipą:

• None (joks) – tinklas bus atviras;

• Simple (WEP) (paprastasis WEP)) – nurodžius 

šią parinktį, reikės nurodyti WEP Authentication 

type (WEP autentifikavimo tipą) – Open System 

(atvira sistema) arba Shared Key (bendrinamas 

kodas). Įrenginys negali automatiškai atpažinti 

autentifikavimo tipo;

• WPA/WPA2 Enterprise (WPA/„WPA2 Enterprise“) 

– jums reikės nurodyti naudotojo vardą, slaptažodį 

ir domeną (prireikus);

• WPA/WPA2 PSK – jums reikės įvesti prieigos 

raktą (iki 64 ženklų).

5. Atitinkamoje skiltyje pasirinkite laukimo trukmę, 

po kurios nutrauktas ryšys.

6. Pagal numatytąją nuostatą Network settings (tinklo 

nuostatos) prilygintos DHCP (apibrėžia tinklas). Jei reikia 

sukonfigūruoti tinklo nuostatas rankiniu būdu, pereikite į 
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Network settings (tinklo nuostatos), pakeiskite IP address 

configuration (IP adreso konfigūracija) į Manual (rankinis) 

ir ekranine klaviatūra įveskite tinklo konfigūraciją.

7. Jei tinklas, prie kurio jums reikia jungtis, turi 

tarpinį serverį, skiltyje Proxy configuration (tarpinio 

serverio konfigūracija) galite nurodyti jo parametrus.

8. Kad patikrintumėte tinklo konfigūraciją, 

spustelėkite Test connection (ryšio patikrinimas).

Galite nurodyti vieną iš sukonfigūruotųjų ryšių, kuris bus 

naudojamas pagal numatytąją parinktį. Kad tęstumėte, 

pasirinkite Default connection (numatytasis ryšys) ir 

nurodykite vieną iš sąrašo.
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„MICRO SD“ KORTELĖS ĮDĖJIMAS

Įrenginyje jau yra 2 GB vidinė laikmena, tačiau ją galite 

išplėsdami papildoma „micro SD“ kortele. Įkiškite ją į lizdą 

(žr. iliustraciją) ir švelniai įspauskite, kad užsifiksuotų.

Kad išstumtumėte kortelę, švelniai paspauskite jos kraštą, 

kad ji būtų atleista ir ištraukite.



Pagrindinis meniu

Šiame skyriuje sužinosite apie bazinius įrenginio 

naudotojo sąsajos elementus.

Įjungus įrenginį, ekrane pateikiamas pagrindinis meniu 

(jei būna nurodyta atitinkama Settings > Open at startup 

(nuostatos > atverti paleisties metu) parinktis). Kad 

grįžtumėte į pagrindinį meniu iš bet kurios programos, 

paspauskite klavišą .

PASTABA: kai grįžtama į pagrindinį meniu paspaudžiant mygtuką 

, programa arba knyga neužveriama: ji vis dar veikia foniniu 

režimu. Galite grįžti atgal į programą, būsenos juostoje paliesdami 

piktogramą  ir atverdami užduočių sąrašą.

Pagrindinis meniu susideda iš skilties Recent Events 

(naujausi įvykiai) ir programų skydelio. Suskleidus 

programų skydelį, pateikiami du sparčiosios prieigos 

mygtukai: Biblioteka ID Knygynas.
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Pagrindinio meniu apžvalga
Naujausi įvykiai – tai pastaruoju metu  
atvertų ir atsisiųstų knygų sąrašas

Sutraukti  
programų skydelį

Paskutinė skaityta 
knyga

Paskutinė atsisiųsta 

Programų skydelis

„ReadRate“ esančių 
draugų įvykiai

Įvykių 
filtravimas
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NAUJAUSI ĮVYKIAI

Šioje skiltyje vaizduojami paskutiniai su įrenginiu atlikti 

veiksmai, pvz., paskutinės atvertos knygos, neseniai 

įkeltos knygos ir su jūsų „ReadRate“ draugais susiję 

įvykiai bei rekomendacijos (išsamiau skaitykite skirsnyje 

Socialiniai tinklai ir „ReadRate“). Jei pageidaujate, galite 

sukonfigūruoti filtravimo funkciją, spustelėdami ženklą 

 ekrano viršutiniame dešiniajame kampe:

Palietus neseniai atvertos knygos pavadinimą, ši knyga 

atveriama tame puslapyje, kuriame anksčiau baigėte 

skaityti. Palietus pranešimą apie neseniai įtrauktas 

knygas, atveriama biblioteka, kurioje išdėstomos įtrauktos 

knygos. Knygos sugrupuojamos pagal sukūrimo datą.

Filtravimas

Pažymėkite naujienas, 
kurias norite gauti
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Bibliotekos apžvalga
Išeiti

MeniuPaieška

Versti bibliotekos puslapius

1

2

3

4

5
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 BIBLIOTEKA

Biblioteka – tai tarsi el. knygų failų tvarkytuvas. 

Bibliotekos meniu leidžia filtruoti, grupuoti, rūšiuoti, 

keisti skilties išvaizdą ir vykdyti paiešką.

1. Filtravimo kriterijai
•	 All Books (visos knygos) – parodomos visos 

pasirinktoje laikmenoje esančios knygos

•	 Now reading (šiuo metu skaitomos) – knygos, 

kurios buvo atvertos ir skaitytos (daugiau nei vieną 

puslapį)

•	 Favorites (parankinės) – knygos, kurias naudotojas 

pasirinko per kontekstinį meniu.

2. Grupavimo kriterijai
Priklausomai nuo pasirinkto grupavimo, aplankų 

pavadinimų pavidalu pateikiami tokie parametrai:

•	 „Folder“ (aplankas) – tikrasis aplanko pavadinimas

•	 „Author“ (autorius) – ekrano viršuje pasirodo abėcėlė
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•	 „Series“ (serija)

•	 „Genre“ (žanras)

•	 „Format“ (formatas)

•	 „Creation date“ (sukūrimo data).

3. Rūšiavimo kriterijai
•	 „File names“ (failų pavadinimai)

•	 „Book titles“ (knygų pavadinimai)

•	 „Last opened“ (paskutinė atverta)

•	 „Creation date“ (sukūrimo data)

•	 „Series“ (serija)

•	 „Author“ (autorius). 

Rūšiuoti galima didėjančiai  arba mažėjančiai .

4. Knygų sąrašo rodiniai
 Paprastasis – šiuo režimu pateikiama tokios 

informacijos:

•	 Aplanko piktograma

•	 Knygos pavadinimas ir autorius (jei žinoma) 
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•	 Vietos piktograma (jei failas yra atminties 

kortelėje)

•	 Perskaitymo procentinis lygis ir knygos 

perskaitymo  būsena.

 Išsamusis – šiuo režimu papildomai pateikiamos 

miniatiūros, informacija apie failo formatą ir dydį, 

perskaitymo procentas ir būsenos piktogramos: 

perskaityta,  parankinė.

 Miniatiūros – šiuo režimu rodomas knygos viršelis, 

pavadinimas ir autorius (jei žinoma) ir parankinės 

piktograma .

5. Nuo laikmenos priklausoma išvaizda turi tris parinktis:

•	 Vidinė atmintis + atminties kortelė

•	   Vidinė atmintis

•	  Atminties kortelė.

Kontekstinis meniu...
...atveriamas paliečiant ir palaikant...
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...ir leidžia vykdyti tokias operacijas su failais ir aplankais:

•	 „Open“ (atverti) (jei elementą galima atverti su 

alternatyvia skaityklės programa – „Open with“ (atverti su)…)

•	 „File“ (failas) – operacijos su failais:

•	 „Rename“ (pervadinti)

•	 „Move to folder“ (perkelti į aplanką)

•	 „Delete“ (panaikinti)

•	 „Add to/Remove from Favorites“ (įtraukti į 

parankinius ar šalinti iš jų)

•	 „Mark as read/unread“ (pažymėti kaip perskaitytą  / 

neperskaitytą)

•	 „Information“ (informacija) – glausta informacija 

apie knygą / aplanką

•	 „Exit“ (išeiti) – išėjimas iš bibliotekos.



PIgDInIInIs mPnIu 11 

 KNYGYNAS

Knygyno programa leidžia greitai ir patogiai į jūsų 

įrenginį atsisiųsti licencijuotą turinį iš portalo „Knygynas“. 

Turi būti aktyvus interneto ryšys.

 PASTABOS

Šioje skiltyje galima peržiūrėti visas skaitymo metu 

padarytas pastabas. Jums pasirinkus pastabą, atveriamas 

turinys knygos, kurioje ji buvo padaryta. Išsamiau apie 

pastabų kūrimą ir redagavimą skaitykite šio vadovo 

skyriuje Knygų skaitymas > Pastabos.

 ŽODYNAS

Įveskite žodį ekranine klaviatūra ir programa suras jo 

vertimą. Kad pakeistumėte žodyną, spustelėkite mygtuką 

 arba dešiniajame viršutiniame kampe palieskite 

piktogramą  ir iš sąrašo pasirinkite žodyną.
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 MUZIKA

Muzikos grotuvas, atkuriantis „.mp3“ medijos failus.

Atvėrus grotuvą, vidinėje įrenginio laikmenoje ir išorinėje 

„microSD“ kortelėje bus atlikta muzikos failų paieška. 

Rasti failai bus pateikti grojaraščio pavidalu.

Kartoti vieną 
kartą

MaišytiNormalus
Ankstesnis Kitas Garsumas

Spustelėkite , 
kad perjungtumėte

Groti / 
pristabdyti

+-

Spustelėkite / , 
kad perjungtumėte
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 PROGRAMOS

Šioje skiltyje pateikiami žaidimai ir papildoma programinė 

įranga. Kad užvertumėte programą, spustelėkite klavišą 

 arba atitinkamą meniu punktą .

„Calculator“ (skaičiuotuvas)
Inžinerinis skaičiuotuvas gali vykdyti įvairius 

matematinius veiksmus, pvz., parinkti įvairias skaičių 

sistemas, vykdyti trigonometrinius, logaritminius, kėlimo 

laipsniu ir loginius veiksmus.

„Chess“ (šachmatai)
Galima žaisti prieš draugą arba įrenginį. Jei žaidžiate prieš 

įrenginį, galite rinktis vieną iš 10 sudėtingumo lygių.

„Calendar & Clock“ (kalendorius ir laikrodis)
Atveria esamo mėnesio kalendorių ir laikrodį. Mygtukais 

/  galima versti kalendorių. Mygtukas  grąžina į 
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esamą mėnesį. Apie datos ir laiko nuostatas skaitykite 

vadovo skyriuje Nuostatos > Laikrodis.

„Klondike“
Klasikinis pasjansas.

