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Măsuri de precauţie

Înainte de a începe să utilizaţi dispozitivul, vă rugăm să citiţi cu 

atenţie acest capitol. Informaţiile pe care le cuprinde vă vor ajuta 

să fiţi în siguranţă şi să prelungiţi durata de viaţă a dispozitivului.

Condiţii de păstrare, transport şi utilizare

Temperatura de funcţionare a dispozitivului este de 0°C – +40°C, 

trebuind evitată expunerea sa la temperaturi prea ridicate sau prea 

scăzute. Nu lăsaţi cablurile în apropierea unor surse de căldură. În 

caz contrar, cablurile sau izolaţia acestora pot suferi deformaţii sau 

deteriorări, mărind riscul de incendiu sau electrocutare.

Încercaţi să protejaţi dispozitivul de următoarele:

•	 expunerea directă la razele solare

•	 expunerea directă la flacără sau fum (ţigarete, foc deschis etc.)

•	 expunerea la lichide sau umezeală (nu utilizaţi dispozitivul 

în ploaie, pe stradă, dacă umiditatea este ridicată, în apropierea 

apei etc.)

•	 pătrunderea lichidelor sau umezelii
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•	 expunerea la câmpuri electromagnetice de 

mare intensitate, sarcini electrostatice şi surse de radiaţie 

electromagnetică UV artificială

•	 expunerea ecranului, conectoarelor şi butoanelor la 

solicitări mecanice excesive.

Nu lăsaţi dispozitivul mai mult timp în spaţii slab ventilate, cum ar 

fi maşina sau cutii/ambalaje etanşe.

Nu scăpaţi pe jos şi nu încercaţi să îndoiţi dispozitivul. Protejaţi 

ecranul de obiecte care îl pot zgâria sau deteriora. Pentru a asigura 

protecţia adecvată a ecranului, păstraţi dispozitivul într-o husă de 

protecţie şi/sau rezistentă.

Nu lăsaţi dispozitivul la îndemâna copiilor.

Întreţinerea

Nu dezasamblaţi şi nu alteraţi dispozitivul. 
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Nu utilizaţi dispozitivul, dacă bateria, încărcătorul (carcasa 

deteriorată, contact necorespunzător, cablu de alimentare rupt) 

sau cardul SD este deteriorat. Dacă bateria este deteriorată (carcasa 

este crăpată, prezintă scurgeri de electrolit, este deformată etc.), 

trebuie schimbată de către o persoană calificată. În cazul utilizării 

unor baterii improvizate sau modificate, există pericolul unei 

explozii şi/sau a deteriorării dispozitivului.

Nu utilizaţi solvenţi organici sau anorganici (de ex. benzoil etc.) 

pentru a curăţa ecranul/carcasa. Utilizaţi o cârpă moale pentru 

a îndepărta praful de pe suprafaţa dispozitivului. Aplicaţi câteva 

picături de apă distilată atunci când îndepărtaţi impurităţile.

Dacă pe ecran sunt până la cinci pixeli defecţi, acest lucru este 

acceptabil şi nu se consideră defect al ecranului în sensul garanţiei.

La capătul perioadei de garanţie a produsului vă rugăm să 

contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat pentru a 

supune produsul la o inspecţie privind siguranţa în utilizare.
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Pentru informaţii detaliate despre centrele de service din regiunea 

dvs. vă rugăm să accesaţi site-ul oficial al PocketBook International: 

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

Siguranţa RF

Dispozitivul recepţionează şi transmite unde radio, care pot 

produce interferenţe cu alte echipamente de radiocomunicaţii 

şi alte dispozitive electronice. Dacă utilizaţi dispozitive medicale 

personale (de ex. un stimulator cardiac sau un aparat auditiv), vă 

rugăm să vă consultaţi cu medicul dvs. sau cu producătorul pentru 

a afla în ce măsură aceste dispozitive medicale sunt protejate 

împotriva interferenţei cu unde RF externe.

Nu utilizaţi dispozitivul în locuri în care acest lucru este interzis, 

cum ar fi la bordul aeronavelor sau în spitale, deoarece acest lucru 

ar putea afecta echipamentele de avionică sau medicale.

Utilizarea

Evacuarea neadecvată a acestui dispozitiv poate avea efecte 

adverse asupra mediului şi sănătăţii publice. Pentru a preveni aceste 

http://www.pocketbook-int.com


Măsuri de precauţie 9 

efecte, respectaţi prevederile legate de înlăturarea dispozitivelor 

de acest tip. Prin reciclarea acestor materiale veţi contribui la 

protecţia resurselor naturale. Pentru informaţii suplimentare 

privind reciclarea, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, 

compania locală de colectare a deşeurilor menajere, unitatea de 

la care aţi achiziţionat dispozitivul sau centrul de service autorizat. 

Înlăturarea componentelor electrice şi electronice 

(Directiva este valabilă în UE şi în celelalte ţări europene 

în care există sisteme de colectare selectivă a deşeurilor). 

În celelalte ţări bateriile vor fi înlăturate conform normelor locale.

Nu distrugeţi bateriile prin ardere. În caz contrar există pericol de 

explozie!



Aspect

1. Acasă – revenire în meniul 

principal

2. Înapoi – salt la pagina anterioară

3. Înainte – salt la pagina următoare

4. Meniu – deschiderea meniului 

contextual (dacă există). Pentru a porni/opri 

Lumină frontală,  apăsaţi şi ţineţi apăsat 

timp de o secundă butonul Meniu

5. Port micro-USB – pentru 

conectarea dispozitivului la un calculator sau 

la un încărcător cu cablu USB

6. Slot card microSD – destinată unui 

card microSD/SDHC (până la 32 GB)

7. Pornire/Oprire — apăsare continuă: pornirea/oprirea 

dispozitivului.



Specificaţii tehnice

Ecran Ecran capacitiv multisenzor 6” E Ink Pearl™, 
800×600, 166 dpi, alb-negru

Procesor  1000 MHz
Memorie RAM 256 MB

Memorie internă 4 GB *
Sistem de operare Linux®

Comunicaţii Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) 
Micro-USB

Slot de memorie microSD/SDHC de până la 32 GB
Formate de carte PDF, EPUB (inclusiv cu protecţie Adobe 

DRM);  FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, 
RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC (MOBY)

Formate de 
imagine

JPEG, BMP, PNG, TIFF

Baterie Litiu-polimer, 3,7 V, 1300 mAh**

Dimensiuni 174,4×114,6×8,3 mm
Greutate 191 g

* Spaţiul de stocare intern disponibil efectiv depinde de configuraţia 
software a dispozitivului.

** Durata de viaţă a bateriei depinde de modul de utilizare, conexiune şi 
setări.



Primii paşi

Acest capitol vă prezintă modul în care puteţi configura 

dispozitivul şi principalele elemente de comandă ale 

acestuia.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, vă recomandăm 

ca atunci când încărcaţi dispozitivul pentru prima dată, 

faceţi acest lucru timp de 8–12 ore, cu dispozitivul oprit. 

Bateria poate fi încărcată printr-un calculator cu ajutorul 

cablului USB, sau prin reţeaua electrică, cu un încărcător 

(opţional).

Atunci când încărcaţi bateria pentru prima dată, procedaţi 

în felul următor:

1. Conectaţi dispozitivul la un calculator sau încărcător 

cu cablul USB. Lampa se aprinde cu lumină verde imediat 

ce începe încărcarea
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2. Atunci când bateria este complet încărcată, lampa 

se stinge. În acest moment puteţi decupla dispozitivul, 

după care îl puteţi porni pentru a începe utilizarea sa.

Dacă dispozitivul este în funcţiune atunci când îl conectaţi 

la calculator, pe ecran va apărea o fereastră de dialog care 

vă invită să alegeţi între Legătură la PC şi Încărcare.

GESTIONAREA CONSUMULUI

Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 

Pornire/Oprire, până când pe ecran apare sigla de pornire. 

Atunci când dispozitivul este gata de utilizare, imaginea se 

va schimba, pe ecran apărând meniul principal sau cea mai 

recentă carte deschisă, în funcţie de setările din Setări > 

Setări personale > Deschidere la pornire.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat butonul Pornire/

Oprire până când dispozitivul se opreşte. Puteţi seta ca 
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tastatura să se blocheze automat sau dispozitivul să se 

oprească automat astfel: în Setări > Setări suplimentare 

> Sistem > Blocare tastatură după, respectiv Setări > 

Economisire baterie > Oprire după alegeţi durata de 

inactivitate după care tastatura se blochează, respectiv 

dispozitivul se opreşte.

Dacă dispozitivul „îngheaţă” (adică nu reacţionează la 

apăsarea tastelor sau la atingerea ecranului şi nu execută 

nicio comandă timp de 2-3 minute), îl puteţi reporni cu 

butonul Resetare, aflat pe partea laterală a dispozitivului, 

utilizând un obiect subţire (de ex. o agrafă de birou 

îndreptată).

ATENŢIE! Pentru a evita deteriorarea carcasei dispozitivului, nu 

utilizaţi obiecte ascuţite, cum ar fi acele, pentru a apăsa butonul 

Resetare! Nu utilizaţi prea des această funcţie, deoarece afectează 

componentele electronice ale dispozitivului.
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ÎNCĂRCAREA FIŞIERELOR

Conectaţi dispozitivul la un calculator cu ajutorul cablului 

micro-USB.

NOTĂ: În timpul copierii fişierelor, dispozitivul trebuie să rămână 

pornit.

Veţi fi invitat să alegeţi modul USB: Legătură la PC sau 

Încărcare. Selectaţi Legătură la PC. Sistemul de operare al 

calculatorului va detecta discul de stocare al dispozitivului 

drept disc amovibil (dacă în dispozitiv există un card SD, 

va detecta două discuri). Puteţi copia fişierele pe dispozitiv 

sau pe cardul SD prin Explorer (Exploratorul Windows) sau 

alt program de gestiune a fişierelor.

