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Запобіжні заходи

Перш ніж почати роботу з Пристроєм, будь ласка, прочитайте 

особливо уважно прочитайте цей розділ. Наступні поради до-

поможуть Вам гарантувати Вашу безпеку та подовжити тер-

мін служби Пристрою.

Умови зберігання, транспортування та використання

Діапазон робочих температур Пристрою — від 0° до +40°С, 

через це не піддавайте його надмірно низьким або високим 

температурам. Ніколи не залишайте кабелі поблизу джерел 

тепла — це може призвести до пошкодження ізоляції, що, як 

наслідок, викликає ризик пожежі чи ураження електричним 

струмом.

Намагайтесь уникати наступних впливів на Пристрій:

•	 прямих променів сонячного світла

•	 джерел відкритого вогню або диму

•	 рідин або вологи
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•	 сильних електромагнітних полів, електростатичних 

зарядів та джерел ультрафіолетового випромінювання

•	 надмірного механічного тиску на екран, розніми та 

клавіші Пристрою.

Не залишайте Пристрій надовго приміщення, що погано вен-

тилюються, наприклад, в зачиненому авто.

Не кидайте та не намагайтесь зігнути Пристрій. Захищайте 

екран від предметів, що можуть подряпати або пошкодити 

його. Для захисту рекомендується зберігати і переносити при-

стрій у обкладинці.

Пристрій має ємнісний екран, який реагує тільки на дотик 

пальця до сенсорних елементів управління на екрані. Прикла-

дений надмірний тиск до екрану може зашкодити йому.

Зберігайте Пристрій у місці, недосяжному для дітей.
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Обслуговування

Не намагайтесь розібрати чи модифікувати Пристрій.

Не використовуйте Пристрій, якщо в нього пошкоджено аку-

мулятор, заряджувальний пристрій (корпус, кабель або кон-

такт) або SD-картка. При пошкодженні акумулятора (тріщини 

в корпусі, витік електроліту, втрата форми) його слід замінити 

в центрі сервісного обслуговування. Використання самороб-

них або модифікованих акумуляторів може призвести до без-

поворотних пошкоджень Пристрою.

Не використовуйте органічні чи неорганічні розчинники, на-

приклад, бензол, для очистки корпусу або екрану. Для ви-

далення пилу використовуйте м’яку тканину, для очистки від 

стійких забруднень — кілька крапель дистильованої води.

Наявність на екрані п’яти або менше дефектних пікселів є 

припустимою нормою і не відноситься до гарантійних дефек-

тів Пристрою.
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По закінченні терміну служби Пристрою зверніться до най-

ближчого авторизованого сервісного центру для проведення 

діагностики щодо безпеки подальшої експлуатації.

Детальну інформацію щодо сервісного обслуговування 

у Вашому регіоні можна отримати за на офіційному сай-

ті PocketBook International: http://www.pocketbook-int.com/

support/

Радіочастотна безпека

Пристрій є приймачем та передатчиком випромінювання 

в радіочастотному діапазоні та може викликати завади для 

радіозв’язку та іншого електронного обладнання. При вико-

ристанні особистих медичних пристроїв (наприклад, кардіос-

тимулятори та слухові апарати) проконсультуйтесь з лікарем 

або виробником щодо безпечності використання Пристрою.

Не використовуйте безпровідні з’єднання в місцях, де це забо-

ронено, наприклад, на борту літака або у лікарні — це може 

вплинути на роботу електроніки або медичного обладнання.

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

Неправильна утилізація Пристрою може завдати 

шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю 

людей. Для уникнення таких наслідків слід виконува-

ти спеціальні вимоги до утилізації Пристрою. Для отримання 

більш детальної інформації щодо переробки Пристрою звер-

ніться до органів місцевого управління, службу збору побуто-

вих відходів, магазин, де було придбано Пристрій або авто-

ризований сервісний центр.

Утилізація електричного та електронного обладнання (дирек-

тива діє в країнах Євросоюзу та інших європейських країнах, 

де діють системи роздільного збору відходів).

В інших країнах утилізуйте батарею у відповідності до місце-

вого законодавства.

Не знищуйте акумулятор шляхом спалювання —  

вибухонебезепечно!



Зовнішній вигляд

1.	 Додому — перехід до 
Головного меню;

2.	 Назад — перехід на по-
передню сторінку;

3.	 Вперед — перехід на на-
ступну сторінку;

4.	 Меню — виклик контек-
стного меню (якщо доступне).

5.	 Micro-USB порт — при-
значено для під’єднання Пристрою 
до ПК чи зарядного пристрою за 
допомогою USB-кабелю;

6.	 Слот карти пам’яті microSD 
— призначений для встановлення 
зовнішньої microSD/SDHC-карти (до 
32 ГБ)

7.	 Вкл/Вимк (кнопка жив-
лення) — вмикання/вимикання 
Пристрою.

ПРИМІТКА Ви можете налаштувати призначення клавіш згідно 

Вашого смаку в розділі Налаштування > Персонізація > Призна-

чення клавіш. Призначення навігаційних клавіш і клавіш гортання 

залежить від орієнтації екрану.