„PocketNews“
Programa, skirta įtraukti ir skaityti RSS informacijos 

santraukas. Norėdami įtraukti naujų RSS naujienų 

santraukų, atverkite RSS sąranką. Nurodykite parinktį Add 

RSS feed (įtraukti RSS informacijos santrauką). Ekranine 

klaviatūra įveskite informacijos santraukos adresą.

Kad panaikintumėte informacijos santrauką, pasirinkite ją, 

atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Delete 

(naikinti) arba spustelėkite šiukšliadėžės piktogramą .

Kad suredaguotumėte informacijos santrauką, pasirinkite 

ją, atverkite kontekstinį meniu ir nurodykite komandą 
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Edit (redaguoti). Ekranine klaviatūra suredaguokite 

informacijos santraukos adresą.

Kad atnaujintumėte informacijos santrauką, programos 

meniu pasirinkite Update (atnaujinti). Atnaujintas turinys 

įtraukiamas į failą plėtiniu „.hrss“ ir failą po atnaujinimo 

galima skaityti. Naujinimo metu yra rodoma naujienų 

atsisiuntimo būsena. Atnaujinus failą, jį galima naršykle 

skaityti atsijungus.

Kad galėtumėte skaityti naujausias informacijos 

santraukas, programos meniu nurodykite parinktį Read 

the latest news (skaityti vėliausias naujienas). Naršyklėje 

pasirodys naujausi atsisiųsti RSS informacijos santraukų 

naujiniai.

News Archive (naujienų archyvas): nurodžius šią 

parinktį, galima pasirinkti skaityti anksčiau įrašytas RSS 

informacijos santraukas.
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„Scribble“
Piešimo programa. Kad galėtumėte naudotis šia 

programa, jūsų jutiklinis ekranas turi būti tiksliai 

sukalibruotas. Ekrane reikia piešti laikant elektroninę 

plunksną statmenai ekrano paviršiui. 

Piešimo priemones galima pasirinkti iš programos 

valdymo skydelio:

 Tekstas: nurodykite teksto laukelio vietą ir dydį. 

Tekstas įvedamas ekranine klaviatūra.

 Pieštukas: priemonė plonoms linijoms piešti.

 Žymeklis: priemonė storoms linijoms piešti.

 Trintukas: priemonė linijoms ir tekstui šalinti.

 Atgal: paskutinei operacijai atšaukti.

Esamas piešinys / bendras piešinių skaičius: 

esamam piešiniui pakeisti.

 Naujas: naujam piešiniui pradėti.

 Piešinio naikinimas.

 Programos užvėrimas.
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Kad įrašytumėte paveikslėlį, palieskite piktogramą 

. Esamas paveikslėlis bus įrašytas į aplanką My Pictures, 

esantį šakniniame įrenginio aplanke. Programa Scribble 

taip pat naudojama grafinėms pastaboms redaguoti.

„Sudoku“
Populiarus japoniškas galvosūkis. Paspaudus tuščią 

lauką, pateikiamas pasirinkimo langelis. Galite pasirinkti 

skaitmenį, kuris (jūsų nuomone) turi būti langelyje arba 

nustatyti etiketes – skaitmenis, kurie (jūsų nuomone) gali 

būti langelyje.

„Browser“ (naršyklė)
Ši programa yra skirta tinklalapiams naršyti. Paleidus 

naršyklę, jums pasiūloma prisijungti prie vieno iš 

pasiekiamų belaidžių tinklų.

Kad įvestumėte interneto svetainės adresą, palieskite 

adreso juostą, naudodamiesi pasirodžiusia ekranine 

klaviatūra užrašykite adresą ir spustelėkite Enter (įvesti). 
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Jei norite atverti nuorodą, tiesiog ją palieskite. Jei 

tinklalapis netelpa ekrane, jį galima slinkti: nuspauskite 

pirštu ekraną ir perstumkite puslapį. Be to, galite keisti 

tinklalapio mastelį, naudodami mastelio keitimo gestus 

(dviejų pirštų suglaudimas arba išskėtimas). Puslapiui 

vertikaliai slinkti yra naudojami aparatiniai mygtukai /

: mygtuku  slenkama žemyn, o mygtuku  – aukštyn. 

Naršyklė dera su kelių langų funkcija, tad galima atverti naują 

esamos naršyklės meniu skilties langą ir peržiūrėti visus atvertus 

langus. Be to, iš naršyklės meniu galima peržiūrėti aplankytų 

interneto svetainių, atsisiuntimų, parankinių istoriją, pakeisti 
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tinklalapių rodymo mastelį, pasukti ekraną ir sukonfigūruoti 

naršyklę, naudojantis skiltimi Settings (nuostatos). Skiltyje 

Settings (nuostatos) galima išvalyti istoriją ir slapukus, įjungti 

/ išjungti „JavaScript“ ir vaizdų įkėlimo funkcijas. 

Jei norite užverti naršyklę, palieskite atitinkamą elementą 

naršyklės meniu.

„Photo“ (nuotraukos)
Vaizdų (atsisiųstų į aplanką Photo) peržiūros režimu 

atveriama biblioteka. Atverta nuotrauka parodoma viso 

ekrano režimu. Jei pageidaujate nustatyti nuotrauką kaip 

Boot Logo (sistemos įkrovimo logotipas) arba Power-off 

Logo (išjungimo logotipas), Rotate (pasukti) arba peržiūrėti 

jos Information (informaciją), palieskite per visą ekraną 

rodomą vaizdą, kad persijungtumėte į redagavimo režimą 

ir spustelėkite ekrano viršutiniame dešiniajame kampe 

esantį meniu ženklą . Redagavimo režimu galima keisti 

nuotraukos mastelį, naudojant mastelio keitimo gestus ir 

nustatyti pasirinktą sritį kaip logotipą.



PIgDInIInIs mPnIu 10 

Knygynas
Knygyno programa leidžia greitai ir patogiai į jūsų 

įrenginį atsisiųsti licencijuotą turinį iš portalo „Knygynas“. 

Turi būti aktyvus interneto ryšys.

PocketBook Sync
Naudodamiesi tarnyba PocketBook Sync tiesiai į prietaisą 

(ar net kelis prietaisus) galite atsisiųsti visas knygyne 

pasirinktas knygas. 

PocketBook Sync naudotis patogu, nes failus iš anksto 

galite pasirinkti knygyne ir tada atsisiųsti į prietaisą jums 

patogiu metu.

Naudojimas
PASTABA: kad „PocketBook Sync“ veiktų tinkamai, reikia teisingai 

nustatyti prietaiso laiką ir datą (Parametrai > Laikrodis)

Kad galėtumėte naudotis PocketBook Sync, reikės atlikti 

kelis paprastus veiksmus:
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Registracija
1.	 Užsiregistruokite portalo knygyne. (Pavyzdžiui, 

portale www.bookland.com jums reikės susieti savo 

prietaisą su savo paskyra, nurodant prietaiso serijos 

numerį svetainėje).

2.	 Autorizuokite programoje PocketBook Sync. 

Atlikite tokius veiksmus:

•	 paleiskite programą PocketBook Sync ir pasirinkite 

Autorizuoti arba PocketBook Sync parametruose 

(Parametrai > Paskyros ir sinchronizavimas > „PocketBook 

Sync“) pasirinkite elementą Prisijungti. Jei „Wi-Fi“ ryšys 

nesuaktyvintas, prietaise pamatysite ryšio užmezgimo 

užklausą).

•	 Iš turinio teikėjų sąrašo pasirinkite parduotuvę, 

kurioje užsiregistravote, ir įveskite savo paskyros 

duomenis.

Turinio pasirinkimas ir siuntimas į prietaisą
Knygyne išsirinkite knygas ir atsiųskite jas į prietaisą. 

(Pvz., www.bookland.com knygyne turinį galima pasirinkti 

http://www.bookland.com
http://www.bookland.com
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dalyje „Items“ (Prekės) ir paspausti „Send to PocketBook“ 

(Siųsti į „PocketBook“).

Turinio atsisiuntimas į prietaisą
Įjunkite „Wi-Fi“ ryšį prietaise arba pasirinkite Atnaujinti 

programoje PocketBook Sync (jei „Wi-Fi“ ryšys 

nesuaktyvintas, prietaise pamatysite ryšio užmezgimo 

užklausą).

Jei pasirinkote Automatinis prisijungimas „PocketBook 

Sync“ nustatymuose, „Wi-Fi“ bus suaktyvinamas 

automatiškai kas pusę valandos ir patikrins, ar nėra naujų 

nuorodų (jei prietaisas neišjungtas arba neaktyvus miego 

režimas). Jei prisijungiama sėkmingai, atsisiųsti pasirinktų 

elementų sąrašas bus automatiškai įtraukiamas į eilę.

Jei „PocketBook Sync“ parametruose pasirinkote parametrą 

Automatinis atsisiuntimas, atsisiuntimas prasidės 

automatiškai. Jei „PocketBook Sync“ parametruose 

pasirinkote parametrą Pagal nurodymą, paruoštų atsiųsti 
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 PAIEŠKA

Pasirinkus šį punktą, atveriama ekraninė klaviatūra, 

kuria naudojantis galima įvesti paieškos užklausą – failo 

pavadinimo, knygos pavadinimo arba autoriaus pavardės 

dalį. Įvedus atsiveria biblioteka su paieškos rezultatais.

BŪSENOS JUOSTA

Būsenos juosta yra ekrano apačioje, joje trumpai 

rodoma sistemos informacija. Skaitymo režimu būsenos 

juostoje rodomas esamas puslapis ir bendras puslapių 

skaičius. Kad persijungtumėte į sistemos būsenos juostą, 

spustelėkite piktogramą . 

į prietaisą knygų sąrašas bus rodomas skyriuje Eilėje. 

Turėsite pasirinkti vieną, kelias ar visas prekes iš sąrašo 

ir spustelėti „Download“ (Atsisiųsti) (nenorimas nuorodas 

galite panaikinti pasirinkdami Naikinti. 
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Prisijungta prie „Wi-Fi“ 
Palieskite informacijai peržiūrėti

Grojama muzika 
Palieskite grotuvui 

Palieskite 
užduočių sąrašui 

Akumuliatoriaus 
įkrova

Data ir laikas

UŽDUOČIŲ VALDYMAS

Įrenginys dera su daugiaprocesiu režimu ir leidžia keliais 

būdais greitai persijungti tarp veikiančių programų:

•	 paliečiant būsenos juostos piktogramą ;

•	 iškviečiant užduočių tvarkytuvą – nuspaudžiant ir 

palaikant pradžios 	mygtuką.