ATENŢIE! După ce aţi copiat fişierele, mai întâi deconectaţi 

dispozitivul prin opţiunea Safely Remove Hardware (Eliminarea în 

siguranţă a unui dispozitiv hardware) şi doar apoi decuplaţi cablul!
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GESTURI

ATENŢIE! Ecranul tactil al dispozitivului este destul de sensibil, fiind 

o componentă fragilă. Pentru a evita deteriorarea sa, atingeţi-l cu 

grijă atunci când manevraţi dispozitivul prin atingerea ecranului.

Atingere scurtă

Deschide un element (carte, fişier, aplicaţie sau 

opţiune de meniu).

Atingere lungă

Deschide meniul contextual al unui element (dacă 

există).

Glisare normală

Răsfoirea paginilor unei cărţi sau liste. Mutarea 

unei imagini: trageţi degetul pe ecran.
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Glisare rapidă

Parcurgerea listelor: trageţi rapid degetul pe ecran.

Dimensionare

Modifică dimensiunea imaginii: aşezaţi două 

degete pe ecran şi apropiaţi-le printr-un 

gest de ciupire pentru a micşora imaginea şi 

depărtaţi-le pentru a mări imaginea.

MODUL DE UTILIZARE A TASTATURII DE PE ECRAN

Tastatura de pe ecran se utilizează atunci când trebuie 

să introduceţi un text, cum ar fi cazul unei căutări sau 

introducerea datelor de conectare.

Pentru a introduce un simbol, apăsaţi o tastă. Pentru a 

comuta pe o altă limbă, apăsaţi butonul cu limba actuală. 

Pentru a adăuga limba la configuraţiile tastaturii de pe ecran, 

accesaţi Setări > Limbi/Languages > Machete tastatură.
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1. Modificare majuscule/minuscule

2. Confirmarea textului introdus

3. Închiderea tastaturii de pe ecran

4. Ştergerea ultimului simbol introdus

5. Schimbarea limbii

Atunci când introduceţi o parolă (de ex. la conectarea la o 

reţea Wi-Fi), în câmpul pentru text apare pictograma . 

Atingeţi-o pentru a vedea simbolurile introduse.



Primii paşi 19 

CONECTAREA LA INTERNET

Dispozitivul poate fi conectat la Internet prin reţele Wi-Fi. 

Atunci când deschideţi o aplicaţie care necesită acces la 

Internet (de ex. Browser, PocketNews), dispozitivul afişează 

o listă a reţelelor Wi-Fi disponibile. Dacă reţeaua pe care o 

selectaţi este protejată, veţi fi invitat să introduceţi parola 

cu ajutorul tastaturii de pe ecran.

Puteţi preconfigura orice conexiune şi puteţi seta o 

conexiune automată. În acest scop, procedaţi în felul 

următor:

1. Accesaţi Setări > Conexiuni > Reţea > Acces reţea

2. Selectaţi On pentru căsuţa de control Access reţea. 

Apar noi setări: Conectare automată, Conectare la o reţea 

ascunsă şi lista reţelelor Wi-Fi disponibile.  

NOTĂ: Dacă nu există nicio reţea disponibilă sau semnalul este 

slab, nu apare nicio reţea disponibilă, ci textul Căutare, semn că 

dispozitivul caută reţele disponibile.
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3. Pentru a configura o conexiunea la o reţea ascunsă, 

alegeţi Conectare la o reţea ascunsă şi în câmpul Nume 

reţea (SSID) specificaţi valoarea SSID cu ajutorul tastaturii 

de pe ecran.

4. Selectaţi tipul de securitate din lista aferentă:

•	 Niciuna – în cazul reţelelor deschise.

•	 Simplă (WEP) – după alegerea acestei opţiuni, va 

trebui să specificaţi WEP Tip autentificare – Sistem deschis 

sau Parolă partajată. Dispozitivul nu poate recunoaşte în 

mod automat tipul de autentificare.

•	WPA/WPA2 Enterprise – trebuie să specificaţi 

numele de utilizator, parola şi domeniul (dacă este necesar).

•	WPA/WPA2 PSK – trebuie să specificaţi parola 

reţelei (de până la 64 de simboluri).

5. Deschideţi Setări avansate. Selectaţi durata 

inactivităţii înainte de deconectare în secţiunea 

corespunzătoare.
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6. Dacă setările reţelei trebuie configurate manual, 

accesaţi Setări avansate şi schimbaţi Configuraţie adresă 

IP:

•	  DHCP — obţine adresa IP în mod automat (dacă a 

fost configurat serverul DHCP);

•	 Manual (pentru utilizatori experimentaţi) — 

specificaţi manual parametrii reţelei cu ajutorul tastaturii 

de pe ecran.

7. Dacă reţeaua la care vă conectaţi are un server 

proxy, îi puteţi specifica parametrii în secţiunea Configurare 

proxy.

8. Pentru a verifica setările şi pentru a vă conecta la 

reţea, reveniţi în secţiunea Conectare la o reţea ascunsă şi 

apăsaţi Conectare.

NOTĂ: Conexiunea Wi-Fi poate fi utilizată pentru conectarea la 

Internet. Transferul de date nu este disponibil prin conexiunea Wi-

Fi.  Dispozitivul poate fi conectat la un punct de acces Wi-Fi având 

activat filtrarea adreselor MAC.
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INSTALAREA EXTENSIILOR

Puteţi instala pachete de conversie text în voce (disponibile 

pentru descărcare pe site-ul PocketBook, secţiunea 

Asistenţă) şi dicţionare (pe care le puteţi achiziţiona din 

Librărie).

1. Copiaţi fişierul cu extensia .pbi în memoria internă 

a dispozitivului.

2. Decuplaţi dispozitivul de la calculator.

3. Fişierul încărcat va apărea în Evenimente recente.

4. Lansaţi fişierul de extensie copiat ca pe o aplicaţie 

şi confirmaţi instalarea.

http://pocketbook-int.com
http://www.store.obreey.com
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INTRODUCEREA UNUI CARD MICROSD

Dispozitivul dispune deja de o memorie internă de 4 GB, 

însă aceasta poate fi extinsă printr-un card microSD. 

Introduceţi cardul în slot, aşa cum este prezentat în figură, 

şi apăsaţi-l puţin până cardul se fixează.

Pentru a scoate cardul, apăsaţi-i marginea până se 

desprinde, după care trageţi-l afară.

Vedere din spate



Meniul	principal

Acest capitol vă va familiariza cu elementele de bază ale 

interfeţei utilizator a dispozitivului.

După ce porniţi dispozitivul, pe ecranul său apare meniul 

principal (conform setării opţiunii Setări > Setări personale > 

Deschidere la pornire). Pentru a reveni în meniul principal 

din orice aplicaţie, apăsaţi tasta .

NOTĂ Atunci când reveniţi în meniul principal apăsând butonul 

, aplicaţia, respectiv cartea nu se închide, ci continuă să ruleze 

în fundal. Puteţi reveni la aplicaţie deschizând lista activităţilor 

din bara de stare atingând pictograma .

Meniul principal cuprinde secţiunea Evenimente recente, 

precum şi un panou cu aplicaţii. Atunci când aplicaţia 

este ascunsă, pe ecran apar două butoane de acces rapid: 

Bibliotecă şi Librărie.
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Prezentare generală a meniului principal

Evenimente recente este o listă a  
cărţilor deschise şi descărcate recent

Restrângerea  
panoului cu 
aplicaţii

Cartea citită cel 
mai recent

Descărcată cel 
mai recent 

Panoul cu aplicaţii

Evenimente 
ale prietenilor 
pe ReadRate

Filtrarea 
evenimentelor
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EVENIMENTE RECENTE

Această secţiune afişează cele mai recente acţiuni ale 

dispozitivului, respectiv cărţile deschise cel mai recent, 

cărţile încărcate cel mai recent şi acţiunile prietenilor dvs. în 

ReadRate, dar şi recomandări (pentru detalii consultaţi Reţele 

de socializare şi ReadRate). Puteţi configura un filtru apăsând 

simbolul , aflat în colţul din dreapta sus al ecranului:

Dacă atingeţi titlul unei cărţi deschise recent, aceasta va fi 

deschisă la cea pagina la care aţi ajuns în citirea sa. Dacă 

atingeţi un mesaj despre cărţile adăugate recent, se va 

deschide Biblioteca, în care apar cărţile adăugate. Cărţile 

sunt grupate după data creării.

Filtrare

Marcaţi ştirile pe care 
doriţi să le primiţi
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Prezentare generală a bibliotecii

Ieşire
MeniuCăutare

Răsfoire pagini 
din Bibliotecă

1

2

3

4

5
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 BIBLIOTECĂ

Biblioteca este un utilitar de gestionare fişiere pentru cărţi 

electronice. În meniul Bibliotecă aveţi posibilitatea de a 

filtra, grupa, ordona, de a schimba aspectul secţiunii şi de 

a efectua căutări.

1. Criterii de filtrare

•	Toate cărţile – afişează toate cărţile 

aflate pe dispozitivul de stocare selectat

•	 Se citeşte acum – cărţile care au fost 

deschise şi din care s-a citit (mai mult de o pagină)

•	 Favorite – cărţile alese de un utilizator prin meniul 

contextual.

2. Criterii de grupare

În funcţie de criteriul de grupare selectat, titlurile folderelor 

vor cuprinde următorii parametri:

•	 Folder – denumirea reală a folderului
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•	Autor – se adaugă un cod în partea superioară a 

ecranului

•	 Serie

•	Gen

•	 Format

•	 Data creării.

3. Criterii de sortare

•	 Nume fişier

•	Titluri cărţi

•	 Deschis cel mai recent

•	 Data creării

•	 Serie

•	Autor.

Sortarea poate fi crescătoare  sau descrescătoare .

4. Moduri de vizualizare a listei cărţilor

 Simplă – în acest mod se afişează următoarele informaţii:

•	 Pictograma folderului
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•	Titlul cărţii şi numele autorului (dacă se cunoaşte) 

•	 Pictograma locaţiei (dacă fişierul se află pe cardul 

de memorie)

•	 Procentajul de citire şi starea Citire .