Технічні характеристики

Дисплей 6” E Ink Carta™ ємкісний мультисенсор-
ний екран 800×600, 166 dpi, ч/б

Процесор 1000 МГц

Оперативна пам’ять 256 МБ

Внутрішній 
накопичувач 8 ГБ *

Операційна система Linux®

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

Слот пам’яті microSD/SDHC до 32 ГБ

Батарея Літієво-іонний акумулятор, 
1300 мАч, 3,7 В **

Формати книг
PDF, EPUB (в т.ч. захищені DRM); TXT, 
FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, 
DOC, DOCX, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

Формати зображення JPEG, BMP, PNG, TIFF
Розміри 174,4×114,6×8,3 мм

Вага 180 г

* Реальний об’єм пам’яті, доступної для користувача, може змінюватися в залеж-
ності від версії програмного забезпечення і кількості встановлених програм.

** Тривалість роботи батареї від одного заряду може варіюватися в залежності 
від режиму використання та вибраних налаштувань.



Приступаючи до роботи

В цьому розділі Ви дізнаєтесь, як підготувати Пристрій 

до роботи, а також ознайомитесь із основними функ-

ціями керування Пристроєм.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Для подовження терміну служби акумулятора реко-

мендується заряджати Пристрій вперше у вимкненому 

стані від 8 до 12 годин. Зарядити акумулятор можна 

від комп’ютера або від мережі, використовуючи заряд-

ний пристрій (може не входити в комплект поставки). 

Щоб зарядити Пристрій, виконайте наступні дії:

1. З’єднайте Пристрій з комп’ютером або заряд-

ним пристроєм за допомогою USB-кабелю. Індикатор 

засвітиться, як тільки почнеться процес заряджання
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2. Коли акумулятор буде повністю заряджено, ін-

дикатор згасне. Тепер Ви можете від’єднати кабель від 

пристрою та ввімкнути його для першого використання.

ПРИМІТКА Індикацію можна відключити в розділі Налашту-

вання > Економія батареї > Світлодіодна індикація.

Якщо Пристрій лишається ввімкнутим під час заря-

джання, на екрані з’явиться запит вибору дії: заря-

джання або зв’язок з ПК. Оберіть відповідний пункт 

для заряджання.

КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ

Щоб увімкнути Пристрій, натисніть кнопку Вкл/Выкл. 

Коли Пристрій буде готовий до роботи, на екрані 

з’явиться Головне меню або остання відкрита книга, в 

залежності від налаштувань (Налаштування > Персо-

налізація > При ввімкненні відкривати).
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Щоб вимкнути Пристрій, натисніть та утримуйте кнопку 

живлення близько двох секунд, доки він не вимкнеть-

ся. Коротке натиснення кнопки Вкл/Вимк заблокує 

Пристрій. Під час блокування Пристрою, зображення 

на екрані зміниться заставкою. Щоб розблокувати, на-

тисніть знову кнопку Вкл/Вимк.

Також Ви можете налаштувати автоматичне вимкнення 

або блокування Пристрою. Зайдіть в розділ Налашту-

вання > Економія батареї > Автовимкнення через або 

Блокування пристрою через і виберіть зі списку інтер-

вал, через який Пристрій вимкнеться або заблокується.

Якщо Пристрій не реагує на дотики до сенсорних еле-

ментів управління на екрані, необхідно почекати до 

30 сек, щоб Пристрій зміг обробити команди, які вже 

надійшли.
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Якщо через 30 секунд Пристрій також не реагує на 

дотики до сенсорних елементів управління на екрані, 

необхідно затиснути і утримувати впродовж 10 секунд 

кнопку Вкл/Вимк для перезавантаження Пристрою. 

ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙЛІВ

Під’єднайте Пристрій до комп’ютера за допомогою 

USB-кабелю.

ПРИМІТКА Під час передачі даних Пристрій повинен бути 

ввімкнений!

На екрані Пристрою з’явиться запит вибору режиму 

USB. Оберіть Зв’язок з ПК, після чого на екрані При-

строю з’явиться інформаційне повідомлення про вста-

новлення з’єднання. Операційна система комп’ютера 

визначить пам’ять Пристрою як знімний диск (якщо 

встановлено microSD-карту — як два). Тепер Ви можете 



Приступаючи до роботи 17 

скопіювати файли на вбудований накопичувач При-

строю або на microSD-карту, використовуючи Провід-

ник чи інший файловий менеджер комп’ютера.

УВАГА! Після закінчення копіювання файлів скористай-

тесь функцією безпечного вилучення пристрою, перш ніж 

від’єднувати USB-кабель!

ЖЕСТИ КЕРУВАННЯ

УВАГА! Сенсорний екран Пристрою має достатньо високу чут-

ливість і є крихкою деталлю. Щоб уникнути його пошкоджень, 

намагайтесь при керуванні Пристроєм за допомогою жестів тор-

катись екрану обережно.

Дотик

Відкриває елемент (книгу, файл, папку, програму 

або пункт меню).
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Дотик та утримання

Відкриває контекстне меню елементу (якщо 

доступно).

Гортання

Гортає сторінки книги, рухає зображення по екра-

ну: проведіть пальцем по екрану в горизонталь-

ному або вертикальному напрямку.