Be persijungimo tarp užduočių galima priverstinai 

užverti veikiančias programas: spustelėkite piktogramą 

, esančią šalia sąraše  pateiktos programos. Taip 

pat galima greitai pasiekti kai kurias įrenginio valdymo 

funkcijas:

•	  Užrakinti įrenginį. Kad atrakintumėte, 

palieskite užrakinimo piktogramą arba spustelėkite įj./išj. 

mygtuką.

•	  Atverti belaidžių ryšių sąrašą.
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•	  Atverti muzikos grotuvą.

•	  Išjungti įrenginį.

PASTABA: kai grįžtama į pagrindinį meniu paspaudžiant mygtuką 

, programa neužveriama: ji vis dar veikia foniniu režimu. 

Dėl to, pvz., bibliotekoje rodomas perskaitymo procentinis lygis 

nepakinta, kai mygtuku  persijungiate iš knygos. Jei norite 

PLĖTINIŲ DIEGIMAS

Į įrenginį galima įdiegti papildomus teksto skaitymo balsu 

paketus (kuriuos galima atsisiųsti iš PocketBook interneto 

svetainės skilties Support (techninė pagalba)) ir žodynus 

(šiuos galima įsigyti Book Store).

1.	 Nukopijuokite plėtinio failą su plėtiniu „.pbi“ į 

įrenginio vidinę laikmeną.

2.	 Atjunkite įrenginį nuo kompiuterio.

3.	 Įkeltas failas pasirodys skiltyje Last Events 

(paskutiniai įvykiai).
4.	 Paleiskite nukopijuotą plėtinio failą kaip 

programą ir patvirtinkite diegimo procedūrą.

http://pocketbook-int.com
http://www.bookland.com


Knygų	skaitymas

ŠSSSS SkySSSjS SSžSSSSSSS, kSSS SkSSSySS Sl. kSySSS SS kSSfiSū-

SSSSS SkSSSyklSS SSSSSSSSSę įSSSSą, kSd SkSSSySS būSų SSkSS-

SSlSSS SSSSSS. ĮSSSSSSyS dSSS SS šSSSS kSySų fSSSSSSSS: PDF, 

EPUB (įSkSSSSSS SS „AdSbS“ DRM SSSSSSS); FB2, FB2.ZIP, DOC, 

DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC (MOBY).

KSd SSvSSSSSSSS kSySą, SSlSSSkSSS jSS SSvSdSSSSą paskuti-

nių atvertųjų SSbS bibliotekos SkSlSyjS. JSS bSvSSS SSvSSę kSy-

Są SSkSčSSS, jS bSS SSvSSSS SSSS SSSlSSyjS, kSSSSSS bSSSSSS 

SkSSSySS. ASvSSSSS kSS kSSSų fSSSSSų (Svz., „fb2“ SSbS „SPSb“) 

kSySSS, kSySų SkSSSySS SSSSSSSS SSS SkSSčSSSSS SSSlSSSSS. 

ASSS SSS SSfSSSSSjS žSSklSS ‘…’, būSSSSS jSSSSSjS SSSSSkSS-

SSS vSSSSj SSSlSSSų SkSSčSSSS. SkSSčSSSjSSS SSSlSSSSS, kSS 

kSSSSS fSSkcSjSS būSS SSSSSSSkSSSSS.

KSd SškvSSSSSSSSS SkSSSySS SSSSS, SSlSSSkSSS SkSSSS 

cSSSSą.
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SSSSSSlSjSS SkSSSS cSSSSą, SškvSSčSSSSS SkSSSySS SSSSS. 

YSS dS SkSSSySS SSSSS SSdSSSSS: grafinis SS tekstinis (SSSSS-

SSSS SSS įSSSSSSSS SSSSS Settings > Appearance > Reading 

Menu Type (nuostatos > išvaizda > skaitymo meniu tipas)).

GESTŲ	NAUDOJIMAS	
SKAITYMO	REŽIMU

Užversti
knygą

Žymelė

Atverti
skaitymo meniu
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Užversti 
knygą

Knygos 
pavadinimas

Paieška Žymelė Išskleisti 
skaitymo meniu

Turinys Puslapių 
pervertimas

„ReadRate“ me-
niu atvėrimas

Grafinio	tipo	skaitymo	meniu



Tekstinio	tipo	skaitymo	meniu



SOCIALINIAI	TINKLAI	IR	„READRATE“

DSbSS SS SSvSSjS „PSckSSbSSk“ SSlSSS SšSSSdSSS SScSSlSSSų 

SSSklų SSSSSšSSSS: bSSdSSSSS kSySų cSSSSSS, įSSSSkSS kSSSS-

SSSSS, SSSSSSkSSS, ką SkSSSSSS SS SSSSkSSSSSS, kSS SSSSSkS SS 

kSS SSSSSSSkS. „RSSdRSSS“ SSSSldSSSS lSSdžSS žSūSSSS dSSS-

Sų įvykSSS SS SSSSS SSfSSSScSjSS SSSS SSSSlSSSSSSSSSS kSySSS.

KSd SSlSSSSSSS SSųSSS įvykSSS į SScSSlSSSSS SSSklSS, SSSkSS SS-

SSSSSSS SyšSS. KSd SSvSSSSSSSS SSSSS „RSSdRSSS“, SSlSSSkS-

SS SkSSSySS SSSSS SSkSSSSSSą .



Dabar	skaitau,	perskaičiau,	patiko,	nepatiko

1. PSlSSSkSSS vSSSą Sš SSSSSkčSų („Now reading“ (dSbSS 

SkSSSSS), „Have read“ (perskaičiau), „Like“ (SSSSSkS) SSbS „Un-

like“ (SSSSSSSkS)).

2. ĮvSSkSSS dSSSSSSS (Sl. SSšSS SdSSSą SS SlSSSSžSdį) 

vSSSSS Sš SSvS SSSkySų – SScSSlSSSS SSSklS SSbS SSSdSSSSvSS 

„BSSk SSSSS“.

3. BSS SSkSSSSS „RSSdRSSS“ SSSfilSS, SS kSSSSS SSlSSSSS 

SSSSSSS SSvS kSSSS SScSSlSSSų SSSklų SSSkySSS. PS SSSSSSzScSjSS 

SSSSSSdS lSSSSS:



4. PSSSSSSkSSS SScSSlSSSSS SSSklSS, kSS SSSSSS SSųSSS SSS-

jSSSSS: „FScSbSSk“, „VkSSSSkSS“, „OdSSklSSSSSkS“, „TwSSSSS“. 

PSSSSSSkSų SSSklų SSkSSSSSSSS bSS SSkSlSSS.

5. JSS SSSSSSSkSSS SScSSlSSSS SSSklSS SSbSvS SSSSSSSS SS 

„RSSdRSSS“ SSSfilSS, jSSS bSS SSSSūlySS jSSS SSSSSSS.

6. PSSvSSSSSkSSS SSvS SSSSSSSkSSą, SSSSSSlSdSSS OK 

(SSSSS).

VSSS vSSkSSSS SSSSl SSSSSySąją SSSSSSSą ySS SSSSSkSSSS 

jūSų „RSSdRSSS“ SSSfilyjS SS SSSSSSSkSų SScSSlSSSų SSSklų SSS-

jSSSų SSlSSSjS.

SSSkSyvSSSS būSSSSS „Now reading“ (dSbSS SkSSSSS), „Have 

read“ (perskaičiau), „Like“ (SSSSSkS) SSbS „Unlike“ (SSSSSSSkS), 

jų SSkSSSSSSSS SSSSSlvSSSSSS: , ,  SS .

Citatos	bendrinimas

KSSS bSSdSSSSS cSSSSą Sš kSySSS:



1. PSlSSSSS SS SSlSSkSSS SkSSSą SSvSSSSjS kSySSjS, SSSS-

SSSdS SSkSSS SSSSSSSkSSS šlSSSžSklSS.

2. PSSSSSSkSSS cSSSSą SS SSSSSSlSkSSS bendrinimo SSkSS-

SSSSą .

3. PS SS SSlSSkSSSS ScSSSSSjSS dabar skaitau, perskai-
čiau, patinka, nepatinka, SSSdSdSSS SSS 2 punkto.

4. VSSS jūSų dSSSSų Sš „RSSdRSSS“ vSSkSSSS ySS SSSSS-

kSSSS jūSų įSSSSSSSS SkSlSyjS Recent events (SSSjSSSS įvykSSS):

5. GSlSSS įvykį Delete (SSSSSkSSSS) SSbS Open (SSvSSSS). 

ASvSSSS įvykį, SSSSdSSS vSSS SSSjS dSSSSų vSSkSSSS SSSklS 

„RSSdRSSS“.



JSS SSSSSS „RSSdRSSS“ SSSSSSSjS SSSSSkSSSS SSfSSSScSją SSSS 

SSvS SScSSlSSSSS SSSklSS, įSSSSSSyjS „PSckSSBSSk“ SSSSSSSkSSS 

Settings > Accounts and Synchronization > ReadRate > Remo-

ve ReadRate authorization (SSSSSSSSS > SSSkySSS SS SSSchSS-

SSzSvSSSS > „RSSdRSSS“ > šSlSSSS „RSSdRSSS“ SSSSSSzScSją).

JSS SSSSSdSSjSSS lSSkSSSS SšjSSSSS „RSSdRSSS“ fSSkcSjSS, SSSSy-

jS Settings Accounts and Synchronization > ReadRate > Re-

adRate Status (SSSSSSSSS > SSSkySSS SS SSSchSSSSzSvSSSS > 

„RSSdRSSS“ > „RSSdRSSS“ būSSSS) SSSSSSykSSS Off (SšjSSSSS). 

PS šSSS SSSSScSjSS vSSSS „RSSdRSSS“ SSSSSkSyS SSSlSSSSSSS 

SS SSSSS SSSkSyvSSS.



TURINYS

JSS kSySSjS ySS SSSSSyS, jį SSlSSS SSvSSSS, SSSSSSSkSS SSSSSSkS-

Są SkSSSySS SSSSS SSSkSą.

TSSSSSS SkySSSjS ySS SSyS SSSSSSSS:

• skyriai (kSySSS SkySSų SSvSdSSSSSS);

• žymelės (dSSSSSS SkSSSySS SSSS);

• pastabos (SSSfikSS SSbS SSkSSSS).

JSS SSSS SSSSSSS, žySSlSų SS SSSSSbų, SSSSSSSS būSS SSščSSS. 

JSS SSSSSyjS SSSSSySSS dSSSSSS SSS vSSSSS lySSS, SSkšSSSSSS 

lySSS įSSšSS žySSSSS „+“ (SlSSSS) žSSklS: SSlSSSkSSS jį, kSd 

SšSlSSSSSSSS. „+“ (SlSSSS) žSSklSS SSSS „-“ (SSSSSS) žSSklS: 

SSlSSSkSSS, kSd SSSSSSkSSSSSS.