 Detaliată – în acest mod există miniaturi suplimentare, 

informaţii despre formatul şi dimensiunea fişierului, 

procentajul de citire şi pictogramele de stare: Citire,  

 Favorit.

 Miniaturi – în acest mod se afişează coperta cărţii, 

titlul cărţii şi numele autorului (dacă se cunoaşte), precum 

şi pictograma Favorit .

5. Stocare - în funcţie de aspect, există trei opţiuni:

•	 memorie internă + card de memorie

•	   Memorie internă

•	  Card de memorie.

Meniul contextual...

...se deschide prin atingere lungă...
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...şi permite executarea următoarelor operaţiuni cu fişiere 

şi foldere:

•	 Deschidere (dacă elementul poate fi deschis cu un 

program de citire alternativ: Deschidere cu…)

•	 Fişier – operaţiuni cu fişiere:

•	 Redenumire

•	 Mutare în folder

•	 Ştergere

•	Adăugare la/Ştergere din Favorite

•	 Marcare ca citită/necitită

•	 Informaţii — scurte informaţii despre carte/folder

•	 Căutare — toate cărţile autorului, toate cărţile din 

serie, după autor sau nume

•	 Ieşire — părăsirea bibliotecii.
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 LIBRĂRIE

Aplicaţia Librărie asigură acces rapid şi comod la 

descărcarea de conţinuturi cu licenţă de pe portalul Librărie 

pe dispozitivul dvs. Conexiunea la Internet trebuie să fie 

activă.

 NOTE

În această secţiune puteţi vizualiza toate notele făcute 

în timpul citirii. După selectarea unei note, se deschide 

cuprinsul cărţii în care a fost făcută nota. Pentru informaţii 

suplimentare despre crearea şi editarea notelor, citiţi 

secţiunea Note din acest manual.

 DICŢIONAR

Introduceţi un cuvânt cu ajutorul tastaturii de pe ecran, iar 

aplicaţia va căuta traducerea sa. Pentru a comuta pe un alt 

dicţionar, apăsaţi butonul  sau atingeţi pictograma  
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 APLICAŢII

Această secţiune conţine jocuri şi alte aplicaţii software. 

Pentru a ieşi dintr-o aplicaţie, apăsaţi tasta  sau opţiunea 

de meniu corespunzătoare .

Calculator

Calculatorul avansat permite efectuarea unei game largi de 

operaţii matematice, cum ar fi diverse sisteme numerice, 

operaţii trigonometrice, logaritmice, de ridicare la putere 

şi logice.

din colţul din dreapta sus, după care selectaţi dicţionarul 

din listă.

 FAVORITE

Selectarea acestei opţiuni deschide Biblioteca, afişând 

cărţile adăugate la Favorite.
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Şah

Puteţi juca împotriva unui prieten sau a dispozitivului. 

Dacă jucaţi împotriva dispozitivului, puteţi alege dintre 10 

niveluri de dificultate.

Calendar şi ceas

Deschide calendarul cu luna curentă şi ora actuală. Navigarea 

cu /  permite răsfoirea în calendar. Cu butonul  veţi 

reveni la luna curentă. Pentru detalii despre setarea datei şi 

orei, citiţi capitolul Data/ora din acest manual.

Klondike

Joc solitaire clasic.

PocketNews

Aplicaţie destinată adăugării şi citirii fluxurilor RSS. Pentru a 

adăuga fluxuri de ştiri RSS, deschideţi RSS setup (configurare 

RSS). Selectaţi opţiunea Add RSS feed (Adăugare flux RSS). 

Specificaţi adresa fluxului cu ajutorul tastaturii de pe ecran.
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Pentru a şterge fluxul, selectaţi-l, deschideţi meniul 

contextual şi selectaţi comanda Ştergere sau atingeţi 

pictograma Coş de reciclare .

Pentru a edita fluxul, selectaţi-l, deschideţi meniul 

contextual şi alegeţi comanda Editare. Modificaţi adresa 

fluxului cu ajutorul tastaturii de pe ecran.

Pentru a actualiza fluxul, selectaţi Update (Actualizare) 

din meniul aplicaţiei. Conţinutul actualizat este adăugat la 

fişierul cu extensia .hrss, iar fişierul va fi accesibil pentru citire 

după actualizare. În timpul actualizării se afişează starea 

descărcării ştirilor. După actualizare, fişierul devine disponibil 

pentru citire şi fără conexiune la Internet, în browser.

Pentru a avea acces la cele mai recente fluxuri, selectaţi 

opţiunea Read the latest news (Citire cele mai recente 

ştiri) din meniul aplicaţiei. În browser se vor deschide 

actualizările fluxului RSS descărcate cel mai recent.
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News Archive (Arhivă ştiri): dacă selectaţi această opţiune, 

puteţi alege să citiţi fluxurile RSS de actualizare stocate.

Scribble

Aplicaţie de desen. Pentru a utiliza această aplicaţie, 

ecranul tactil trebuie calibrat cu precizie. 

Pentru a selecta instrumentul de desenare, utilizaţi panoul 

de comandă al aplicaţiei:

 Text: selectaţi poziţia şi dimensiunea câmpului de text. 

Textul se introduce cu ajutorul tastaturii de pe ecran

 Creion: instrument pentru trasarea unor linii subţiri

 Marker: instrument pentru desenarea unor linii groase

 Gumă de şters: instrument pentru ştergerea liniilor şi 

textelor

 Înapoi: revocarea celei mai recente operaţiuni

Desen actual/număr total desene: comutarea pe un 

alt desen

 Nou: începerea unui desen nou

 Ştergere desen
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 Părăsirea aplicaţiei.

Pentru a salva desenul, atingeţi pictograma . Desenul 

actual va fi salvat în folderul My Pictures (Imaginile mele) 

aflat în folderul rădăcină al dispozitivului. Aplicaţia Scribble 

poate fi utilizată şi pentru editarea notelor grafice.

Sudoku

Apăsaţi pe o celulă goală pentru a o selecta. Apoi în această 

celulă puteţi specifica cifra care credeţi că ar trebui să fie în 

celula respectivă sau îi puteţi asocia etichete, cu cifrele posibile 

care pot apărea în celulă. Cifrele şi etichetele pot fi selectate 

din panoul de selectare din partea de jos a ecranului.

Browser

Această aplicaţie este destinată vizualizării paginilor web. 

După ce porniţi browserul, veţi fi invitat să vă conectaţi la 

una dintre reţelele wireless disponibile.
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Pentru a specifica adresa unui site, atingeţi bara pentru 

adresă, introduceţi adresa cu ajutorul tastaturii de pe ecran, 

după care atingeţi Enter. Pentru a urma un link, atingeţi-l. 

Dacă o pagină web nu încape pe ecran, o puteţi derula: 

aşezaţi un deget pe ecran şi deplasaţi pagina. În mod 

alternativ, puteţi redimensiona pagina web cu gesturi de 

redimensionare (gest de apropiere sau depărtare degete). 

Butoanele hardware /  pot fi utilizate pentru derularea 

verticală a paginii: : derulare în jos, : derulare în sus. 
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În browser se pot deschide mai multe ferestre, astfel că 

puteţi deschide o fereastră nouă pentru secţiunea de 

meniu a browserului, în care să vizualizaţi toate ferestrele 

deschise. În plus, prin meniul browserului puteţi vizualiza 

istoricul site-urilor vizitate, descărcările, favoritele, 

puteţi ajusta dimensiunea paginilor web, roti ecranul 

sau configura browserul din secţiunea Setări. În Setări 

puteţi şterge istoricul şi modulele cookie, dezactiva/activa 

JavaScript şi încărca imaginile. 

Pentru a părăsi browserul, selectaţi opţiunea 

corespunzătoare din meniul browserului.

Fotografii

Deschide Biblioteca în modul vizualizare imagini (descărcate 

în folderul Photo). Fotografia deschisă este afişată în modul 

ecran complet. Pentru a seta o fotografie drept Siglă la 

pornire sau Siglă la deconectare, să o Rotiţi sau să afişaţi 

Informaţii despre aceasta, atingeţi imaginea afişată pe 
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ecran pentru a comuta în modul editare şi atingeţi simbolul 

de meniu , aflat în colţul dreapta sus al ecranului. În 

modul editare puteţi redimensiona fotografia prin gesturi 

de redimensionare, dar şi să setaţi o zonă selectată drept 

siglă.

Librărie

Aplicaţia Librărie asigură acces rapid şi comod la 

descărcarea de conţinuturi cu licenţă de pe portalul Librărie 

pe dispozitivul dvs. Conexiunea la Internet trebuie să fie 

activă.

PocketBook Sync

Prin serviciul PocketBook Sync puteţi descărca toate cărţile 

selectate dintr-o librărie direct pe Dispozitivul dvs. (sau 

chiar pe mai multe dispozitive).

Comoditatea utilizării PocketBook Sync constă în faptul că 

puteţi alege în avans fişiere din librărie, după care le puteţi 

descărca pe Dispozitivul dvs. oricând doriţi.
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Mod de utilizare

NOTĂ: Pentru ca PocketBook Sync să funcţioneze corespunzător, 

trebuie să configuraţi corect data şi ora pe Dispozitivul dvs. (Setări > 

Data/ora)

Pentru a utiliza PocketBook Sync trebuie să urmaţi câţiva 

paşi simpli:

Înregistrare

1. Înregistraţi Dispozitivul pe portalul librăriei. (De 

exemplu, pe portalul www.bookland.com trebuie să 

adăugaţi Dispozitivul la contul dvs. introducând pe site 

numărul de serie al Dispozitivului).

2. Autorizare în PocketBook Sync. Trebuie să faceţi 

următoarele:

•	 lansaţi aplicaţia PocketBook Sync şi alegeţi 

«Autorizare» sau «Login» în Setări din PocketBook Sync 

(Setări > Conturi şi sincronizare > PocketBook Sync). În 

cazul în care conexiunea Wi-Fi nu este activă, Dispozitivul 

va genera o cerere de conectare).

http://www.bookland.com
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•	 Alegeţi din lista furnizorilor de conţinut librăria în 

care sunteţi înregistrat, după care introduceţi datele de 

identificare ale contului dvs.