Прокручування

Гортає списки: швидко проведіть пальцем по 

екрану.

Масштабування

Змінює масштаб зображень: зсуньте два 

пальці для зменшення масштабу та роз-

суньте — для збільшення.
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РОБОТА З ЕКРАННОЮ КЛАВІАТУРОЮ

Екранна клавіатура з’являється за необхідності ввести 

текстову інформацію, наприклад, при пошуку або вводі 

облікових даних для бездротового з’єднання.

Щоб надрукувати символ, торкніться відповідної клаві-

ші. Щоб змінити розкладку клавіатури, доторкніться до 

клавіші поточної мови вводу. Додати мови до розклад-

ки клавіатури можна в розділі Налаштування > Мови 

(Languages) > Розкладки клавіатури.

1. Змінити регістр

2. Ввести набраний текст
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3. Закрити екранну клавіатуру

4. Стерти останній введений символ

5. Змінити мову вводу.

При введенні паролів (наприклад, при введені даних 

облікового запису Wi-Fi) на текстовому полі з’явиться 

позначка  — доторкніться до неї для відображення 

введених символів.

НАЛАШТУВАННЯ З’ЄДНАННЯ WI-FI

Пристрій може з’єднуватись з Інтернетом за допомо-

гою бездротового Wi-Fi з’єднання. Якщо Ви відкриєте 

програму, що потребує виходу в Інтернет (наприклад, 

Браузер або PocketNews), відкриється перелік доступ-

них безпровідних з’єднань. Якщо мережа, до якої Ви 

хочете підключитись, є захищеною, введіть ключ мере-

жі з екранної клавіатури.
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Також Ви можете налаштувати з’єднання і встановити 

автоматичне підключення.

1. Оберіть пункт Налаштування > Мережа > До-

ступ до мережі

2. Після встановлення Ввімкнено в пункті Доступ 

до мережі з’являться додаткові пункти меню: Автома-

тичне підключення, Підключення до прихованої мере-

жі та список доступних мереж Wi-Fi.

ПРИМІТКА Якщо доступних мереж нема або сигнал слабкий, 

замість пункту Доступні мережі відображається пункт Скану-

вання — здійснюється пошук доступних мереж.

3. Щоб підключитися до прихованої мережі, від-

крийте пункт Підключення до прихованої мережі і в 

полі Ім’я мережі (SSID) введіть ім’я з екранної клавіатури.

4. Оберіть тип захисту: проста (WEP), WPA/WPA2 

Enterprise або WPA/WPA2 PSK
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ПРИМІТКА Після вибору шифрування WEP необхідно вказа-

ти тип аутентифікації: відкрита система (OPEN) або Спіль-

ний ключ (SHARED). Пристрій не розпізнає тип аутентифікації 

автоматично.

За замовченням встановлено режим без шифрування. 

Після вибору типу шифрування з’явиться поле вводу 

коду доступу

ПРИМІТКА Максимальна довжина ключа доступу для шифру-

вання WPA-PSK — 64 символи

5. Відкрийте пункт Додаткові налаштування. 

В пункті Роз’єднати якщо неактивно (хвилин) вибе-

ріть інтервал бездіяльності, через який з’єднання буде 

розірвано. 

6. Виберіть у списку Конфігурація IP-адреси: 

•	 DHCP — отримувати IP-адресу автоматично 

(якщо в мережі налаштовано DHCP-сервер)
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•	 Вручну (для досвідчених користувачів) — 

введіть параметри мережі вручну за допомогою 

екранної клавіатури

7. Якщо необхідно, налаштуйте проксі-сервер. 

Для цього відкрийте пункт Налаштування проксі 

та за введіть параметри проксі-серверу з екранної 

клавіатури

8. Для перевірки налаштувань і з’єднання з мере-

жею поверніться в меню Підключення до прихованої 

мережі і оберіть Підключитися. У разі невдалого під-

ключення Ви зможете продивитись журнал подій.

ПРИМІТКА З’єднання Wi-Fi може бути використане лише для 

зв’язку з мережею Інтернет. Передавати файли по мережі не 

можна. Пристрій може під’єднуватись до точки доступу Wi-Fi, 

на якій налаштовано фільтрацію MAC-адреси.
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ВСТАНОВЛЕННЯ MICROSD-КАРТИ

Об’єм внутрішнього накопичувача даних Пристрою  — 

8  ГБ, але Ви можете його розширити, встановивши 

microSD-карту об’ємом до 32 ГБ. Вставте її у гніздо, як 

показано на малюнку, і злегка натисніть, доки вона не 

буде зафіксована.

Для того, щоб витягнути карту пам’яті, злегка натисніть 

на її край, доки вона не стане вільною, після цього обе-

режно потягніть її.

УВАГА! Якщо Ваша SD-карта застрягла, не намагайтесь витягну-

ти її самостійно, звертайтесь одразу до сервісного центру.

Вигляд ззаду
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ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ СЛОВНИКІВ

Ви можете встановити додаткові словники (слов-

ники можна придбати у онлайн-магазині BookLand  

(http://www.bookland.com).