PUSLAPIŲ	PERVERTIMAS

PSSlSSSSS SSlSSS SSSvSSSSS SSSSSSlSjSSS SSSSS 

SSbS įSSSSSSSS klSvSšSSS / .



PUSLAPIO	ATVERTIMAS

KSSkSSSų SSSlSSį SSlSSS SSvSSSSS kSlSSSS SkSSSSSSSSS būdSSS:

• SkSSSySS SSSSS SSSdSjSSSSS SlSSkSSSS jSSSSS 

(grafinis);

• SSSSSSSkSSS SkSSSySS SSSSS SSSkSą Open page (SS-

vSSSSS SSSlSSį) (tekstinis). TSdS SSSSSSdS dSSlSSS lSSSSS, kSSSS-

SS SSlSSS įvSSSS SSSlSSSS SSSSSį SSbS SSSSlSSkSS į SSSSSdSS-

jSSą vSSSą SS SSSžSūSSSS SSSSSSSS SSvSSSSų SSSlSSSų SSSSSSSūSSS;

• būSSSSS jSSSSSjS SSSSSSdžSSSS SSSSS SSSlSSSS 

SSSSSį.

NSSSSS SSSSSSSkSS SSSlSSį, SSSkSS SSlSSSSS SS SSSSSSSSS SlSSkSklį 

kSSSSS SS dSšSSSS SSbS SSSSSSkSSSjS vSSSSjS, į kSSSą SSSSSS 

KSd SSvSSSSSSSS SSSSSSS SSSSS, SSlSSSkSSS SS SSlSSkykSSS SSSšSą 

SSS SkSSSS SSbS SSSSSSlSkSSS klSvSšą . PSS SSSSS SSlSSS SS-

vSSSS SSSSSSS įSSšą, SSdSSSSSS SSbS SSSkSSSS SSSSSbSS SS žySSlSS.

BS SS, SSlSSS SšSklSSSSS SSbS SSSSSSkSS vSSSS SSSSSSS įSSšSS.
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SSSSkSS, SSlSSSSS SlSSkSSSS jSSSSą. ASlSSdSS SSSšSą, fSSS SSvS-

SSSSS SSSlSSSS SSSžSūSS. MySSSkSS „<“ SS „>“ ySS SkSSSS SS-

SSSdSSjSSS SSSšySS SSkSlSSS – SSSSSSkSSSS – SS vSSSą SSSlSSį 

SSSSl / SSSSyS. BS SS, SSlSSS SSSSSSlSSS SSSlSSSų SkSSSSklį SS 

SkSSSSSS klSvSSSūSS įvSSSS SSkSlų SSSlSSSS SSSSSį. KSd SSSSS-

SSSSSS į SSSlSSį, SSSSSSlSkSSS SSSSSSkSSą SySSSką. JSS SšSS-

SSSS Sš SSSSS SSSSSSlSdSSS kSyžSSką, lSkSSSS SSSS SSSlSSyjS, 

kSSSSSS bSvSSS SSSSš SSS.

SkySSSSS SSvSdSSSSSS SSdSSSS SS SlSSkSSSS jSSSSS.

SkSlSySS Last Opened (SSSkSSSSSSS SSvSSSSS) SSdSSSS SSSkSSS-

SSų kSSSSSų SSvSSSSų SSSlSSSų SSSSSSSūSSS.

ŽYMELĖS

NSSSSS SSkSSSS žySSlę, SSSkSS SSlSSSSS vSSšSSSSį dSšSSįjį SkSS-

SS kSSSą. PSSSSSdyS SSSSlSS žySS. KSd SSSSSkSSSSSSSS 

žySSlę, SSlSSSkSSS šSą žySą dSS kSSSą SS SSSvSSSSSkSSS SSSSS-

kSSSSS vSSkSSą.



NUORODŲ	ATVĖRIMAS

NSSSSS SSvSSSS SSSlSSSS SšSSšSS, vSdSSSS SSbS SšSSSSSS SSS-

SSdSS, SSSkSS SSlSSSSS SS SSSSSSS į SSSSSdų SSžSSą. NSSSSS SšSSSS 

Sš šSS SSžSSS, SSSkSS SSlSSSSS SkSSSS vSSšSSSSįjį kSSSįjį kSSSą.

JSS SSSSSdS vSdS į SSSSSSSSS SvSSSSSę, jS SSvSSSSSS įSSSSSSSS 

SSSSSSSSSSjS SSSšyklSjS. NSSSSS SSįžSS į SkSSSySS SSžSSą, SSS-

kSS SSSšyklSS SSSSS SSSSSSlSSS Exit (SšSSSS).

ŽySSlSS SSSS SSS SSlSSS įSSSSkSS / SSšSlSSSS, SSSSSSSkSSS SSS-

SSSkSSą SkSSSySS SSSSS SSSkSą.

VSSSS žySSlSS ySS SSdSSSS kSySSS SSSSSyjS.



PAIEŠKA

JSS SSSSSS kSySSS SSkSSS SSlSkSS SSSSšką, SSvSSkSSS SkSSSySS 

SSSSS SkSlSį Search (SSSSškS). EkSSSSSS klSvSSSūSS įvSdSS 

SžklSSSą, SSSyškSSSSS SSSSS SSzSlSSSSS. NSSSSS SSSSSSS SSSS 

SSSSškSS SSzSlSSSų, SSSkSS SSlSSSSS SSdyklSSSSS SySSSkSS, 

SSSSčSSS SkSSSS dSšSSSSjSSS SSSSSSSSSS kSSSS.

MASTELIO	KEITIMAS

Teksto	formato	knygos

TSkSSS fSSSSSS kSySSSS („SPSb“, FB2, DOC SS kS.) šSSfSS dydį 

SSlSSS SSkSSSSS SSSSSlSS kSSSSSS SSSSS: SSSlSSSSS dS SSSšSSS 

SSSSSdSSjSSS SSSSžSSSS šSSfSS dydį SS SšSkSSSS jSSS SSSSSdSS-

jSSS jį SSdSdSSSS. BS SS, šSSfSS dydį SSlSSS SSkSSSSS SSSSSSlSSS 

SkSSSS dSšSSSjS SSSSjS: SSkšSyS, jSS SSSSSdSSjSSS SSdSdSS-

SS SS žSSyS, jSS SSSSžSSSS.

SkSSSyklSS SSSSSSSų SSSSS SSSSSkSSSS dSSSSSS SSSSSk-

čSų, lSSdžSSSčSų kSSfiSūSSSSS SkSSSyklSS SSSSSSSSSę įSSSSą: 



šSSfSSS, šSSfSS dydSS, SSSSSS, SSSlSSSS SSSSšSSS, žSdžSų kSlSSSS 

(įj./išj.) kSdSvSSSS, SSSSSjSSSSS SSžSSSS (aukščiausia kokybė 

SSbS didžiausias greitis).

PDF	ir	„DjVu“

GSlSSS SSkSSSSS SSk vSSS SSSlSSSS SSSSSlį (SšSkySSS PDF SSžS-

Są Reflow (kSSSSSSvSSSS)).

SSSlSSSkSSS dS SSSšSSS, kSd SSSSSlSSSSSSSS SSbS SšSkSSkSSS 

jSSS, kSd SSSSSSSSSSSSSS. KSSSS būdSS: SSSSSSlSkSSS SSSš-

Są SSkšSyS dSšSSSS, kSd SSSSSSSSSSSSSS SSbS žSSyS, kSd 

SSSSSlSSSSSSSS.

SkSSSySS SSSSS SkSlSyjS Zoom (SSSSSlSS kSSSSSSS) SSlSSS 

SSSSSSSkSS SSSžSūSSS SSžSSą:

• Normal (normalus) – SSSSSlSS kSSSSSSS vSSSSSS 

SSSlSSyjS;

• Columns (stulpeliai) – SkSSSSS kSySSSS SS SSSlSSlSSSS 

SkSSSySS. NSSšykSSS SSSlSSį SSSšySS SySSSkSSS. PSSSSkSS vSS-

SS lSSS SSSčSą, SSSlSSSS bSS SSSvSSSSSS;



• Reflow (komponavimas) – šSSS SSžSSS SSkSSSS SSfSS-

SSSSSjSSSS SSSS, kSd būSų SSdSSSS SSS vSSą SkSSSą. KSS-

SSSSvSSS SSžSSSS dSSS SSk SS PDF kSySSSSS. KSS kSSSų lSSSS-

lSų SS SSSSSSSkų komponavimo SSžSSS SSSSdySS SSįSSSSSS;

• Fit width (SSSSlSSSSS SSS SlSSį) – SSSlSSSS SSSSSlSS 

SSkSSčSSSSS SSSSl SkSSSS SlSSį;

• Margins cropping (SSSSščSų SSkSSSySSS) – lSSdžSS 

SSSSžSSSS SSSSščSų SlSSį SSbS SSkšSį. Paraščių apkarpymo 

SSžSSą SSlSSS SSSSSSSkSS SSS SkSSSySS SSSSS SSSkSą Mode 

(SSžSSSS). ŠSS SSžSSSS SSSSSSSSSS SSSSą kSSSą SSSSSSlSSS 

SkSSSySS SSSSS SSSkSą Mode > Margins cropping (režimas 

> paraščių apkarpymas). NSSSSSykSSS SSSSščSų SlSSį SS SSkšSį 

SSdyklSSSSSS SySSSkSSS. PSSSSkę SSkSSSSSS SlSSą, SSSSdy-

kSSS Accept (priimti). TSdS SSSSSkSSS SSkSSSSSS SSSSSSSSS: 

vSSSSS dSkSSSSSS, SSlySSSSSSSS SSSlSSSSSSS, lySSSSSSSS 

SSSlSSSSSSS SS SSk SSSSSSS SSSlSSyjS. PSSvSSSSSkSSS SSvS 

SSSSSSSkSSą, SSSSSSlSdSSS Accept (priimti).

PSSlSSį SSlSSS SSSkSlSS SSSSSSlSSS SSSšSą SSSSSdSSjSSS 

kSySSSSS.



ŽODYNAS

PSlSSSkSSS SS SSlSSkykSSS žSdį, kSd SSvSSSSSSSS SkydSlį, lSS-

džSSSSį SSškSSS vSSSSSS vSSSSSS Sš įdSSSSų žSdySų SSbS SSS-

SSSSjS „GSSSlS“.