Alegerea şi trimiterea de conţinut către Dispozitivul 

dvs.

Alegeţi cărţile din librărie şi trimiteţi-le către Dispozitiv. (De 

exemplu, în librăria www.bookland.com trebuie să selectaţi 

conţinutul din secţiunea «Items», după care trebuie să 

faceţi clic pe «Send to PocketBook»).

Descărcarea de conţinut pe Dispozitiv 

Activaţi conexiunea Wi-Fi pe Dispozitivul dvs. sau alegeţi 

«Update» în aplicaţia PocketBook Sync (în cazul în care 

conexiunea Wi-Fi nu este activă, Dispozitivul va genera o 

cerere de conectare).

Dacă în setările din PocketBook Sync este activată opţiunea 

Automatic connection, conexiunea Wi-Fi se activează 

automat la fiecare jumătate de oră pentru a căuta reţele 

http://www.bookland.com
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disponibile (doar dacă Dispozitivul nu este oprit şi nu 

este în modul hibernare). Dacă Dispozitivul reuşeşte să 

se conecteze la o reţea, lista descărcărilor este încărcată 

automat în coada de aşteptare.

Dacă în setările din PocketBook Sync este activată opţiunea 

Automatic download, descărcarea va porni automat. Dacă 

în setările din PocketBook Sync este activată opţiunea By 

request, în secţiunea În coadă va apărea lista titlurilor 

pregătite pentru a fi descărcate. Trebuie să selectaţi cel 

puţin un titlu, însă puteţi selecta mai multe sau chiar toate 

titlurile din listă, după care faceţi clic pe «Download» (dacă 

doriţi să ştergeţi din listă anumite titluri, pentru această 

operaţiune aveţi la dispoziţie butonul «Delete»).

Fişierele în curs de descărcare şi cele descărcate sunt 

afişate în secţiunea «Downloads». Fişierele descărcate sunt 

mutate în folderul descărcărilor («Download folder»), a 

cărui cale este definită în setările din PocketBook Sync (în 

mod implicit, acesta este folderul «Downloads»).
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Dropbox PocketBook

Aplicația DropBox vă permite să descărcați, pe dispozitivul 

dvs., fișiere adăugate la Dropbox de pe alt calculator sau 

de pe orice alt dispozitiv pe care este instalată aplicația 

Dropbox, sau de pe site-ul Dropbox. Nu trebuie să instalați 

nimic pe dispozitivul dvs. PocketBook, este suficient să vă 

conectați la serviciu.

Cum să porniţi

1. Înregistrați-vă în serviciul Dropbox (https://www.

dropbox.com)

2. Introduceți datele contului dvs. Dropbox (adresa 

de e-mail și parola) în dispozitivul PocketBook, în secțiunea 

„Setări > Conturi şi sincronizare > Dropbox > Conectare” 

pentru a vă conecta la Dropbox. (Conexiunea Wi-Fi trebuie 

să fie activată; în caz contrar veți fi invitat să o activați)

3. Dacă reușiți să vă conectați, în Biblioteca de pe 

dispozitiv se va crea folderul de sincronizare „Dropbox 

PocketBook”. Directorul „Application > PocketBook reader” 

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com
https://www.dropbox.com
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va apărea în contul dvs. Dropbox, iar după sincronizare va 

fi accesibil și de pe alte dispozitive prin Dropbox.

APLICAŢIA de pe dispozitivul dvs. va avea acces doar la fişierele 

din folderul „PocketBook reader”

Cum să sincronizaţi

Automat:

1. Fișierele adăugate în directorul „Application > 

PocketBook reader” și în folderul de sincronizare de pe 

dispozitivul dvs. vor fi sincronizate automat atunci când 

conexiunea la Internet este activă.

2. Toate fișierele sincronizate vor fi descărcate în 

folderul de sincronizare din Bibliotecă (implicit, folderul 

de sincronizare este „Dropbox PocketBook”, însă îl puteți 

schimba în secțiunea „Setări > Conturi şi sincronizare > 

Dropbox > Folder sincronizare”)

Manual: 
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1. Pentru a sincroniza tot ce se află în folderele 

de sincronizare, în secțiunea Setări alegeți „Conturi 

şi sincronizare > Dropbox > Sincronizare fişiere” sau 

în Bibliotecă alegeți „Sincronizare fişiere” din meniul 

contextual al folderului de sincronizare.

2. După sincronizare, toate fişierele vor fi disponibile 

şi în folderul de sincronizare din Biblioteca de pe dispozitiv.

Send-to-PocketBook

Aplicaţia vă permite să trimiteţi fişiere la adresa de e-mail 

a dispozitivului. Dacă reţeaua Wi-Fi este activată, cărţile 

trimise vor fi descărcate automat pe dispozitivul dvs.

Cum se utilizează 

1. Înregistraţi-vă la serviciul Send-to-PocketBook. 

Pentru aceasta, faceţi următoarele:

•	 Lansaţi aplicaţia: 

•	 din secţiunea Aplicaţii > Send-to-PocketBook;

•	 sau din Setări > Conturi şi sincronizare > 

Send-to-PocketBook.



Meniul principal 47 

NOTĂ: Conexiunea Wi-Fi trebuie să fie activată; în caz contrar, veți 

fi invitat să o activați.

2. Specificaţi adresa de e-mail şi parola în fereastra 

care se deschide.

3. E-mailul cu linkul de activare va fi trimis la adresa 

specificată. Urmaţi acest link pentru a primi adresa de 

e-mail a dispozitivului dvs. (de exemplu, username@

pbsync.com).

NOTĂ: Adresa de e-mail de contact este utilizată doar pentru 

autorizarea aplicaţiei, iar adresa de serviciu a dispozitivului 

username@pbsync.com este utilizată pentru trimiterea cărţilor pe 

acesta, dacă doriţi să le descărcaţi pe dispozitivul dvs. 

4. După activare, actualizaţi asistentul de înregistrare 

de pe dispozitiv. După aceea, toate funcţionalităţile 

aplicaţiei vor fi disponibile, iar în bibliotecă va fi creat 

folderul pentru descărcarea cărţilor primite — Send to 

PocketBook.
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Cum să obţineţi fişierele

Automat:

1. Fișierele, trimise pe adresa de e-mail de serviciu 

a dispozitivului, vor fi automat descărcate în folderul 

de descărcare din biblioteca dispozitivului, atunci când 

conexiunea la Internet este activă. Folderul de descărcare 

este disponibil după autorizare din locaţiile:

•	Aplicaţii > Send-to-PocketBook;

•	 Setări > Conturi şi sincronizare > Send-to-

PocketBook > Salt la folder din meniul contextual pentru 

Folder descărcare;

•	 Bibliotecă > Send-to-PocketBook.

2. Implicit, „Send-to-PocketBook” este folderul de 

descărcare, dar puteţi să îl schimbaţi la înregistrare sau 

din secţiunea Setări > Conturi şi sincronizare > Send-to-

PocketBook > Folder descărcare.

Manual:

Pentru a actualiza conţinutul folderului de descărcare, în 

Setări alegeţi Conturi şi sincronizare > Send-to-PocketBook 



Meniul principal 49 

> Primire fişiere sau în Bibliotecă alegeţi Primire fişiere din 

meniul contextual al folderului de descărcare.

Fişierele primite vor fi disponibile şi în folderul de descărcare 

din Biblioteca de pe dispozitiv.

Lista expeditorilor de încredere

Documentele pot fi descărcate pe dispozitiv dacă sunt tri-

mise de la adresa inclusă în „lista albă” (o listă cu expeditori 

de încredere).

Adresa specificată la înregistrare este inclusă în listă în mod 

implicit.

Dacă mesajul e-mail este trimis pe dispozitiv de la o adresă 

necunoscută, veţi primi propunerea de a adăuga expedito-

rul la „lista albă”. După confirmare, veţi primi fişierele de la 

adresa adăugată pe dispozitivul dvs. În acest fel, mesajele 

spam nu vor ajunge pe dispozitiv.
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 CĂUTARE

După selectarea acestei opţiuni, se deschide tastatura de 

pe ecran, permiţându-vă să specificaţi un text de căutat: 

fragmentul unui nume de fişier, titlu de carte sau nume 

de autor. După introducerea textului căutat se va deschide 

Bibliotecă, în care sunt afişate rezultatele căutării.

BARA DE STARE

Bara de stare se află în partea de jos a ecranului şi afişează 

pentru scurt timp informaţii despre sistem. În modul 

citire afişează numărul paginii actuale şi numărul total 

al paginilor. Pentru a comuta pe o bară de stare sistem, 

atingeţi pictograma . 
Wi-Fi conectat 

Atingeţi pt. 
informaţii

Atingeţi pt. a deschide 
lista activităţilor

Grad încărcare 
baterie

Data şi ora

PocketBook Sync
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GESTIONARE ACTIVITĂŢI

Aplicaţia software a dispozitivului sprijină funcţionarea în 

regim multitasking, permiţându-vă să săriţi rapid de la o 

aplicaţie la alta în mai multe feluri:

•	 prin atingerea pictogramei  din bara de stare

•	 prin lansarea gestionarului de activităţi ţinând 

apăsat butonul Acasă .

Pe lângă comutarea între activităţi, puteţi forţa închiderea 

aplicaţiilor care rulează: atingeţi  atunci când aplicaţia 

în cauză este selectată în listă . De asemenea, puteţi 

accesa rapid anumite funcţii de comandă ale dispozitivului:

•	  Blocare tastatură. Pentru a o debloca, atingeţi 

pictograma lacăt sau apăsaţi butonul Pornire/Oprire

•	  Deschidere listă conexiuni wireless

•	  A lua un screenshot

•	  Oprirea dispozitivului.
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NOTĂ Atunci când reveniţi în meniul principal apăsând  

butonul ,  aplicaţia nu se închide, ci continuă să ruleze în fundal. 