1. Скопіюйте файл доповнення із розширенням 

.pbi на внутрішню пам’ять Пристрою.

2. Від’єднайте Пристрій від ПК.

3. Завантажений файл з’явиться на стіні Останніх 

подій.

4. Запустіть записаний файл як програму та під-

твердьте встановлення.

http://www.bookland.com


Головне меню

У цьому розділі Ви ознайомитесь із основними елемен-

тами інтерфейсу користувача Пристрою.

Після ввімкнення та завантаження Пристрою на екра-

ні з’явиться Головне меню (якщо в пункті Налашту-

вання > Персоналізація > При ввімкненні відкривати 

встановлено відповідну опцію). Для повернення в Го-

ловне меню з будь-якої програми натисніть клавішу 

 Додому.

Головне меню складається з розділу Останні події та 

панелі програм. Коли панель програм знаходиться у 

згорнутому вигляді, то на ній відображаються дві кноп-

ки швидкого переходу до Бібліотеки та Магазину.
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Огляд Головного меню
Останні події — список останніх відкритих 
та завантажених книг

Згорнути Па-
нель програм

Остання 
відкрита

Останні 
завантажені 

Панель 
програм

Події друзів на 
ReadRate

Фільтрація 
подій
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ОСТАННІ ПОДІЇ

В цьому розділі відображаються останні дії, а саме не-

щодавно відкриті та завантажені книги, а також події 

друзів на ReadRate і рекомендації книг (детальніше про 

це в розділі Соціальні мережі та ReadRate). Доторкнув-

шись до знаку  у правому верхньому кутку екрану Ви 

можете налаштувати фільтрацію: 

При дотику на заголовок книги вона відкриється на 

тій сторінці, де Ви закінчили читання. При дотику на 

повідомлення про додані книги відкриється папка Бі-

бліотеки з доданими книгами, згрупованими по даті 

додавання.

Фільтрація

Встановіть галочки навпро-
ти новин ReadRate, які Ви 
хочете отримувати
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Бібліотека

Вихід
Меню

Пошук

Перехід між сторінками 
Бібліотеки

1

2

3

4

5
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 БІБЛІОТЕКА

Бібліотека — файловий менеджер електронних книг. 

Меню Бібліотеки дозволяє фільтрувати, групувати, 

сортувати та змінювати зовнішній вигляд розділу.

1 Фільтрація... 

...здійснюється згідно наступних параметрів:

•	Усі книги — відображаються усі книги на обра-

ному носії;

•	 Зараз читаю — книги з ненульовим відсотком 

прочитання;

•	Улюблені — книги, обрані читачем за допомо-

гою контекстного меню.

2 Групування

Залежно від обраного типу групування у назвах папок 

відображаються наступні параметри:

•	Папка — фактичне розташування книги;
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•	Автор — при виборі цього типу групування 

вгорі вікна з’являється алфавіт;

•	Серія;

•	Жанр;

•	Формат;

•	 Дата додавання.

3 Сортування...

...здійснюється за наступними параметрами:

•	 Ім’я файлу;

•	Назва книги;

•	 Дата відкриття;

•	 Дата створення;

•	Серія;

•	Автор.

Сортування налаштовується за зростанням  або 

спаданням .
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4 Вигляд 

Список книг має три режими перегляду, що обирають-

ся в меню Бібліотеки:

 Простий — в цьому режимі відображається наступ-

на інформація:

•	 позначка папки;

•	 назва книги і автор (якщо відомий);

•	 позначка, що інформує про місце зберігання 

файлу (якщо файл записано SD-карту);

•	 відсоток читання і статус Прочитана .

 Детальний — в цьому режимі відображається об-

кладинка, додається інформація про формат і розмір 

файлу, відсоток прочитання, а також позначки стану 

читання:

•	  — прочитана;

•	  — в Улюблених.

 Ескізний — відображаються обкладинки книг,  на-

зва книги та ім’я автора (якщо відомий), а також позна-

чка Улюбленого .
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5 Пам’ять 

Фільтрація за типом носія має три опції:

•	 Пристрій + Карта пам’яті;

•	   Пристрій;

•	   Карта пам’яті.

Контекстне меню...

...відкривається тривалим дотиком до назви файлу або 

папки...

 

...і дозволяє виконувати наступні операції з файлами 

та папками:

•	 Відкрити (якщо є можливість відкрити аль-

тернативною програмою читання — Відкрити за 

допомогою…)

•	 Інформація 
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•	Позначити як прочитану/непрочитану

•	 Додати до улюблених/Вилучити з улюблених

•	Файл — файлові операції:

•	Перейменувати;

•	Перемістити в папку;

•	 Видалити

•	Пошук — надає можливість швидкого пошуку 

книги за назвою або автором, усіх книг автора, усіх 

книг серії (якщо відомі автор або серія)

•	 Вихід — вийти із Бібліотеки.

 МАГАЗИН

Додаток Магазин надасть Вам можливість зручно ко-

ристуватися порталом якісного ліцензійного контенту 

BookLand з Вашого Пристрою. Необхідно мати активне 

інтернет з’єднання для роботи.
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 НОТАТКИ

В цьому розділі Ви можете переглядати усі нотатки, 

зроблені під час читання. При обранні нотатки відкри-

вається зміст книги, у якому відображені усі нотатки. 