PSSSSSSkSS žSdySS SSSkSą, SSSSSSdS lSSSSS SS SSSSSSSkSS žS-

džSS žSdySS įSSšS. SSūlSSSS SSkSSS SSSSldSSSS SSSSSSSSS:

Ekraninė klaviatūra, 
skirta įvesti vertimui 

skirtą tekstą

Keisti 
žodyną

Peržvelgti panašius 
žodžius / atgal į žodžių 

vertimą

Fiksuoti šį langą ekra-
no viršuje / apačioje



PASTABOS

PSSSSbSSSS SSlSSS įSSšySS SSSSSSSSS kSySSS fSSSSSSSSS SS 

dSSySS SSSkSSščSS įSSšSS SSSSSSSSSS SSkSSS. VSSSS SSSSSbSS SS-

dSSSS kSySSS SSSSSyjS. KSd SSSSSSSSSSS į SSSSSbų SSžSSą, 

SkSSSySS SSSSS SkSlSyjS SSSSSSSkSSS Note (SSSSSbS).

PASTABA:	SSSkS SSšySSS SSSSSbSS SSdSSS SS „DjVS“ kSySSSSS.

ASvSSSS SSSSSbSS, SSSSSSdS SSSSSSSS lSSSSlSS SS 

SSSSSSSSSSS.

PSSSSSSSS:

 Žymeklis – SSSdSkSSS jį SSkSSSS SSSyškSSSS: SSlSSSkSSS fSS-

SSSSSS SSSdžSą SS SSSlSSkSSS SSSšSS SkS jS SSlS. JSS SSSSSSSk-

SSSS SSSSį, kSSSSjS jSS ySS žySSklSS, jSS bSS SSlSSSSS. PSlSSSSS 

SS SSlSSkSSS, SSvSSSSSSS kSSSSkSSSSSS SSSSS, kSSSSSS SSlSSS 

įSSSSkSS SSkSSSSį kSSSSSSSą SSbS SSšSlSSSS žySSklį. JSS SšSSS-

kSjS jSS ySS kSSSSSSSSS, SSlSSSSS jį SSSSdSSSSSS, SSSSdydS-

SS SSSSSkSį View Comment (SSSžvSlSSS kSSSSSSSą).



Pieštukas – SSSdSkSSS jį SSSSSbSSS SSkSSS bSSSžySS.

 Trintukas – jSS SšSSSSSSS žySSklSSS SS SSSšSSkS žySSS. 

KSd SšSSSSSSSSSS SSSSSbą, SSSSSSSkSSS SlSkSSSSSSę SlSSkS-

Są SSS SSSSį, kSSSSjS jS ySS.

 Ekrano nuotrauka – SSSSSSSkSSS SSkSSS fSSSSSSSSS įSSšS-

SSS kSSS SSSSSSSkS.

 Turinys – SSvSSSSSSS kSySSS SSSSSyS.

 Žinynas – SSvSSSSSSS lSSSSS SS SSSSSSkcSjSSSS SSSS SSS, 

kSSS SSSdSSSS SSSSSSSSSSS.

 – SžvSSSS SSSSSbų SSžSSą.

VSSSS SSSSSbSS SSlSSS SSSžvSlSSS Sš SSSSSSdSSSS SSSSS (SkSl-

SyjS Notes (SSSSSbSS)).

EKRANO	ORIENTAVIMAS

NSSSSS SSkSSSSS SkSSSS SSSSSSScSją, SSSkSS SSSSSSSkSS SkSSSy-

SS SSSSS SSSkSą Rotate (SSkSS) SS SSSSdySS SSSSSdSSjSSą 

SSSSSSScSją.



TEKSTO	SKAITYMAS	BALSU

TSkSSS SkSSSySS bSlSS (TTS) SSSSSSSSSS įSSSSS SkSSSS SSS-

SkSSSySS SSSSšySą SSkSSą bSlSS. 

KSd SSlSSSSSSSSS TTS, SSvSSkSSS SkSSSySS SSSSS SS SSSSSSS-

kSSS „VSScS“ (bSlSSS). PSSSSSdyS TTS vSldySS SkydSlSS.

ESSSS jSSSSSjS SSdSSSS šSSS SSSS SkSSSSSSS fSSSSSSSSS. 

JSSS klSSSSSSSS, SSSlSSSSS SSSvSSčSSSS SSSSSSSSškSS.

Iš SSSdžSų įSSSSSSyjS būSS įdSSSSS 4 TTS SSkSSSS.

Pasirinkti balso paketą Leisti / pristabdyti Garsumas Išeiti

KNYGOS	UŽVERTIMAS

KSd SžvSSSSSSSSS kSySą, SSlSSSkSSS kSSSįjį vSSšSSSSį kSSSą 

SSbS SSSSSSSkSSS SSSSSSkSSą SkSSSySS SSSSS SSSkSą.



Nuostatos

ŠSSSS SkySSSjS SSžSSSSSSS, kSS SSkSSfiSūSSSSS įSSSSSSSS 

SąSSjSS SS SSSSSSSSSSS įSSSSSS fSSkcSjSS, kSd SSSdSSSS būSų 

SSkSSSSlSSS SSSSSS. ĮSSSSSSSSS SSkSSfiSūSSSSS SSSSSSSkSSS 

SSSSSSdSSSS SSSSS SSSkSą Settings (SSSSSSSSS). VSSS 

SSkSSSSSSS SSSSSSkSSS SžvSSSS SkSlSį.

JSS, SSSSSkSS SSSjSS SSSSSSSSS, kSlS SSSblSSų, SSlSSSSS 

SSlSSSSS įSSSSSSį SSSSSSSjS SSžSSS SS SSSyklSSSSSS 

SSSSSySSSSSSSS SSSSSSSSSSS. KSd SSlSSSSSSSSS SSSSSSSjS 

SSžSSS, įSSSSSSSSS įkSSSSSSS SSSSSSą SSSSSSSkSSS SS 

SSlSSkykSSS klSvSšą .

„Registration“	(registracija)

ŠSS SSSSS SSSkSSS SSSSSkSSSSS SSk SSS SSvSjS, jSS įSSSSSSyS 

SSSS SžSSSSSSSSSSSS SvSSSSSSjS www.bSSklSSd.cSS. PSSSą 

kSSSą SSSSSjSSSSS SSSS SSSSSSSSS, įSSSSSSyS SžSSSSSSSSSjSSSS 

SSSSSSSSškSS.

http://www.bookland.com
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PASTABA:	SSSSSSSSvSSS SSSS ySS SšSSSSčSSSSS SSk įSSSSSSSS SSSSjSS 

SSSSSSS.

„About	device“	(apie	įrenginį)

BSS SSSSSkSS SSkSSS SSfSSSScSjSS SSSS įSSSSSSį: SSdSlSS, 

SSSSjSS SSSSSSS, SSSSSSSSSS įSSSSSS SSSSS, SSSSSSSSSSS 

įSSSSSS vSSSSjS, dSSbSSSS SSSSSSSSS (RAM) SSSSSSS, „E-SSk“ 

SSSSSSSSSS, „WS-FS“ MAC SdSSSSS, bSSdSS SSSSSS SSSSSSSS SS 

lSSSvS SSSSSSSS vSdSSSjS lSSkSSSSjS bSS SD kSSSSlSjS.

PSSSSSdSS SySSSką More… (dSSSSSS...), SSSSdSSS 

SSfSSSScSjSS SSSS SSSSSSSSSę įSSSSą.

„Language“	(kalba)

PSSSSSSkSSS įSSSSSSSS SąSSjSS kSlbą.

„Keyboard“	(klaviatūra)

ŠSSjS SkSlSyjS SSlSSS SSSdSSS SkS 3 klSvSSSūSSS SšdSSSySų.



„User	Profiles“	(naudotojų	profiliai)

ČSS SSlSSS SSkSSfiSūSSSSS SkS 6 SSSdSSSjų SSSfilSų (5 

SSlSSS įSSšySS į vSdSSę lSSkSSSą, S 1 – į „SScSSSD“ kSSSSlę). 

KSSkvSSSSSS SSSfilyjS lSSkSSS SSdSvSdSSlūS kSySų SSSSSSSS, 

SSSkSSSSSS SSvSSSSSS kSySSS, žySSlSS, SSSSSbSS, SSSSSkSSSS 

SS Sš SSkSSS SSkSSfiSūSSSSS SSSklS SyšSSS.

KSd įSSSSkSSSSSS SSSją SSSfilį, SSvSSkSSS SSSSSSkSSą 

SlSSSSSą. JSSS bSS SSSSūlySS SSSSSSySS SSSkSSSSSS vSSSą 

(vSSSSSę SSSSSSSSę SSbS SD kSSSSlę) SS SSS SkSSSSSę klSvSSSūSą 

įvSSSS SSvSdSSSSą. PS SS SSSSSSjS SSSSSSS SSSSdySS 

SSSSSSSSSS bSS įSSšySS į šį SSSfilį.

KSd SSSkSyvSSSSSSSS SSSfilį, SSvSSkSSS SSSSSdSSjSSąjį. 

PSSfilSS kSSSSkSSS SSSSS SSlSSS kSSSSS SSSSdSSSSSSSSą, 

SSdSblSSSSS SSSfilį SSkSSSSSS SSSją (į SD kSSSSlę SSbS vSdSSę 

SSSSSSSSę), SSSvSdSSSS SSbS SSSSSkSSSS SSSfilį.

„Appearance“	(išvaizda)

ČSS SSlSSS SSSSSSSkSS SšvSSzdSS SSSSSSSSSS:



• Theme (SSSS) – SSSSSSSSS SSSSl SSSSSySąją 

SSSSSkSį. JSS SSSSSS įjSSSSS kSSą SSSą, SSSSSSųSkSSS „.SbS“ 

fSSSSSS fSSlą į SSlSSką system/themes;

• Interface Font (SąSSjSS šSSfSSS). JSS SSSSSdSSjSSS 

SSSdSSS SSvS šSSfSą, SSkSSSjSSkSSS jS fSSlSS į vSdSSSS 

lSSkSSSSS SSlSSką system/fonts;

• Boot Logo (įkSSvSSS lSSSSSSSS) – vSSzdSS, SSdSSSS 

SSSSlSSdžSSSS įSSSSSSSSS. LSSSSSSSS įSSšSSS į vSdSSSS 

SSSSSSSSSS SSlSSką system/logo, kSd jūS SSlSSSSSSS 

SSkSSSjSSSS vSSzdą, kSSį SSSSSSSS SSSySS SSlSSSSSSS SSSS.

PASTABA:	lSSSSSSS SSlSSS SSSSSSySS SSvS SSSSSSSką, SSSSSSSdSjSSS 

SSSSSSSS Photo. PSSSSkSSSykSSS SSSS ją SkSSSSyjS Nuotraukos.