Din acest motiv, de exemplu, procentajul de citire afişat în Bibliotecă 

nu se schimbă după ce părăsiţi cartea apăsând . Pentru a închide 

aplicaţia, atingeţi colţul din stânga sus al ecranului, apăsaţi continuu 

butonul  sau selectaţi opţiunea de meniu corespunzătoare a 

aplicaţiei.



Citirea cărţilor

Acest capitol vă prezintă modul în care puteţi citi cărţi elec-

tronice, precum și modul în care puteţi configura aplicaţia 

software de citire astfel încât cititul să fie cât mai confortabil. 

Dispozitivul suportă următoarele formate de carte: PDF, EPUB 

(inclusiv cu protecţie Adobe DRM); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, 

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

Pentru a deschide o carte atingeţi-i titlul în secţiunea Deschi-

se cel mai recent sau Bibliotecă. Dacă deschideţi o carte pe 

care aţi mai deschis-o înainte, aceasta se va deschide la pa-

gina la care aţi ajuns în citirea sa. În cazul anumitor formate 

de carte (de ex. fb2 sau ePub), după deschiderea aplicaţiei 

de citire a cărţilor, aceasta va număra paginile. Acest lucru 

este indicat prin simbolul ‘…’ în locul unde, în bara de stare, 

se afișează numărul paginilor. În timpul numărării paginilor 

nu pot fi utilizate anumite funcţii.

Pentru a accesa meniul de citire, atingeţi mijlocul ecranului.
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Dacă atingeţi mijlocul ecranului, va apărea meniul de citire. 

GESTURI ÎN MODUL 
CITIRE

Închide
carte

Semn 
de 
carte

Deschidere
meniu citire
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Părăsire 
carte

Titlu carte Căutare Semn de 
carte

Extindere 
meniu citire

Cuprins Răsfoire pagini Deschidere me-
niu ReadRate

Meniul de citire
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REŢELE DE SOCIALIZARE ŞI READRATE

De acum veţi putea beneficia de avantajele reţelelor de so-

cializare chiar de pe Pocketbook: puteţi împărtăși citate din 

cărţi, adăuga comentarii, să spuneţi ce citiţi sau ce aţi citit, 

dacă vă place sau nu. De asemenea, ReadRate vă permite să 

urmăriţi evenimentele prietenilor dvs. și să obţineţi informa-

ţii despre cele mai populare cărţi.

Pentru a trimite evenimente în reţelele sociale, aveţi nevoie 

de o conexiune la Internet. Pentru a deschide meniul Rea-

dRate, atingeţi pictograma  din meniul de citire.

http://readrate.com


Citirea cărţilor 57 

Se citeşte acum, Am citit, Îmi place, Nu îmi place

1.	 Atingeţi una dintre opţiunile (Se citeşte acum, Am 

citit, Îmi place sau Nu îmi place).

2.	 Specificaţi datele (adresă e-mail și parolă) unuia din-

tre conturile dvs.: în reţelele de socializare sau în Librărie..

3.	 Ca rezultat se va crea profilul ReadRate, la care pu-

teţi alte conturi din reţele de socializare. După autorizare 

apare următoarea fereastră:
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4.	 Selectaţi reţelele de socializare în care doriţi să trimi-

teţi știri: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – pic-

togramele reţelelor selectate vor fi evidenţiate.

5.	 Dacă reţeaua de socializare aleasă nu a fost legată la 

profilul ReadRate, vi se va propune să o legaţi.

6.	 Confirmaţi-vă alegerea selectând OK.

Toate acţiunile sunt afișate în mod implicit în profilul dvs. 

ReadRate și în bara de știri a reţelei de socializare selectată.

După activarea stărilor Se citeşte acum, Am citit, Îmi place 

sau Nu îmi place, pictogramele acestora devin colorate — 

, ,  și .

Împărtăşire citat

Pentru a împărtăși un citat dintr-o carte:
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1.	 Dacă atingeţi lung ecranul în cartea deschisă, apare 

cadrul pentru selectarea textelor.

2.	 Selectaţi citatul și atingeţi pictograma Împărtăşire

.

3.	 În continuare se desfășoară scenariul Se	 citeşte	
acum,	Am	citit,	Îmi	place,	Nu	îmi	place, începând cu pasul 2.

4.	 Toate acţiunile prietenilor dvs. în ReadRate sunt afi-

șate în Evenimente recente de pe dispozitiv:

5.	 Puteţi Şterge sau Deschide un eveniment. La deschi-

dere sunt afișate toate noile acţiuni ale prietenilor dvs. din 

ReadRate.
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Pentru a șterge informaţiile privind conturile din reţelele so-

ciale din ReadRate, accesaţi Setări > Conturi şi sincronizare 

> ReadRate > Ştergere autorizaţie ReadRate pe PocketBook.

Dacă doriţi să opriţi temporar funcţia ReadRate, alegeţi Oprit 

în Setări > Conturi şi sincronizare > ReadRate > Stare Rea-

dRate. În urma acestei acţiuni, toate opţiunile ReadRate de-

vin ascunse și inactive.

RĂSFOIRE

Pentru a răsfoi paginile faceţi un gest de glisare 

sau utilizaţi tastele /  ale dispozitivului.
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CUPRINS

În cazul în care cartea are un cuprins, îl puteţi deschide selec-

tând opţiunea corespunzătoare din meniul de citire.

Secţiunea cuprins conţine trei părţi:

•	 Capitole (titlurile capitolelor din carte);

•	 Semne de carte (făcute în timpul citirii);

•	 Note (grafice sau textuale).

În cazul în care cartea nu are cuprins, semne de carte sau 

note, aceste părţi apar goale. În cazul în care cuprinsul are 

mai multe nivele, nivelul superior va fi marcat cu simbolul ‘+’. 

Atingeţi acest simbol pentru a-l extinde. Simbolul ‘+’ se va 

schimba în ‘-’. Atingeţi-l pentru a restrânge.

Pentru a deschide meniul de cuprins atingeţi lung ecra-

nul sau apăsaţi tasta . Prin acest meniu puteţi deschide 

elementele din cuprins, edita sau șterge note și semne de 

carte.
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SALT LA PAGINĂ

Există mai multe căi de a sări la o anumită pagină:

•	 prin deplasarea cursorului din bara de progres în 

meniul de citire. Butoanele < și > vă ajută să navigaţi mai 

exact, cu câte o pagină înainte, respectiv înapoi.

•	 prin atingerea cursorului, caz în care apare o fereas-

tră de dialog în care puteţi specifica numărul paginii pe care 

doriţi să o deschideţi.

•	 prin atingerea numărului paginii actuale în meniul 

de citire. acţiune care deschide o fereastră de dialog în care 

puteţi indica numărul paginii dorite.

•	 prin atingerea numărului paginii actuale din bara de 

stare. acţiune care deschide o fereastră de dialog în care 

puteţi indica numărul paginii dorite sau puteţi derula până 

la pagina dorită și vizualiza miniaturile paginilor deschise re-

cent. Titlul capitolului se afișează sub bara de derulare.

De asemenea, puteţi extinde sau restrânge toate toate ele-

mentele din cuprins.
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SEMNE DE CARTE

Pentru a crea un semn de carte atingeţi colţul din dreapta 

sus al ecranului. Apare un simbol în formă de ureche de câi-

ne.. Pentru a șterge semnul de carte atingeţi acest marcaj și 

confirmaţi ștergerea.

Un alt mod de a crea/șterge semne de carte este să selectaţi 

opţiunea corespunzătoare din meniul de citire.

Toate semnele de carte sunt afișate în cuprinsul cărţii.

În secţiunile Deschise cel mai recent sunt afișate miniaturile 

celor mai recente patru pagini deschise.
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URMAREA LINKURILOR

Pentru a sări la o notă de subsol, respectiv la un link intern 

sau extern, atingeţi elementul pentru a comuta în modul 

afișare linkuri. Pentru a ieși din acest mod, atingeţi colţul din 

stânga sus al ecranului.

Dacă linkul duce la o pagină web, aceasta se va deschide în 

browserul integrat al dispozitivului. Pentru a reveni în modul 

citire, selectaţi Ieşire în meniul browserului.

CĂUTARE

Pentru a efectua o căutare în textul cărţii, selectaţi opţiunea 

Căutare  în meniul de citire. După introducerea textului de 

căutat cu tastatura de pe ecran, rezultatele vor apărea evi-

denţiate. Pentru a trece de la o instanţă găsită la alta, atingeţi 

butonul săgeată din colţul din dreapta jos al ecranului.
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DIMENSIONARE

Cărţi în format text

În cărţile în format text (ePub, FB2, DOC etc.) puteţi modifi-

ca dimensiunea caracterelor prin gestul de redimensionare: 

executaţi un gest de ciupire cu două degete pentru a reduce 

dimensiunea caracterelor. Pentru mărire, depărtaţi degetele. 

Dimensiunea caracterelor poate fi modificată și prin glisarea 

pe partea dreaptă a ecranului: în sus pentru a le mări, re-

spectiv în jos pentru a le micșora.

Prin opţiunea Setări din meniul de citire aveţi posibilitatea de 

a configura aplicaţia de citire: font, dimensiune font, spaţi-

ere, lăţimea marginii paginilor, despărţire în silabe (activare/

dezactivare) codificare, modul de reîmprospătare (Cea mai 

bună calitate sau Viteză mare).
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PDF şi DjVu

Puteţi modifica doar dimensiunea întregii pagini (cu excep-

ţia modului Aranjare pentru PDF).

Prin gestul de ciupire cu două degete micșoraţi, prin depăr-

tarea degetelor măriţi, sau trăgând un deget în sus pe par-

tea dreaptă a ecranului măriţi, iar trăgându-l în jos micșoraţi 

textul.

Prin opţiunea Dimensionare din meniul de citire puteţi selec-

ta modul de vizualizare:

•	 Normal – dimensionarea paginii astfel încât să în-

capă pe ecran;

•	 Coloane – pentru citirea cărţilor formatate în coloa-

ne. Pentru a naviga în pagină utilizaţi butoanele de navigare. 