Більш детально про створення та редагування нотаток 

див. у розділі Нотатки.

 СЛОВНИК

Введіть слово з екранної клавіатури, і програма автома-

тично знайде його переклад чи словникову статтю. Для 

переключення словників натисніть клавішу  або тор-

кніться позначки  у правому верхньому куті екрану та 

оберіть словник зі списку. 

УЛЮБЛЕНІ

При виборі цього розділу відкривається Бібліотека, в 

якій відображаються книги, додані до Улюблених.
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ПРОГРАМИ

У цьому розділі знаходяться додаткові програми. Щоб 

вийти із програми, натисніть кнопку Назад  або від-

повідний пункт меню програми .

Калькулятор

Інженерний калькулятор підтримує велику кількість 

математичних операцій, зокрема, різні системи чис-

лення, тригонометричні, логарифмічні, степеневі та 

логічні операції.

Годинник-календар

Відкриває повноекранний годинник і календар на по-

точний місяць. Навігація /  дозволяє гортати кален-

дар. Кнопка  повертає до поточного місяця. Про на-

лаштування дати і часу читайте в розділі Дата/час.

Пасьянс

Класичний пасьянс «Косинка».
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PocketNews

Приложение для чтения RSS-лент новостей. Щоб додати 

стрічку новин, відкрийте розділ Налаштування списку 

стрічок RSS, оберіть пункт Додати RSS-стрічку та вве-

діть адресу стрічки з екранної клавіатури. 

Для видалення стрічки відкрийте її, відкрийте контек-

стне меню та оберіть команду Видалити, або дотор-

кніться до зображення корзини  навпроти стрічки 

новин.

Щоб редагувати стрічку, виберіть в контекстному меню 

пункт Правка та змініть адресу за допомогою екранної 

клавіатури.

Для оновлення стрічки новин оберіть пункт Оновити 

в меню програми. При оновленні стрічки, її вміст до-

дається до файлу із розширенням .hrss, який буде до-

ступним для читання після завершення оновлення в 

офлайн-режимі після оновлення. В процесі оновлення 
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відображається статус завантаження новин. Після за-

вершення оновлення файл стає доступним для читан-

ня в режимі офлайн за допомогою браузера.

Для читання новин виберіть пункт Читати останні 

новини в меню програми. Останні завантаженні онов-

лення стрічок будуть відкриті за допомогою браузера.

Архів новин: вибравши цей пункт, Ви зможете вибрати 

для читання раніше збережені оновлення RSS-стрічок.

Scribble

Програма для малювання та редагування графічних 

нотаток. Для вибору інструментів малювання викорис-

товуйте панель керування програмою:

 Текст — виберіть розташування та розмір тексто-

вої області. Текст вводиться за допомогою екранної 

клавіатури.

 Олівець — малювання тонких ліній.

 Маркер — малювання товстих ліній.
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 Гумка — видалення ліній та тексту.

 Назад — скасувати останню дію.

 Поточний малюнок/загальна кількість малюн-

ків — змінити поточний малюнок.

 Новий — почати новий малюнок.

 Видалити малюнок.

 Закрити програму.

Для збереження малюнку торкніться позначки . Ма-

люнок буде збережено в папці My Pictures в кореневій 

папці пам’яті Пристрою.

Також Scribble використовується для редагування гра-

фічних нотаток.

Судоку

Популярна японська головоломка. Торкайтеся до порожніх 

комірок, щоб виділити їх. У виділену комірку можна ввести 

цифру, яка, на Вашу думку, має знаходитись у цій комірці 
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або помітки — припущення, які цифри можуть знаходитись 

у комірці. Цифри і мітки вибирайте на нижній панелі вибору. 

Управління: Щоб записати цифру в комірку ігрового 

поля, можна вибрати спочатку або цифру для введення, 

або комірку, в яку потрібно ввести цифру або помітку.

Спочатку – комірка:

1. Торкніться комірки, щоб виділити її. 

2. На панелі вибору внизу від ігрового поля ви-

беріть цифру (зліва), яка, на Вашу думку, повинна зна-

ходитись в цій комірці, або помітку (справа) — припу-

щення, які цифри можуть знаходитись в комірці. 

3. Цифри будуть введені у виділену комірку.

Спочатку – цифра

1. Торкніться комірки з ключовими цифрами (відо-

мі з початку гри цифри) або цифр нижньої панелі вибору.

2. Вибрана цифра підсвітиться на панелі вибору, 

демонструючи, що вона є активною.
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3. Подвійним кліком по комірці ігрового поля 

введіть цифру в неї.

ПРИМІТКА: Цифра на панелі вибору залишається виділеною, 

поки не буде вибрана інша цифра.

Нижня панель:

 — Крок назад (відмінити дію);

 — Крок вперед (активний після відміни дії);

 — Очищення комірки.

Підказки:

 — підказка підсвічуванням присутніх на полі цифр.

 — Приховування поміток, які більше невірні для 

комірок

 — Підказка про те, які помітки можна ввести в комірку.