• Power-off Logo (SšjSSSSSS lSSSSSSSS) – vSSzdSS, 

kSSSS bSS SSdSSSS SšjSSSSSSS įSSSSSSį. GSlSSS SSSSSSySS 

SSSkSSSSSS SSvSSSSSS kSySSS vSSšSlį, SSSSSkdSSS SSSSSSSą 

book cover;

• Text Rendering (SSkSSS vSSzdSvSSSS) – SSkšSS 

kSkybS SSbS dSdSlS SSSSSS;



• Complete Page Refresh (vSSSškSS SSSlSSSS 

SSSSSjSSSSSS) – SSSSdykSSS, kSSk SSSlSSSų SSSvSSSSS SSSSš 

vSSSškSS SSSSSjSSSSS SkSSSą. Always (vSSSdS) SžSSkSSSS 

SSkščSSSSSą kSkybę, SSčSSS vSSSSjS dSSSSSSSSSS SSSSSSjSS. 

PSSSSkSS SSžSSSį dSžSį, SkSSSS SSlS SSSSSSSSS SSSSfSkSų SSS 

SSkSSSSSSų jSSS SSSSSkSSSų SSSlSSSų;

• Large File Warning (įSSSjSSSS dSl dSdSlSS fSSlS) – jSS 

šS SSSSSSSS įjSSSSS, įSSSSSSyS SSSSdS įSSSjSSą, jSS SSSSSSSS 

SSvSSSS dSdSSSį SSS 25 MB fSSlą;

• Reading Menu Type (SkSSSySS SSSSS SSSSS) – SSlSSS 

SSSSSSySS vSSSą Sš SkSSSySS SSSSS vSSSSSSų – Graphical 

(SSSfiSį) SSbS Textual (SSkSSSSį). IšSSSSSS SSSS SkSSSySS 

SSSSS SkSSSykSSS SkSlSyjS Reading (SkSSSySSS);

• Status Bar in Reading Mode (būSSSSS jSSSSS 

SkSSSySS SSžSSS) – SkSSSySS SSžSSS SSlSSS SSkSSfiSūSSSSS 

SSSSSSį SkydSlį SSSSl SSvS SSSSSdSvSSą, SSSkSyvSSdSSS 

SSSSSSkSSSS SSfSSSScSjSS blSkSS: „Current page“ (esamas 

puslapis), „Date and time“ (data ir laikas), „Book title“ (knygos 

pavadinimas), „Battery charge“ (akumuliatoriaus įkrova), 



„Multitask“ (daugiaprocesis režimas), „PocketBook Sync“, „Wi-

Fi“, „Music“ (muzika).

PASTABA:	SSlSSS SSSSSSySS SS dSSSSSS SSS kSSSSSS blSkSS.

• LED Indication (švSSSSS dSSdų SSdSkScSjS) – SSlSSS 

SšjSSSSS švSSSSS dSSdų SSdSkScSją, šSSjS SkSlSyjS SSSSSSSkdSSS 

Off (SšjSSSSS).

„Key	mapping“	(klavišų	susiejimas)

ŠSSjS SkSlSyjS SSlSSS SSSSSSSS SSSSSSSSSSS klSvSšSS. NSSSSS 

SSkSSSSS klSvSšS SSlSSkSSą vSSkSSą, SSSkSS SSSSSSSkSS klSvSšą 

Sš SąSSšS SS SąSSšS SSSSdySS vSSkSSą.

„Clock“	(laikrodis)

ŠSSjS SkSlSyjS SSlSSS SSSSSSySS dSSą, lSSką, lSSkS jSSSSą 

SS lSSkSSdžSS fSSSSSą. ElSSSSSSS Update Clock (SSSjSSSS 

lSSkSSdį) SSSSSSS, kSSS dSžSSS SkSSSySS SSSS bSS 

SSSSSjSSSSSS būSSSSS jSSSSSjS SSSSSSS lSSkSSdSS: kSSkSSS 

vSSčSSSS SSSlSSį, kSSkvSSSą kSSSą SSbS SšvSS SšjSSSSSS. TSSS 



SSS SSlSSS SSSSSSySS lSSkSSS SSSkSę SSSSš SžSSkSSSSS 

klSvSSSūSą SSbS SSSSSSSSškSS SšjSSSSSSS įSSSSSSį. TSSS SSS 

SSlSSS Synchronize Time (SSSchSSSSzSSSS lSSką) SSbS, jSS 

SSSSSS SSSdSSS SSSklS lSSką (dSSą), SSSSSSySS Auto Time Sync 

(SSSSSSSSSSS lSSkS SSSchSSSSzSvSSSS).

„Open	at	Startup“	(atverti	paleisties	metu)

ČSS SSlSSS SSSSdySS SSvSSSSS SSSkSSSSę SSvSSSSą kSySą SSbS 

SSvSSSS SSSSSSdSSį SSSSS.

„Connectivity“	(jungiamumas)

ŠSSjS SkSlSyjS SSlSSS SSSSSSySS SSSSSSSSSS, SSSkSlSSSSS 

jSSSSSS SSSS SSSklS SS SSSdSSS USB SSSSvSdą. 

• Device Name (įSSSSSSSS SSvSdSSSSSS) – SSSSSSykSSS 

įSSSSSSSS SSvSdSSSSą, SSdSSą kSSSS SSSklS įSSSSSS

• Network Access (SSSklS SSSSSSS) – SSSSdykSSS, SS 

SSSSSSkSS, Svz., SSlSSdSS SSSšyklę, įjSSSSS SSSklS Syšį, lSSkySS jį 

SšjSSSSą, SS klSSSSS SSSdSSSjS



• Default Connection (SSSSSySSSSS SyšyS) – kSSSS SyšyS 

bSS SSSSSySSSjS

• Wi-Fi Connections („WS-FS“ SyšSSS) – „WS-FS“ SyšSų 

SSSSSSSSS. IšSSSSSS SSSS SSSklS SyšSSS SkSSSykSSS šSS vSdSvS 

SkSSSSyjS Jungimasis prie interneto

• USB Mode (USB SSžSSSS) – SSSSSSykSSS, kSSS 

įSSSSSSyS SvSSkyS USB Syšį SSSSl SSSSSySąją SSSSSkSį: „PC 

link“ (SyšyS SS kSSSSSSSSSS), „Charge“ (įkSSvSSSS) SSbS „Ask 

user“ (klausti naudotojo)

• Wi-Fi Region („WS-FS“ SSSSSSSS) – įSSSSSSyS dSSS SS 

13 „WS-FS“ dSžSSS kSSSlų. VSS dSlSS SSSkSSSS šSlyS lSSSSSSSSSS 

„WS-FS“ dSžSSS kSSSlSSS SSSkS SSvS SSSlSSSSSSS:

• USA/Canada (JAV / KSSSdS) – SSSSl FCC 

(FSdSSSlSSSS SyšSų kSSSSSjSS) dSkSSSSSą kSSSlSS NS. 

12 SS 13 ySS „SSSSSSSS“, SSdSl kSS kSSSS WS-FS SSSklSS 

SSlS būSS SSSSSSSkSSSS;

• Other countries (kSSSS šSlyS) – SSSSl ETSI (ESSSSSS 

SSlSkSSSSSkScSjų SSSSdSSSų SSSSSSSSS) dSkSSSSSą 

dSžSSS kSSSlSS NS. 12 SS 13 dSSS (kSS kSSSSSS šSlySS, 

Svz., JAV SS KSSSdSjS, jSS SždSSSSSS).



„Accounts	 and	 Synchronization“	 (paskyros	 ir	

sinchronizavimas)

• PocketBook Sync — GSlSSS SSSdSSS SSkSSS SSSSy-

bSS „PSckSSBSSk SySc“ SSSSSSSSSS:

• PocketBook Sync“ būsena: „OS“ (ĮjSSSSS) SSbS 

„Off“ (IšjSSSSS). PSSlSSSS SSSSSSSSškSS įjSSSSSSS 

SSvSS SSSvSSSSSSSą. JSS SlSSS SSSSSSSSS SSSSSdSSSSS, jį 

SSlSSS SšjSSSSS SS SSSS SSSlSSSSS SSSSSSSSS vSSkSSą.

• Ryšio užmezgimas: SSSSSSSSškSS – SyšyS bSS 

SSSSSSSSškSS SžSSzSSSSS kSS SSSvSlSSdį SS SS-

kSSSSSS, SS ySS SSSjų SSSSSdų (jSS SSSSSSSSSS SSSS 

SšjSSSSSS SSbS SSSkSyvSS SSSSS SSžSSSS)) SSbS 

„MSSSSlly“ (SSSkSSSS būdS – SyšyS SžSSzSSSSS SS-

SSSjSSSSS SSSSSSSSSSSų SąSSšą SSbS SSSSSSSkSSS SSSklS 

Syšį).

• Atsisiuntimas naudojant „Wi-Fi“: „OS dSSSSd“ 

(SSSSl SSSSSkį – SSSkSS SSSSš SSSSSSSSčSSSS SSSSSšSS 

SąSSšą) SSbS „ASSSSSSScSlly“ (SSSSSSSSškSS – vSSS SSS-

jS fSSlSS bSS SSSSSSčSSSS SSSSSSSSškSS).



• Atsisiuntimų aplankas: fSSlų lSSkySS vSSSS. PSSSl 

SSSSSySąjį SSSSSSySą SSS ySS

• ReadRate	–	šSSjS SkSlSyjS SSlSSS pašalinti „ReadRate“ 

autorizaciją. ASlSkSS šSlSSSSS SSScSdūSą, SSSSSkSSSSS vSSS 

„RSSdRSSS“ įvykSų fSSlSS. IšSSSSSS SSSS „RSSdRSSS“ SkSSSykSSS 

SkSSSSyjS Socialiniai tinklai ir „ReadRate“.

• Adobe	DRM	– pašalinkite ADE autorizaciją.  ASlSkSS 

SSšSlSSSSS SSSSScSją, vSSS DRM SSSSSSSSS dSkSSSSSSS SSSS 

SSSSSSSkSSSS.

„Speech	Synthesis“	(kalbos	sintezė)

ŠSSjS SkSlSyjS SSlSSS SSSSSSySS TTS SSSSSSSSSS:

• „Language and Voice“ (kSlbS SS bSlSSS) – SSSSSSSkSSS 

TTS SSkSSą;

• „Speed of Speech“ (kalbėjimo greitis);

• „Tone“ (tonas).