Trecerea la pagina următoare se face după se ajunge la mar-

ginea inferioară a foii;

•	 Aranjare – în acest mod textul este formatat astfel 

încât să se afișeze complet pe ecran. Modul Aranjare este 
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disponibil doar pentru cărţile PDF. Anumite tabele și imagini 

nu pot fi afișate în modul Aranjare format;

•	 Încadrare pe lăţime – dimensionarea paginii în 

funcţie de lăţimea ecranului;

•	 Decupare margini – permite reducerea lăţimii sau 

înălţimii marginilor. În secţiunea Mod din meniul de citire 

apăsaţi  pentru a extinde meniul Decupare margini. 

•	 automat — marginile vor fi decupate automat

•	 manual — cu ajutorul butoanelor cu săgeţi setaţi 

lăţimea și înălţimea marginilor. După selectarea zonei de 

decupare, definiţi setările decupării: toate paginile, pagini 

impare, pagini pare sau doar pagina actuală. Confirmaţi ale-

gerea dând clic pe Decupare margini.

Dacă decuparea marginilor se aplică doar paginii actuale, 

semnătura vizualizării minimizate se schimbă în Decupare 

margini (auto) sau Decupare margini (manual). Pentru a 

dezactiva decuparea marginilor, bifaţi căsuţa de control off.
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DICŢIONAR

Atingeţi lung pe un cuvânt pentru a deschide un panou în 

care puteţi căuta traducerea în una din dicţionarele instalate, 

sau în care puteţi a căuta un cuvânt în Google.

După alegerea opţiunii Dicţionar, se deschide o fereastră în 

care apare articolul de dicţionar al cuvântului selectat. Aveţi 

la dispoziţie următoarele instrumente:

Tastatura de pe ecran 
pt. introducerea 

textului de tradus

Comutare 
pe alt 

dicţionar

Afişare cuvinte 
similare/ Revenire la 

traducere

Fixare fereastră în 
partea de sus/jos a 

ecranului
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NOTE

Note vă permite să salvaţi fragmente preferate din cărţi și 

să faceţi note scrise direct în text. Toate notele vor fi afișate 

în cuprinsul cărţii. Pentru a comuta în modul note, selectaţi 

opţiunea Notă din meniul de citire.

După comutarea în modul Note apare o fereastră cu sugestii.

Instrumente:

 Marker – atingeţi ecranul la începutul textului dorit și 

trageţi pe ecran degetul până la capătul acestuia. Dacă se-

lectaţi o zonă în care există deja un text evidenţiat cu mar-

kerul, marcajele se vor uni. Dacă atingeţi lung ecranul, apare 

meniul contextual, prin care puteţi adăuga un comentariu 

textual sau puteţi șterge evidenţierea. Dacă în selecţie există 

deja un comentariu, îl puteţi modifica prin opţiunea Vizua-

lizare comentariu.

 Creion – se utilizează pentru a desena note în text.



Citirea cărţilor 70 

 Guma de şters – șterge evidenţierea și liniile desenate cu 

creionul. Pentru a șterge o notă, trageţi stilusul peste zona 

în care se află aceasta.

 Captură ecran – salvează fragmentul de text selectat ca 

imagine.

 Cuprins – deschide cuprinsul cărţii.

 Asistenţă – deschide o fereastră cu instrucţiuni legate de 

utilizarea instrumentelor.

 Închide modul note.

Toate notele sunt accesibile din meniul principal (în secţiunea Note).

ORIENTAREA ECRANULUI

Pentru a schimba orientarea ecranului, selectaţi secţiunea 

Rotire din meniul de citire și alegeţi orientarea dorită.

ÎNCHIDEREA UNEI CĂRŢI

Pentru a închide o carte, atingeţi colţul din stânga sus.



Setări

Acest capitol prezintă modul în care puteţi configura 

interfaţa şi funcţiile software ale dispozitivului pentru o 

utilizare cât mai confortabilă. Selectaţi secţiunea de meniu 

Setări pentru a configura dispozitivul. Toate schimbările vor 

fi aplicate după părăsirea secţiunii.

Dacă aveţi vreo problemă cu noile setări, veţi avea 

posibilitatea de a porni dispozitivul în regim de siguranţă, 

cu setările iniţiale. Pentru a porni dispozitivul în regim de 

siguranţă, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Înapoi atunci 

când dispozitivul este în faza de pornire.

SETĂRI PERSONALE

Deschidere la pornire Aici puteţi seta fie cartea deschisă cel 

mai recent, fie meniul principal.



Setări 72 

ATENŢIE! Implicit, folderul system este ascuns. Pentru a-l face 

vizibil, schimbaţi parametri acestuia în computer.

Sigla la deconectare – imaginea care va apărea atunci când 

dispozitivul este oprit. Puteţi seta coperta cărţii deschise cel 

mai recent alegând copertă carte;

NOTĂ: Puteţi alege chiar şi o poză proprie ca siglă prin aplicaţia 

Fotografii. Pentru mai multe informaţii citiţi capitolul Fotografii.

Font. Dacă doriţi să utilizaţi propriul font, copiaţi fişierele 

acestuia în folderul system/fonts din memoria internă;

Temă – este setată în mod implicit. Dacă doriţi să utilizaţi 

o altă temă, descărcaţi un fişier în format .pbt în folderul 

system/themes;

Mapare taste. În această secţiune puteţi schimba maparea 

tastelor. Pentru a schimba acţiunea la apăsarea unei taste, 

selectaţi-o din listă şi alegeţi acţiunea din listă.
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REŢEA 

Acces reţea — activat sau dezactivat. După activarea 

accesului la reţea, apar următoarele setări:

•	 Conectare automată  activată sau dezactivată.

•	 Conectare la reţele ascunse — Detalii suplimentare 

în capitolul Conectarea la Internet din acest manual

•	 Reţele disponibile — lista reţelelor disponibile. 

Alegând una dintre acestea vor apărea parametrii conexiunii: 

Nume reţea (SSID), intensitate semnal, securitate, adresă IP, 

mască reţea, gateway principal şi DNS.

NOTĂ: Dacă în loc de Reţele disponibile se afişează Căutare, 

înseamnă că dispozitivul caută reţele disponibile.

DATA/ORA

În această secţiune aveţi posibilitatea de a seta data, ora, 

fusul orar şi formatul de afişare. Puteţi utiliza Sincronizare 
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oră sau seta Sincronizare automată timp pentru a utiliza 

ora/data din reţea.

LIMBI/LANGUAGES

Limba/Language

Selectaţi limba de interfaţă a dispozitivului.

Machete tastatură În această secţiune puteţi adăuga 

până la 3 configuraţii de tastatură.

Configurare dicţionare – în această secţiune puteţi 

debifa dicţionarele pe care nu doriţi să le includeţi în listă 

la utilizarea aplicaţie de traducere sau în aplicaţia Dicţionar

CONTURI ŞI SINCRONIZARE

Librărie — în această secțiune puteți introduce Logare și 

Parola pentru autorizare în Librărie.



Setări 75 

PocketBook Sync — În serviciul PocketBook Sync există 

următoarele setări:

•	 PocketBook Sync Status: Activ sau inactiv. Serviciul 

este activat automat după autorizare. Dacă nu aveţi de gând 

să utilizaţi serviciul pentru o perioadă mai îndelungată, îl 

puteţi dezactiva pentru a creşte randamentul Dispozitivului.

•	 Establishing Connection: Automatically 

(conexiunea se stabileşte automat la fiecare jumătate de oră 

pentru căutarea unor reţele disponibile (dacă Dispozitivul 

nu este oprit şi nu este în modul hibernare)) sau Manually 

(conexiunea se stabileşte în momentul actualizării listei 

descărcărilor sau la alegerea reţelei).

•	 Downloading via Wi-Fi: On demand (trebuie să 

prelucraţi lista înainte de descărcare) sau Automatically 

(toate fişierele noi sunt descărcate automat).

•	 Download folder: locaţia fişierelor descărcate. 

Folderul implicit este «Downloads». Puteţi alege un alt 

folder sau puteţi crea unul nou în memoria internă a 

Dispozitivului sau pe cardul SD extern.
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•	 Login/Ieşire: dacă nu sunteţi conectat la serviciu, 

apare pagina cu lista librăriilor. Aici trebuie să alegeţi 

librăria, după care trebuie să vă conectaţi la serviciu. Dacă 

sunteţi conectat la serviciu, vă puteţi deconecta de la 

PocketBook Sync.

Dropbox — În serviciul Dropbox există următoarele setări:

•	 Login/Ieşire: dacă nu sunteţi conectat la serviciu, 

introduceți datele contului dvs. Dropbox pentru a vă 

conecta. Dacă sunteţi conectat la serviciu, vă puteţi 

deconecta de la Dropbox.

•	 Sincronizare acum: Fișierele din Folder de 

sincronizare și din directorul de pe dispozitivul Pocketbook 

vor fi sincronizate. Înainte de a sincroniza fişierele, 

asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la Internet şi la 

contul Dropbox corespunzător;

•	 Sincr. autom.: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea 

automată. Serviciul se activează automat după conectare, 

astfel că Dropbox va sincroniza automat fişierele, în cazul 
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în care conexiunea Wi-Fi este activă. Puteţi dezactiva 

sincronizarea automată pentru a optimiza productivitatea.

•	 Folder sincr.: locaţia fişierelor sincronizate. De 

asemenea, puteţi muta fișiere în Folder sincronizare, dacă 

doriţi să le sincronizaţi cu directorul Pocketbook reader. 

Folderul implicit este Dropbox PocketBook. Puteţi alege un 

alt folder sau puteţi crea unul nou în memoria internă a 

Dispozitivului sau pe cardul SD extern.

•	 Inf. despre serviciu.

Send-to-PocketBook - Sunt disponibile următoarele 

opţiuni:

•	 Conectare/Deconectare: dacă nu sunteţi autorizat 

în aplicaţie, introduceţi adresa de e-mail de contact şi 

parola, pentru autorizare. Dacă sunteţi autorizat, vă puteţi 

deconecta din Send-to-PocketBook.