Браузер

Програма для перегляду веб-сторінок. Якщо Пристрій 

не був підключений до безпровідної мережі, Вам буде 

запропоновано підключитися до однієї з доступних.
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Для введення адреси веб-сторінки, торкніться адресного 

рядку та введіть адрес з екранної клавіатури, що з’явиться. 

Щоб перейти за посиланням, просто торкніться його.

Якщо веб-сторінка не вміщається на екрані, Ви можете 

її прокручувати: встановіть палець на екрані та пере-

міщуйте його в потрібному напрямку. Також Ви може-

те прокручувати сторінку в вертикальному напрямку 

клавішами /  (вгору/вниз відповідно). Для зміни 

масштабу сторінки використовуйте жести масштабу-

вання (стискання/розширення).
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В меню Браузера Ви можете налаштувати масштаб, 

продивитись історію відвіданих сторінок, завантажен-

ня, обрані сторінки, повернути екран, вийти із програ-

ми або налаштувати її. В Налаштуваннях Ви можете 

очистити історію, файли cookie, ввімкнути/вимкнути 

JavaScript та завантаження зображень.

Магазин

Додаток Магазин надасть Вам можливість зручно ко-

ристуватися порталом якісного ліцензійного контенту 

книжкового магазину (http://www.bookland.com/) з 

Вашого Пристрою. Необхідно мати активне інтернет 

з’єднання для роботи.

Якщо Ви вже зареєстровані, то натисніть У мене вже 

є аккаунт на BookLand і перевірте правильність нала-

штувань Магазину.

Введіть дані Вашого облікового запису на BookLand у роз-

ділі Налаштування > Акаунти і синхронізація на Пристрої.

http://www.bookland.com/
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Якщо зв’язок з акаунтом налаштований правильно, то 

для Вас будуть доступні всі можливості порталу BookLand.

Натисніть на Особистий кабінет, щоб розгорнути роз-

діли для роботи з особистим акаунтом:

Поповнити баланс – поповнити особистий рахунок на 

сайті BookLand або безпосередньо на Пристрої за до-

помогою банківської карти (Visa, MasterCard, Maestro).

Вихід Особистий кабінет
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Історія покупок – список придбаних в магазині товарів

Мої карти – використовувані банківські карти

Вихід.

Щоб купити товар, оберіть книгу і натисніть Купити. На 

сторінці Оформлення покупки оберіть формат заванта-

жуваної книги і натисніть Купити і скачати. Куплений 

файл переміститься в папку Бібліотека > Downloads і 

з’явиться на стіні Останніх подій Головного меню.

ПРИМІТКА Якщо на Вашому рахунку нема грошей, то після дії 

Купити Вам буде запропоновано поповнити рахунок на сайті 

BookLand або безпосередньо на пристрої за допомогою бан-

ківської карти (Visa, MasterCard, Maestro).

PocketBook Sync

За допомогою сервісу PocketBook Sync Ви можете за-

вантажувати всі вибрані Вами книги з порталу книжко-

вого магазину безпосередньо на Ваш пристрій (і навіть 

на декілька пристроїв). 
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PocketBook Sync зручний тим, що Ви можете заздалегідь 

вибрати потрібні Вам файли на сайті магазину, а потім 

в будь-який час завантажити їх на Ваш PocketBook.

Використання

ПРИМІТКА: Для коректної роботи PocketBook Sync, на При-

строї повинні бути встановлені актуальні час і дата.

Для використання PocketBook Sync необхідно виконати 

декілька простих дій:

Реєстрація

1. Зареєструйтесь на сайті магазину. (Наприклад, 

на сайті www.bookland.com необхідно також додати 

Ваш пристрій до облікового запису, ввівши серійний 

номер пристрою в розділі Пристрої PocketBook).

2. Авторизуйтесь в PocketBook Sync. Для цього:

•	 запустіть програму PocketBook Sync і натисніть Ав-

торизація, або виберіть пункт Увійти в налаштуваннях 

http://www.bookland.com
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PocketBook Sync (Налаштування > Акаунти і синхроні-

зація > PocketBook Sync). Якщо Wi-Fi з’єднання не було 

ввімкнено, Пристрій видасть запит на підключення.

•	 виберіть зі списку контент-провайдерів мага-

зин, де Ви зареєстровані, і введіть дані свого обліково-

го запису в магазині.

Вибір і надсилання контенту на Пристрій

На сайті магазину виберіть книги і надішліть їх на При-

стрій. (Наприклад, в магазині www.bookland.com необ-

хідно вибрати контент в розділі Товари і натиснути Від-

правити на PocketBook).

Завантаження контенту на Пристрій

Увімкніть бездротове з’єднання Wi-Fi на Вашому 

пристрої, або натисніть кнопку Оновити в програмі 

PocketBook Sync (якщо Wi-Fi з’єднання не було ввімкне-

но, пристрій видасть запит на підключення).

http://www.bookland.com
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Якщо в налаштуваннях PocketBook Sync вибрано авто-

матичне встановлення з’єднання, Wi-Fi буде вмикатися 

автоматично кожні півгодини для перевірки наявнос-

ті нових посилань (якщо пристрій не вимкнений/не в 

сплячому режимі).