„Maintenance“	(techninė	priežiūra)

ŠSSjS SkSlSyjS SSlSSS SSkSSfiSūSSSSS SSSSSSSS SSSSSSSSSS:



• Update Software (SSSSSjSSSS SSSSSSSSSę įSSSSą) 

– įSSSSSSyS SSlSkS SSSjSSSų SSSSšką SSkSS SvSSkS: vSdSSSjS 

SSSSSSSSSjS, „SScSSSD“ kSSSSlSjS (jSS įdSSS) SS SSSSSSSSS;

• Removing Packages (SSkSSų šSlSSSSSS) – SSšSlSSkSSS 

žSdySSS. SSSSSSlSkSSS SšdSSSSSSSS SlSSSSSSS, SSdS 

SSSSSSSkSSS Backward (SSSSl), kSd SšSSSSSSSS Sš SkSlSSSS SS 

SSSvSSSSSkSSS SSšSlSSSSS vSSkSSą dSSlSSS lSSSS;

• Configure Dictionaries (kSSfiSūSSSSS žSdySSS) 

– šSSjS SkSlSyjS SSlSSS SSSSSS žySSS SSS žSdySų, kSSSų 

SSSSSSSS SSSySS SąSSšS vSSSSSS SSSS SSbS SSSSSSSSjS 

Dictionary;

• Format Internal Memory (fSSSSSSSSS vSdSSę 

SSSSSSSSę) – šSSS vSSkSSS bSS SšSSSSSS visi dSSSSSyS, 

SšSkySSS SSSSSSSS fSSlSS.

ATSARGIAI!	JSS SSSkSS SšSSSSSS vSSSS įSSSSSSSS dSSSSSSS, SSSdSkSSS 

SSk šSą fSSkcSją SS SSbSSdykSSS SSfSSSSSSSSS įSSSSSSSS vSdSSSS 

SSSSSSSSSS kSSSSSSSSSS. 



• Format SD-card (fSSSSSSSSS SD kSSSSlę) – šSSS 

vSSkSSS bSS SšSSSSSS visi dSSSSSyS Sš SšSSSSSS „SScSSSD“ 

kSSSSlSS;

• Backup Configuration to SD (SSdSSySS kSSfiSūSScSjSS 

SSSSSSSSę kSSSją SD kSSSSlSjS) – šSSS vSSkSSS SšSSSSSjS 

„SScSS SD“ kSSSSlSjS bSS SSkSSSSS atsarginės kopijos 

SSlSSkSS SS čSS bSS įSSšySSS SSSSSSSS SSSSSSSSS. JSSS bSS 

SSSSūlySS SkSSSSSS klSvSSSūSS įvSSSS fSSlS SSvSdSSSSą;

• Restore Configuration (SSkSSSS kSSfiSūSScSją) – 

SąSSšS SSSSSSSkSSS kSSfiSūSScSjSS fSSlą, Sš kSSSS SSSSSdSSjSSS 

SSkSSSS;

• Factory Reset (SSSyklSSS SSSSSSS) – bSS SSSSSSySSS 

SSSyklSSSS įSSSSSSSS SSSSSySSSSSS SSSSSSSSS SS SšSSSSSSS 

SSSdSSSjS SSSSSSSSS. KSSS dSSSSSyS (Svz., kSySSS, 

SSSSSSSkSS) SSdSSSS;

• Update Interval (SSSjSSSSS SSSSSvSlSS) – SSSSSSykSSS 

SSSSSvSlą, kSSSSS bSS SSSSSSSSškSS SSškSSS SSSjSSSų;

• Diagnostic and Usage (dSSSSSSSSkS SS SSSdSjSSSS) – 

SSSkSSSS SSbSlSSSS įSSSSSSį SS klSSSSų SSSSSSSvSSą, SSSSSSSSSS 



įSSSSS SSSSčSS į „PSckSSBSSk“ SSfSSSScSją SSSS SSS SSkSSS 

SSSdSSSjS SS įSSSSSSSS SSlSSkSSSS vSSkSSSS. SSSSjSS SSSSSSS 

SS kSSS SSfSSSScSjS, SSSSl kSSSą būSų SSlSSS SdSSSSfikSSSS 

SSSdSSSją, SSįSSšSSS. ŠSą SSSSSSSSSSS SSfSSSScSjSS SSSkSSS 

SSSSSkSį SSlSSS SšjSSSSS SkSlSyjS Diagnostic and Usage 

(dSSSSSSSSkS SS SSSdSjSSSS).

„Library“	(biblioteka)

ŠS SkSlSSS SkSSSS SSSSSSzSSSS bSblSSSSkSS dSSSSSų bSzę.

• Library Data Update (bSblSSSSkSS dSSSSSų 

SSSjSSSSSS) – SSSSSSykSSS bSblSSSSkSS dSSSSSų bSzSS 

SSSjSSSSS SSSSSSSSSS:

• Off (SšjSSSSS) – dSSSSSų bSzS SSbSS SSSjSSSSS;

• Once (vSSSą kSSSą) – dSSSSSų bSzS SSSSSjSSSSS 

SšSjSS Sš SkSlSSSS Configuration (kSSfiSūSScSjS), S 

SSSSSjSSSS vSl SSSSSSSSS SSSSSSSSS vSSSS Off 

(SšjSSSSS);

• Automatically (SSSSSSSSškSS) – dSSSSSų bSzS 

SSSSSjSSSSS SS kSSkvSSSS bSblSSSSkSS SSvSSSSS SS 



kSySų kSSSjSvSSS / šSlSSSSS (įSkSSSSSS „SScSSSD“ 

kSSSSlSS kSSSSSS SSvSjSS).

• Optimize Database (SSSSSSzSSSS dSSSSSų bSzę) – 

SSšSlSSkSSS SSSSS dSSSSSų bSzSS įSSšSS. KSd SSlSSSSSSSSS 

SSSSSSzScSjSS SSScSdūSą, SSSSSSykSSS SSSSSSSSS vSSSę Once 

(vSSSą kSSSą) SS SšSSkSSS Sš SkSlSSSS Settings (SSSSSSSSS). PS 

SSSSSSzSvSSS SSSSSSSSSS SSąžSSSSS vSSSS Off (SšjSSSSS).

„Protect	 Configurations	 by	 Password“	 (apsaugoti	

konfigūracijas	slaptažodžiu)

ŠSSjS SkSlSyjS SSlSSS SSSSSSSSS SSSSSSSSS SlSSSSžSdžSS. 

PSSSSSSkSSS SkSlSį Set Password (SSSSSSySS SlSSSSžSdį) SS 

SkSSSSSS klSvSSSūSS įvSSkSSS SlSSSSžSdį. DSbSS, kSSkSSS 

SSSSSSSSS SSSSkSS į SkSlSį Settings (SSSSSSSSS), bSS SSSšSSS 

įvSSSS SlSSSSžSdį. SlSSSSžSdį SSlSSS SSšSlSSSS SSbS SSkSSSSS, 

SSSSSSSkSSS SSSSSSkSSą SSSkSą. KSd SSlSSSSSSS SęSSS, 

būSSSS SSSSSšySS įvSSSS SlSSSSžSdį dSS kSSSą.



Programinės aparatinės įrangos 
naujinimas

Oficialūs programinės aparatinės įrangos naujiniai, 

skirti šiam įrenginiui, yra publikuojami oficialioje 

„PocketBook“ interneto svetainėje (www.pocketbook-int.

com). Rekomenduojama įdiegti oficialius programinės 

aparatinės įrangos naujinius, kadangi juose būna pataisų 

ir papildinių, didinančių įrenginio naudojimo efektyvumą. 

Oficialus programinės aparatinės įrangos naujinimas 

neturi įtakos garantinėms sąlygoms. Garantija netaikoma 

programinei įrangai, įdiegtai iš kitų šaltinių nei oficiali 

„PocketBook“ interneto svetainė.

ĮSPĖJIMAS! Programinės aparatinės įrangos diegimas – atsakinga 

operacija, kurios metu pakeičiama įrenginio valdymo programinė 

įranga. Jei ji įvykdoma netinkamai, valdymo programa gali būti 

pažeista ir įrenginį reikės nugabenti į aptarnavimo centrą. Atlikite 

plėtojimo procedūrą pagal toliau pateikiamas instrukcijas.
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Programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti dviem 

būdais.

Automatinis naujinimas
Kad paleistumėte automatinį programinės įrangos 

atnaujinimo procesą, pasirinkite Settings > Maintenance > 

Update software (nuostatos > techninė priežiūra > naujinti 

programinę įrangą).

Įrenginys pradės ieškoti galimų naujinimo šaltinių tokia 

tvarka: „microSD“ kortelė, vidinė atmintis ir internetas.

Jei numatytoji interneto prieiga nenustatyta, įrenginys 

paprašys leidimo prisijungti prie vieno iš pasiekiamų 

belaidžių tinklų.

Be to, galima nustatyti, kad naujinių patikra būtų vykdoma 

periodiškai (Settings > Maintenance > Update interval 

(nuostatos > techninė priežiūra > naujinimo intervalas)). 

Šiuo atveju įrenginys naudos tik „Wi-Fi“ ryšį.



PDogDImInės IDIDItInės įDIngos nIujInImIs 82 

Rankinis naujinimas
1. Atverkite svetainę www.pocketbook-int.com. 

Pasirinkite savo šalį.

2. Aukščiausio lygio meniu spustelėkite mygtuką 

Support (techninė pagalba). Pasirinkite savo įrenginio 

aparatinės įrangos modelį.

3. Atsisiųskite programinę aparatinę įrangą į savo 

kompiuterį.

4. Išpakuokite archyvo turinį – failą SWUPDATE.

BIN – ir nukopijuokite jį į šakninį „MicroSD“ kortelės arba 

vidinės atmintinės aplanką. 

5. Išjunkite įrenginį, paspausdami įj./išj. mygtuką.

6. Įjunkite įrenginį, paspausdami įj./išj. mygtuką.

7. Sistemos įkrovimo metu nuspauskite ir vienu 

metu palaikykite mygtukus  bei , kol ekrane pasirodys 

pranešimas Firmware update… (programinės aparatinės 

įrangos naujinimas...).

8. Įvykdykite ekranines instrukcijas, pateikiamas 

paveikslėliuose Connect USB cable to the Device (prie 
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įrenginio prijunkite USB kabelį) ir Press menu key 

(paspauskite meniu klavišą).

PASTABA: programinės įrangos versiją galima patikrinti per 

„Main menu > Configuration > About device“ (pagrindinis meniu > 

konfigūracija > apie įrenginį). Jei programinės aparatinės įrangos 

failas yra įrenginio šakniniame aplanke, jam naujinimo metu bus 

suteiktas pirmumas prieš SD kortelėje esantį failą.
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Trikčių diagnostika
Klaidos 

pranešimas Priežastis Sprendimas

„No upgrade image 
found“ (nerasta 
naujinimo atvaizdžio)

„MicroSD“ kortelėje 
nerandama failo 
SWUPDATE.BIN. 
Užtikrinkite, kad 
failas būtų kortelės 
šakniniame aplanke.

Pamėginkite suformatuoti 
savo „MicroSD“ kortelę (prieš 
formatuodami padarykite jos 
viso turinio atsarginę kopiją) 
ir nukopijuokite failą į tuščios 
kortelės šakninį aplanką. Jei 
ši klaida kartojasi, naudokite 
kitą kortelę.