•	 Primire fişiere acum: Conţinutul Folderului de 

descărcare va fi actualizat. Înainte de actualizare, asiguraţi-

vă că dispozitivul este conectat la Internet.
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•	 Primire automată fişiere: Activ sau inactiv. Fișierele, 

trimise pe adresa dispozitivului, username@pbsync.

com, vor fi automat actualizate în folderul de descărcare 

dacă este activă conexiunea Wi-Fi. Pentru a optimiza 

productivitatea dispozitivului, puteţi dezactiva primirea 

automată a fişierelor.

•	 Folder de descărcare: locaţia fişierelor primite. 

Folderul Send-to-PocketBook este configurat implicit. Puteţi 

alege un alt folder sau puteţi crea unul nou în memoria 

internă a dispozitivului sau pe cardul SD extern.

•	 Despre serviciu — informaţii detaliate despre 

serviciu.

ReadRate — În această secţiune puteţi efectua Ştergere 

autorizaţie ReadRate. După ştergere se şterg toate fişierele cu 

evenimente din ReadRate. Pentru mai multe informaţii despre 

ReadRate citiţi capitolul Reţele de socializare şi ReadRate.
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Adobe DRM — Ştergere  autorizaţie Adobe DRM.  După 

ştergere, toate documentele cu protecţie DRM devin 

indisponibile.

SETĂRI SUPLIMENTARE

Profiluri	utilizator
Aici puteţi configura până la 6 profiluri de utilizator (5 pot 

fi stocate în memoria internă, iar unul pe cardul microSD). 

Fiecare profil stochează starea fiecărei cărţi, cărţile deschise 

cel mai recent, semnele de carte, notele, favoritele şi 

conexiunile de reţea preconfigurate.

Pentru a crea un nou profil, selectaţi opţiunea 

corespunzătoare. Veţi fi invitat să specificaţi destinaţia 

(memoria internă sau card SD), după care trebuie să 

introduceţi numele cu ajutorul tastaturii de pe ecran. După 

această operaţiune profilul creat va stoca valorile actuale 

ale parametrilor menţionaţi mai sus.
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Pentru a activa profilul, deschideţi-l pe cel dorit. În meniul 

contextual al profilului puteţi schimba avatarul, duplica 

profilul creând unul nou (pe cardul SD sau în memoria 

internă), să redenumiţi sau să ştergeţi profilul.

Sistem

Formatare memorie internă – această acţiune va duce la 

ştergerea tuturor datelor, cu excepţia fişierelor de sistem;

ATENŢIE! Dacă doriţi să ştergeţi toate datele de pe dispozitiv, 

utilizaţi această funcţie şi nu încercaţi să formataţi memoria 

internă a dispozitivului printr-un calculator. 

Formatare card SD – această acţiune şterge toate datele 

de pe un card microSD extern;

Copie de rezervă şi restaurare

•	 Restabilire setări iniţiale – dispozitivul va fi 

readus în starea cu setările iniţiale, ştergându-se setările 

efectuate de utilizator. Celelalte date (de ex. cărţi, 

fotografii) nu se pierd;
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•	 Copiere configurare pe cardul SD – această acţiune 

va crea un folder de rezervă pe un card microSD extern şi 

va salva în acest folder setările sistemului. Veţi fi invitat 

să specificaţi numele fişierului cu ajutorul tastaturii de 

pe ecran;

•	 Restabilire configurare – selectaţi fişierul de 

configurare de aplicat dintr-o listă;

Bibliotecă

Această secţiune este destinată optimizării bazei de date 

Bibliotecă.

•	 Actualizare date Bibliotecă – setarea parametrilor 

pentru actualizarea bazei de date Bibliotecă:

•	 Dezactivat – baza de date nu se actualizează;

•	 O dată – baza de date se actualizează după 

părăsirea secţiunii Configurare, iar după actualizare 

parametrii vor fi setaţi pe Dezactivat;

•	 Automat – baza de date se actualizează după 

fiecare deschidere a Bibliotecii şi copiere/ştergere 

de cărţi (inclusiv schimbarea cardului microSD).
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•	 Optimizare bază de date – ştergerea înregistrărilor 

vechi din baza de date. Pentru optimizare, setaţi 

parametrul pe O dată şi ieşiţi din Setări. După optimizare, 

parametrul va fi setat pe Dezactivat.

Blocare dispozitiv după — setarea duratei de inactivitate 

după care dispozitivul se blochează: off (dezactivată), 5 

min, 10 min.

Ştergere pachete – ştergerea dicţionarelor. Bifaţi elementele 

de dezinstalat, apăsaţi Înapoi pentru a părăsi secţiunea şi 

confirmaţi ştergerea în fereastra de dialog.

Mod USB – defineşte modul în care dispozitivul tratează în 

mod implicit conexiunea USB: legătură la PC, încărcare sau 

solicită autorizaţie

Confidenţialitate

Protejare configuraţii cu parolă — cu ajutorul acestei 

secţiuni vă puteţi proteja setările cu o parolă. Selectaţi 
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secţiunea Setare parolă şi specificaţi parola cu tastatura de 

pe ecran. Apoi, de fiecare dată când veţi încerca să accesaţi 

secţiunea Setări, veţi fi invitat să introduceţi parola. 

Puteţi şterge sau modifica parola selectând opţiunea 

corespunzătoare. Pentru a face acest lucru veţi fi invitat să 

introduceţi parola încă o dată.

Diagnostic şi utilizare

Redare text

calitate bună sau viteză mare;

Actualizare completă 

selectaţi numărul de pagini răsfoite după care ecranul va 

fi actualizat complet. Întotdeauna asigură cea mai bună 

calitate, însă consumă cel mai mult. În cazul unei frecvenţe 

mai scăzute, pe ecran pot rămâne reziduuri ale paginilor 

anterioare;
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Avertizare deschidere fişier mare

dacă această opţiune este setată pe activată, dispozitivul 

va afişa o avertizare atunci când încercaţi să deschideţi un 

fişier ce depăşeşte 25 MB;

Bara de stare în modul citire

puteţi configura bara din partea inferioară a ecranului 

pentru ca în modul citire să afişeze informaţiile dorite, 

activând blocurile următoare: Pagina curentă, Data şi ora, 

Titlu carte, Grad încărcare baterie, Multitask, PocketBook 

Sync, Wi-Fi;

NOTĂ Puteţi alege cel mult patru blocuri.

Mod demo

dispozitivul comută în modul demo. Pentru a activa modul 

demonstrativ, bifaţi On pentru elementul Mod demo.
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ECONOMISIRE BATERIE

Aici puteți seta parametrii, care ajuta la salvarea de 

încărcare a bateriei:

•	 Procentaj baterie

•	 Indicaţie luminoasă – puteţi dezactiva indicaţia 

luminoasă selectând oprită în această secţiune.

•	 Oprire după — setarea duratei de inactivitate după 

care puterea de aparatul: 10, 20, 30, 60 min.

INFORMAŢII DESPRE DISPOZITIV

Vor fi afişate următoarele informaţii privind dispozitivul:

Model dispozitiv (model, număr de serie, tip hardware, 

adresa MAC Wi-Fi)

Memorie (dimensiune memorie RAM, spaţiul de stocare 

total şi disponibil în memoria internă şi pe cardul SD)

Software

•	 Versiune software
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•	 Actualizare software — dispozitivul va căuta 

actualizări în ordinea următoare: cardul microSD (dacă 

există), memoria internă  şi Internet;

•	 Actualizare automată — activa / dezactiva 

verificarea automat actualizări

Informaţii legale — licență și informații despre aplicații de 

la terți, folosite pe dispozitiv.



Actualizare firmware

ATENŢIE! Actualizarea de firmware este o operaţiune de mare 

răspundere, în timpul căreia se schimbă programul de gestionare a 

dispozitivului. În cazul executării necorespunzătoare, programul de 

comandă poate fi corupt, trebuind apoi reparat la un centru de service. 

Executaţi procedura de actualizare urmând instrucţiunile de mai jos.

Există două căi de actualizare a firmware.

Actualizare automată

Pentru a lansa actualizarea automată a aplicaţiei software, 

selectaţi Setări > Informaţii despre dispozitiv > Software > 

Actualizare software.

Dispozitivul începe să verifice sursele de actualizare în 

următoarea ordine: cardul microSD, memoria internă,  

Internet.
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Dacă nu a fost setată conexiunea implicită la Internet, 

dispozitivul va solicita conectarea la una dintre reţelele 

wireless disponibile.

De asemenea, puteţi seta căutării actualizărilor automate 

(Setări > Informaţii despre dispozitiv > Software > 

Actualizare automată). În acest caz dispozitivul va utiliza 

doar conexiunea Wi-Fi.

Actualizare manuală

1.	 Accesaţi site-ul www.pocketbook-int.com. 

Selectaţi ţara.

2.	 Daţi clic pe butonul Asistenţă din meniul de sus. 

Selectaţi modelul hardware al dispozitivului dvs.

3.	 Descărcaţi programul firmware pe calculator

4.	 Extrageţi din arhivă fişierul SWUPDATE.BIN şi 

copiaţi-l în folderul rădăcină al cardului microSD sau al 

memoriei interne a dispozitivului 
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5.	 În timpul fazei de pornire apăsaţi şi ţineţi apăsat 

simultan butoanele  şi , până când pe ecran apare 

mesajul Firmware update… (Actualizare firmware...).

6.	 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran

7.	 Aşteptaţi ca pe ecran să apară mesajul: Please 

connect power cable (Conectaţi cablul de alimentare), 

după care conectaţi cablul USB la dispozitiv

NOTĂ Versiunea firmware poate fi afişată accesând Meniul principal 

> Setări > Informaţii despre dispozitiv > Software > Versiune software. 