Після успішного з’єднання посилання для скачування 

автоматично будуть завантажені в чергу.

Якщо в налаштуваннях PocketBook Sync вибрано авто-

матичне завантаження, файли почнуть завантажува-

тись автоматично. Якщо в налаштуваннях PocketBook 

Sync вибрано завантаження По запиту, то спочатку у 

вкладці В черзі Ви побачите список нових посилань, що 

потребують обробки. Необхідно вибрати один, декілька 

або всі елементи списку і натиснути Завантажити (при 

такому налаштування також можна видалити небажані 

для скачування посилання, натиснувши Видалити).
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Ви побачите завантажувані і завантажені файли у 

вкладці Завантаження. Після скачування нові файли 

з’являться в Папці завантаження, розміщення якої 

вказано в налаштуваннях PocketBook Sync (по замовчу-

ванню папка «Downloads»). Після завантаження файл 

з’явиться у стрічці Останніх новин Головного меню.

Фотографії

Відкриває Бібліотеку у режимі перегляду зображень 

(збережених у форматі JPEG, BMP, PNG, TIFF в папку 

Photo). При відкритті фотографії вона відкриється у 

повноекранному режимі. Ви можете встановити зо-

браження як Заставку при вимкненні, Повернути або 

подивитися Інформацію про нього. Доторкніться до 

зображення у повноекранному режимі, щоб перейти 

в режим редагування, і доторкніться до значка викли-

ку меню , що з’явиться у правому верхньому куті 

екрану. В режимі редагування Ви можете змінювати 

масштаб фото, використовуючи жести масштабування, 

і встановлювати вибрану область як заставку.
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Шахи

Ви можете грати з людиною або Пристроєм. Якщо Ви 

граєте проти комп’ютера, Ви можете обрати один із 

10-ти рівнів складності.

Dropbox PocketBook

Програма надає можливість легко завантажувати 

на Пристрій файли, додані в Dropbox з будь-якого 

комп’ютера, пристрою з програмою Dropbox або без-

посередньо з сайту Dropbox. При цьому не потрібно 

нічого встановлювати на Ваш PocketBook, достатньо 

лиш авторизуватись в сервісі Dropbox.

З чого почати

1. Зареєструйтесь в сервісі DropBox (https://www.

dropbox.com).

2. Введіть дані Вашого акаунту Dropbox (ел.пошта 

і пароль) на пристрої PocketBook в розділі Налашту-

вання > Акаунты і синхронізація > Dropbox > Ввійти, 

щоб авторизуватись в сервісі  (При цьому повинно бути 

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com
https://www.dropbox.com
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активне Wi-Fi з’єднання, інакше Вам буде запропонова-

но підключитись)

3. Після успішної авторизації буде створена папка 

синхронізації «Dropbox PocketBook» в Бібліотеці на При-

строї. В акаунті Dropbox з’явиться папка «Програми > 

Dropbox PocketBook», яка буде доступна після синхроні-

зації на інших пристроях із встановленим DropBox.

ПРИМІТКА Програма на Пристрої матиме доступ тільки до 

файлів у папці «Dropbox PocketBook» на сервері.

Як синхронізувати

Автоматично:

Файли, додані в папку «Програми > Dropbox PocketBook» на 

сервері та в папку синхронізації на Пристрої, будуть автома-

тично синхронізуватись при активному інтернет-з’єднанні.

Всі синхронізовані файли будуть завантажені до папки 

синхронізації в Бібліотеці (папка синхронізації по замов-

чуванню — «DropBox PocketBook», але існує можливість 
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її змінити в розділі Налаштування > Акаунти і синхро-

нізація > DropBox > Папка синхронізації).

Вручну:

Щоб синхронізувати вміст папок, в розділі Налаштувань 

виберіть Акаунти і синхронізація > DropBox > Синхронізу-

вати зараз або в Бібліотеці — команду Синхронізувати 

зараз із контекстного меню папки синхронізації.

Після синхронізації отримані файли також доступні в 

папці синхронізації в бібліотеці Пристрою.

 ПОШУК

При виборі цього пункту відкриється екранна клавіату-

ра, за допомогою якої Ви можете ввести фразу в імені 

файлу, назві або імені автора. Після введення пошу-

кового запиту відкриється Бібліотека, що відображає 

знайдені книги.
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СТАТУСНИЙ РЯДОК

Внизу екрану знаходиться статусний рядок, в якому ко-

ротко відображається системна інформація. В режимі 

читання статусний рядок відображає поточну сторінку та 

загальну кількість сторінок у книзі. Для переключення до 

системного статусного рядку, торкніться позначки .

ПРИМІТКА Налаштувати статусний рядок можна в розділі На-

лаштування > Додаткові налаштування > Статусний рядок 

в режимі читання

Wi-Fi підключено 
Доторкніться для 

інформації

Доторкніться, 
щоб відкрити 
список задач

Заряд 
батареїДень тижня і час

Статус 
PocketBook Sync
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КЕРУВАННЯ ЗАДАЧАМИ

Програмне забезпечення Пристрою підтримує багато-

задачність, і Ви можете переключатися між програма-

ми, що виконуються, наступним чином:

•	 доторкнувшись до позначки рядку стану;

•	 відкривши диспетчер задач натисненням і 

утриманням кнопки  Додому.