„Upgrade image is 
corrupted or Image 
is empty“ (plėtojimo 
atvaizdis sugadintas 
arba tuščias)

Failas SWUPDATE.
BIN sugadintas arba 
„microSD“ kortelėje 
nėra laisvos vietos.

Panaikinkite keletą failų iš 
savo kortelės ir nukopijuokite 
failą SWUPDATE.BIN į ją dar 
kartą. Pakartotinai atsisiųskite 
iš www.pocketbook-int.
com. Jei ši klaida kartojasi, 
naudokite kitą kortelę.

„File read error“ (failo 
skaitymo klaida)

„MicroSD“ kortelės 
klaida

Pamėginkite naudoti kitą 
„MicroSD“ kortelę

„Error. A different 
firmware version 
is installed on the 
device“ (klaida, 
įrenginyje įdiegta 
kita programinės 
aparatinės įrangos 
versija)

Įrenginio vidinėje 
atmintinėje yra 
senesnės versijos 
programinės 
aparatinės įrangos 
failas.

Panaikinkite senąją 
programinės aparatinės 
įrangos failo versiją iš 
įrenginio vidinės atmintinės 
šakninio aplanko



Trikčių diagnostika

Triktis Galima 
priežastis

Sprendimas

Įrenginys neįsijungia 
arba įsijungia, bet 
įkraunamas tik 
logotipas

Senka 
akumuliatorius

Įkraukite akumuliatorių

Neatsiverčia knyga: 
pasirodo pranešimas 
Book is probably 
damaged or protected 
(knyga greičiausiai 
sugadinta arba 
apsaugota) arba 
nenutinka nieko

Knyga sugadinta Jei knyga atsisiųsta iš 
internetinės parduotuvės, 
pamėginkite ją pakartotinai 
atsisiųsti dar kartą. Jei failas 
atsiveria jūsų kompiuteryje, 
tačiau neatsiveria įrenginyje, 
įrašykite knygą kitu formatu.

HTML formato knyga 
atverčiama, tačiau 
rodoma neteisingai.

Pvz., yra tuščių 
puslapių, dalies 
teksto trūksta ir pan.

HTML failuose 
yra netekstinių 
elementų 
(rėmelių, JAVA 
scenarijų, 
„Flash“ 
elementų)

Įrašykite puslapį TXT 
formatu

Knyga atverčiama, 
tačiau vietoj raidžių 
rodomi įvairūs 
ženklai

Neteisinga 
koduotė

Persijunkite į skaitymo 
režimą, pasirinkite Settings 
(nuostatos) ir pakeiskite 
koduotę 
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Triktis Galima 
priežastis

Sprendimas

Spustelėjus bet kurį 
klavišą, įrenginys 
nereaguoja

Kartais (pvz., 
atsisiunčiant 
apgadintas 
ar pernelyg 
dideles knygas) 
įrenginys gali 
„pakibti“

Užverkite nereaguojančią 
programą, nuspausdami 
klavišą  ir palaikydami 
1–2 sek. Jei tai nepadeda, 
spustelėkite galiniame 
skydelyje esantį mygtuką 
Reset (atstatyti), kad 
įkrautumėte įrenginio 
sistemą iš naujo.

Prijungus prie 
kompiuterio, 
programoje 
„Explorer“ nerodomi 
diskai

Jūsų įrenginys 
veikia 
akumuliatoriaus 
įkrovimo režimu.

Žr. pagrindinio meniu 
punktą Settings (nuostatos) 
ir atverkite USB režimą. 
Nustatykite vertę Connection 
to PC (ryšys su kompiuteriu) 
arba Ask at Connection 
(klausti prijungus)

Jungiančiajame 
kabelyje nėra 
signalo

Patikrinkite USB kabelio 
būklę ir pažiūrėkite, ar 
jis tinkamai sujungtas su 
jungtimi. Pamėginkite 
prijungti USB kabelį prie kito 
prievado
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Triktis Galima 

priežastis
Sprendimas

Nepavyksta įrašyti 
žymelių, nuostatų 
ir esamos padėties 
faile

Sugadinta failų 
sistema

Prijunkite įrenginį prie 
kompiuterio ir patikrinkite 
diskus. Kad tęstumėte, 
atverkite My Computer (mano 
kompiuteris), dešiniuoju 
pelės klavišu spustelėkite 
pasirinktą diską ir nurodykite 
Properties >Service > Check 
Disk (savybės > aptarnavimas 
> tikrinti diską)

Vidinė atmintinė 
pilna

Panaikinkite nereikalingų 
knygų, vaizdų ir (arba) 
muzikos failų

Akumuliatorius 
išsikrauna pernelyg 
greitai

Išjungta 
automatinio 
išjungimo 
funkcija

Settings > Clock (nuostatos 
> laikrodis) (pagrindiniame 
meniu). Skiltyje Auto Turn Off 
in… (automatiškai išjungti 
po...) nurodykite automatinio 
išjungimo laiką



Techninė pagalba klientams

Išsamios informacijos apie jūsų šalyje veikiančius 

aptarnavimo centrus rasite toliau:

Česko 800-701-307
Deutschland 0-800-187-30-03
France 0805-080277
Polska 0-0-800-141-0112
Slovensko 0-800-606-676
USA/Canada 1-877-910-1520
Россия 8-800-100-6990
Україна 0-800-304-800
Казахстан 8-800-333-35-13
Беларусь 8-820-0011-02-62
საქართველო 995-706-777-360 

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com



Atitiktis tarptautiniams standartams

Modelio pavadinimas  „PocketBook 622“

Gaminio pavadinimas  „PocketBook Touch“

Bandomoji įranga turi būti maitinama per USB prievadą iš 

stalinio arba nešiojamojo kompiuterio derančio riboto maitinimo 

šaltinio.

Bandomoji įranga turi būti aprūpinta adapteriu, maitinančiu iš 

riboto maitinimo šaltinio.

Nominalioji išvesties įtampa: NS 5 V, 1 A

Ši įranga yra pažymėta simboliu „0984“ ir gali būti naudojama 

Europos Sąjungoje.

Tai reiškia atitiktį RTTE (radijo ryšio įrangos ir telekomunikacijų 

galinių įrenginių) direktyvai 1999/5/EB ir atitinkamoms toliau 

išdėstytų techninių specifikacijų dalims:
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EN 300 328 V1.7.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo 
ryšio spektro klausimai (ERM); Plačiajuostės 
persiuntimo sistemos; Duomenų persiuntimo 
įranga, veikianti 2,4 GHz ISM (pramoninių, 
mokslinių ir medicininių prietaisų) radijo 
ryšio dažnių ruože ir naudojanti plačiajuosčio 
moduliavimo metodus; Harmonizuota EN 
norma, nurodanti esminius reikalavimus pagal 
RTTE direktyvos 3.2 str. 

EN 301 489-1 
V1.8.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir 
radijo ryšio spektro klausimai (ERM); 
Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) 
standartas, taikomas radijo ryšio įrangai ir 
paslaugoms; 1 dalis: Bendrieji techniniai 
reikalavimai

EN 301 489-17 
V2.1.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo 
ryšio spektro klausimai (ERM); EMC standartas, 
taikomas radijo ryšio įrangai ir paslaugoms; 
17 dalis: Specifinės sąlygos, taikomos 2,4 GHz 
plačiajuosčio perdavimo sistemoms bei 5 GHz 
didelio našumo RLAN įrangai

EN60950-
1:2006+A11:2009

Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 
dalis: Bendrieji reikalavimai

EN 62311: 2008
Elektroninės ir elektros įrangos, susijusios su 
elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms 
apribojimais (0 Hz–300 GHz)

Prancūzija: 2,4 GHz Prancūzijos miestų zonose.
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Visose miestų zonose belaidžio vietinio tinklo (LAN) dažniai gali 

būti naudojami pagal šias sąlygas (viešai arba privačiai):

•	 Naudojimas patalpoje: maksimalia galia (EIRP*) – 100 

mW, galioja visame 2 400–2 483,5 MHz dažnių ruože 

•	 Naudojimas lauke: maksimali galia (EIRP*) – 100 mW, 

taikoma 2  400–2  454 MHz dažnių ruožui; maksimali galia 

(EIRP*) – 10 mW, taikoma 2 454–2 483 MHz dažnių ruožui.

SVARBU: neautorizuoti šio gaminio pakeitimai arba modifikacijos gali 

anuliuoti EMC ir belaidžio ryšio atitikties reikalavimus ir jums suteiktą 

autorizaciją naudoti šį gaminį. Šis gaminys atitinka EMC reikalavimus 

su sąlyga, kad bus naudojami derantys periferiniai įrenginiai ir sistemos 

komponentai bus sujungti ekranuotais kabeliais. Svarbu, kad jūs naudotumėte 

derančius periferinius įrenginius ir ekranuotus kabelius, jungiančius sistemos 

komponentus: taip bus maksimaliai apriboti radijo, televizijos įrenginių ir 

kitos elektroninės įrangos patiriami trukdžiai.

Sertifikavimo informacija (SAR)

Įrenginys atitinka radijo bangų poveikio rekomendacijas.
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Jūsų įrenginys yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. 

Jis suprojektuotas taip, kad neviršytų tarptautinėmis 

rekomendacijomis nurodytų radijo bangų poveikio ribų. Šias 

rekomendacijas parengė nepriklausoma mokslinė organizacija 

ICNIRP, jose nurodytos saugios ribos, skirtos užtikrinti visų 

žmonių apsaugą nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos 

būklės.

Įrenginiams taikomose poveikio rekomendacijose naudojamas 

matavimo vienetas – specifinė sugerties sparta arba SAR. SAR 

ribinė vertė, nurodyta ICNIRP rekomendacijose, yra 2,0 W/kg 

vidurkis, tenkantis 10 g audinio. SAR testai atlikti standartinėse 

darbinėse padėtyse, įrenginiui spinduliuojant maksimalia 

sertifikuota galia, visuose bandytuose dažnių ruožuose. Faktinis 

veikiančio įrenginio SAR lygis gali nesiekti maksimalios vertės, 

kadangi jis suprojektuotas naudoti tik tiek galios, kiek reikia 

tinklui pasiekti.
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Didžiausia SAR vertė pagal ICNIRP

ES galiojanti 10 g SAR ribinė 
vertė Didžiausia 10 g SAR vertė

2 W/kg 0,678 W/kg

Ši įranga dera su Europos Tarybos rekomendacijomis (1999 m. 

liepos 12 d.) Dėl elektromagnetinių laukų poveikio visuomenei 

ribojimo [1999/519/EB].

Suprojektavo „Obreey Products“. Surinkta Kinijoje.

Įrenginyje naudojama technologija „Reader® Mobile“, 

priklausanti „Adobe Systems Incorporated“.
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