Dacă fişierul firmware se află în folderul rădăcină al dispozitivului, 

va avea o prioritate mai ridicată decât orice fişier stocat pe cardul 

SD în timpul procesului de actualizare.
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Depanare
Mesaj de eroare Cauză Metodă de remediere

No upgrade image 
found (Imposibil de 
găsit imaginea de 
actualizare)

Imposibil de găsit fişierul 
SWUPDATE.BIN  pe 
cardul microSD. Fişierul 
trebuie să fie în folderul 
rădăcină al cardului.

Încercaţi să formataţi 
cardul microSD (înainte de 
formatare salvaţi o copie 
de rezervă a conţinutului 
acestuia) şi copiaţi fişierul în 
folderul rădăcină al cardului 
gol. Dacă eroarea nu 
dispare, utilizaţi un alt card.

Upgrade image is 
corrupted or Image 
is empty (Imaginea 
de actualizare 
este coruptă sau 
imaginea este 
goală)

Fişierul SWUPDATE.
BIN este corupt sau nu 
există spaţiu disponibil 
suficient pe cardul 
microSD.

Ştergeţi nişte fişiere de pe 
card şi încercaţi să copiaţi 
fişierul SWUPDATE.BIN 
încă o dată. Descărcaţi din 
nou arhiva de pe www.
pocketbook-int.com. Dacă 
eroarea nu dispare, utilizaţi 
un alt card.

File read error 
(Eroare la citirea 
fişierului)

Eroare la cardul microSD
Încercaţi un alt card 
microSD

Error. A different 
firmware version 
is installed on the 
device (Eroare. 
Pe dispozitiv este 
instalată o altă 
versiune firmware)

Fişierul firmware stocat 
în memoria internă a 
dispozitivului este pentru 
o versiune mai veche.

Ştergeţi versiunea veche 
a fişierului firmware 
din folderul rădăcină 
al memoriei interne a 
dispozitivului



Depanarea

Defect Cauză posibilă Soluţie

Dispozitivul nu 
porneşte sau 
porneşte, însă doar 
sigla este încărcată

Bateria este 
aproape epuizată

Încărcaţi bateria

O carte nu se 
deschide - apare 
mesajul Probabil 
cartea este coruptă 
sau protejată, sau nu 
se întâmplă nimic

Cartea este 
coruptă

În cazul în care cartea a fost 
descărcată din magazinul online, 
încercaţi să o încărcaţi din nou. 
Dacă fişierul poate fi deschis pe 
calculator, dar nu şi pe dispozitiv, 
salvaţi cartea într-un alt format.

Cartea html se 
deschide, însă nu 
este afişată corect.

De exemplu, există 
pagini goale, lipseşte 
o parte a textului etc.

Fişierele HTML 
conţin elemente 
non-textuale 
(cadre, scripturi 
JAVA, elemente 
flash)

Salvaţi pagina în format TXT

Cartea se deschide, 
însă în locul anumitor 
litere apar alte 
simboluri, cum ar fi 
semnul întrebării etc.

Codificarea este 
greşită

Comutaţi în modul citire şi 
accesaţi meniul Setări, în care 
schimbaţi codificarea 
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Defect Cauză posibilă Soluţie

Dispozitivul nu 
reacţionează, 
indiferent de tasta pe 
care o apăsaţi

În anumite situaţii 
(de ex. în timpul 
descărcării unor 
cărţi corupte 
sau prea mari), 
dispozitivul poate 
„îngheţa”

Închideţi aplicaţia blocată ţinând 
apăsată tasta  timp de 1-2 
secunde. Dacă acest lucru nu 
are niciun efect, apăsaţi butonul 
Resetare de pe posteriorul 
dispozitivului pentru a-l reporni.

După conectarea la 
calculator discurile 
dispozitivului nu apar 
în Explorer

Dispozitivul este în 
modul încărcare.

Verificaţi modul USB accesând 
Setări din meniul principal. Setaţi 
Legătură la PC sau Solicită 
autorizaţie

În cablul de 
conectare nu 
există semnal

Verificaţi starea cablului USB şi 
asiguraţi-vă că este conectat 
corespunzător. Încercaţi să 
conectaţi cablul USB la un alt port

Nu pot fi salvate 
semnele de carte, 
setările şi poziţia 
actuală în fişier

Sistemul de fişiere 
este corupt

Conectaţi dispozitivul la un 
calculator şi verificaţi-i discurile. 
În acest scop, deschideţi My 
Computer (Computerul meu), 
daţi clic de dreapta pe discul 
selectat şi selectaţi Properties 
(Proprietăţi) > Service (Servicii) > 
Check Disk (Verificare disc)

Memoria internă 
este plină

Ştergeţi nişte cărţi, imagini şi/
sau fişiere cu muzică de care nu 
aveţi nevoie

Bateria se epuizează 
prea repede

Oprirea automată 
este dezactivată

Setări > Ceas în meniul principal. 
Setaţi timpul după care se 
opreşte automat prin opţiunea 
de meniu Oprire după…



Asistenţă clienţi

Pentru informaţii detaliate despre centrele de service din 

ţara dvs., utilizaţi datele de contact de mai jos:

Czech Republic 800-701-307
France 0-805-080-277
Germany 0-800-187-30-03
Italy 800-788-913
Poland 0-0-800-141-0112
Switzerland 0-800-898-720 

Россия 8-800-100-6990

Україна 0-800-304-800

Казахстан 8-800-200-69-90

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

http://www.pocketbook-int.com/support/
mailto:service%40pocketbook-int.com?subject=


Conformitatea cu standardele 
internaţionale

Denumire produs  PocketBook Basic Touch  

Denumire model  PocketBook 624

EUT trebuie să poată fi alimentat prin portul USB, cu sursă limitată 

de alimentare cu electricitate conformă, al unui calculator personal 

sau calculator portabil.

EUT trebuie să poată fi alimentat printr-un adaptor cu sursă 

limitată de alimentare cu electricitate conformă.

Tensiune de ieşire nominală: DC 5V 1A

Acest echipament este marcat cu simbolul 0678 şi poate fi utilizat 

în întreaga Comunitate Europeană.

Acest lucru indică respectarea Directivei nr. 1999/5/CE privind 

R&TTE:
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FranCa – 2,4 GHz pentru regiunile metropolitane din FranCa.

În toate regiunile metropolitane, frecvenCele wireless LAN pot 

fi utilizate în următoarele condiCii, fie în scop public, fie în scop 

privat:

•	 Utilizare în spaCii închise: putere maximă (EIRP*) de 100 

mW pentru întreaga bandă de frecvenCe 2400-2483,5 MHz 

•	 Utilizare în aer liber: putere maximă (EIRP*) de 100 mW 

pentru banda 2400-2454 MHz şi putere maximă (EIRP*) de 10 mW 

pentru banda 2454-2483 MHz.

IMPORTANT: Orice schimbări sau modificări neautorizate operate asupra 

acestui produs pot duce la anularea compatibilităCii electromagnetice şi 

wireless, ceea ce poate determina anularea permisiunii de a utiliza produsul. 

Compatibilitatea electromagnetică a acestui produs este demonstrată în 

condiCiile utilizării unor dispozitive periferice conforme şi a unor cabluri 

ecranate între componentele sistemului. Este important să utilizaCi dispozitive 

periferice conforme şi cabluri ecranate între componentele sistemului pentru 

a reduce posibilitatea unor interferenCe cu aparate radio, televizoare şi alte 

dispozitive electronice.



Informaţii de certificare (SAR)

Dispozitivul îndeplineşte cerinCele directivelor privind expunerea la 

unde radio.

Dispozitivul dvs. este un aparat de emisie-recepCie radio. Dispozitivul 

este conceput astfel încât să nu depăşească limitele de expunere 

la unde radio recomandate de directivele internaCionale. Aceste 

directive au fost elaborate de organizaCia ştiinCifică independentă 

ICNIRP şi includ praguri de siguranCă destinate asigurării protecCiei 

persoanelor indiferent de vârstă şi stare de sănătate.

Directivele legate de expunere referitoare la dispozitive utilizează 

o unitate de măsură cunoscută drept Rată specifică de absorbCie 

sau SAR. Limitele SAR specificate în directivele ICNIRP este o medie 

de 2,0 waCi/kilogram (W/kg) pentru 10 grame de Cesut. Testele 

privind SAR sunt efectuate în poziCii de manevrare standard, cu 

dispozitivul emiCând la puterea sa maximă certificată în toate 

benzile de frecvenCă testate. Nivelul SAR efectiv al unui dispozitiv 

în funcCiune poate fi sub valoarea maximă, deoarece dispozitivul 



este conceput astfel încât să utilizeze doar puterea necesară 

pentru a accesa reCeaua.

Acest echipament este conform cu Recomandarea Consiliului 

Europei din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg 

la câmpuri electromagnetice [1999/519/CE].

Pocketbook International SA 

Made in China

Conţine tehnologia Reader® Mobile, proprietate a Adobe 

Systems Incorporated


	Măsuri de precauţie
	Aspect
	Specificaţii tehnice
	Primii paşi
	Încărcarea bateriei
	Gestionarea consumului
	Încărcarea fişierelor
	Gesturi
	Modul de utilizare a tastaturii de pe ecran
	Conectarea la Internet
	Instalarea extensiilor
	Introducerea unui card microSD

	Meniul principal
	Evenimente recente
	￼ Bibliotecă
	￼ Librărie
	￼ Note
	￼ Dicţionar
	￼ FAVORITE
	￼ Aplicaţii
	￼ Căutare
	Bara de stare
	Gestionare activităţi

	Citirea cărţilor
	Gesturi în modul citire
	Reţele de socializare şi ReadRate
	Răsfoire
	Cuprins
	Salt la pagină
	Semne de carte
	Urmarea linkurilor
	Căutare
	Dimensionare
	Dicţionar
	Note
	Orientarea ecranului
	Închiderea unei cărţi

	Setări
	Setări personale
	Reţea	
	Data/ora
	Limbi/Languages
	Conturi şi sincronizare
	Setări suplimentare
	Economisire baterie
	Informaţii despre dispozitiv

	Actualizare firmware
	Depanarea
	Asistenţă clienţi
	Conformitatea cu standardele internaţionale
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