Окрім переключення між задачами, диспетчер задач 

дозволяє примусово завершувати задачі — для цього 

доторкніться до позначки  біля назви задачі. Також за 

допомогою диспетчера задач Ви можете скористатися 

деякими функціями керування Пристроєм:

•	  — заблокувати клавіатуру. Для розблоку-

вання натисніть кнопку Вкл/Вимк

•	  — відкрити список безпровідних підключень

•	  — зробити знімок екрану

•	  — вимкнути живлення Пристрою.
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ПРИМІТКА При виході з програми за допомогою кнопки До-

дому, програма не закривається і продовжує працювати у фо-

новому режимі. Тому, наприклад, якщо Ви вийдете з програми 

читання, натиснувши клавішу Додому, процент книги, що ві-

дображається в Бібліотеці, не зміниться. Для закриття програми 

використовуйте вихід по торканню верхнього лівого кута екрану 

або по довгому натисканню клавіші  або відповідного пункту 

меню програми.



Читання книг

У цьому розділі Ви дізнаєтесь про те, як читати елек-

тронні книги та налаштовувати програми читання для 

найбільш комфортного читання. Пристрій підтримує 

наступні формати книг: PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), 

FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DJVU, RTF, PRC, MOBI, HTML, 

HTM, CHM, TCR, ACSM. Щоб відкрити книгу, торкніться 

її назви у Останніх подіях або в Бібліотеці. Якщо Ви 

вже читали книгу, вона відкриється на тій сторінці, де 

Ви закінчили читання минулого разу.

У деяких форматах книг (наприклад, FB2 або 

ePub) після відкриття програма буде перераховувати 

сторін-ки — про це свідчитиме знак ’…’ замість 

кількості сто-рінок у рядку стану. Під час перерахунку 

сторінок деякі функції (наприклад, перехід на сторін- 

ку) будуть недоступними. 
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Дотик до центру екрану викликає меню читання.

Відкрити 
меню читання

Вихід 
із книги Закладка

Торкайтеся до 
зон в режимі 

читання
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Выхід 
із книги

Назва 
книги

Пошук Закладка Меню читання

Зміст Перехід 
по сторінкам

Відкрити 
меню ReadRate

Меню читання
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА READRATE

Тепер Ви можете прямо на Вашому PocketBook 

використовувати переваги соціальних мереж, 

ділитися з іншими цитатами із книг, додавати 

коментарі, розповідати, що Ви читаєте і прочитали, 

що сподобалося, а що не сподобалося, ReadRate 

також дозволить Вам слідкувати за подіями друзів і 

отримувати інформацію про найбільш популярні книги.

Щоб надіслати подію в соціальну мережу, необхід-

но підключення до Інтернету. Щоб відкрити меню 

ReadRate, доторкніться до позначки  в меню читання.

http://readrate.com
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Зараз читаю, Прочитано, Подобається, Не подобається

1. Оберіть одну із опцій (Зараз читаю, Прочитано, 

Подобається або Не подобається).

2. Введіть дані (E-mail та пароль) однієї із Ваших 

облікових записів: в соціальних мережах або в магазині 

BookLand.

3. В результаті на сайті ReadRate буде створений 

Ваш профіль, до якого Ви зможете прив’язати 

інші акаунти соціальних мереж. Після успішного 

проходження авторизації з’явиться вікно:
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4. Виберіть соціальні мережі, куди Ви хочете 

надіслати новину: Facebook, Вконтакті, Однокласники, 

Twitter — піктограми обраних мереж стануть 

припіднятими.

5. Якщо дана соціальна мережа не була прив’язана 

до профілю ReadRate, то Вам буде запропоновано 

зв’язати їх. 

6. Підтвердьте вибір кнопкою ОК.

Всі дії по замовчуванню відображаються у Вашому 

профілі ReadRate і в хроніці подій обраних соціальних 

мереж.

Після активації статусів Зараз читаю, Прочитано, По-

добається, Не подобається, їх піктограми в меню чи-

тання стануть зафарбованими — , ,  і .
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Поділитися цитатою

Чтобы поделиться цитатой из книги:

1. При тривалому дотику до екрану у відкритій 

книзі з’являться повзунки виділення тексту.

2. Виділіть цитату і доторкніться до піктограми 

Поділитися .

3. Далі виконується сценарій Зараз читаю, 

Прочитано, Подобається, Не подобається, 

починаючи з п.2.

4. Усі дії Ваших друзів на ReadRate і рекомендації 

будуть відображатися у стрічці подій на Вашому Пристрої:
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Ви можете Видалити або Відкрити подію. При 

відкритті відобразяться всі нові події друзів на сервері 

ReadRate.

Щоб видалити дані своїх облікових записів у соціаль-

них мережах для ReadRate, зайдіть в Налаштування > 

Акаунти і синхронізація > ReadRate > Видалення авто-

ризації ReadRate на Вашому PocketBook.

Якщо Ви хочете тимчасово відключити функціонал 

ReadRate, встановіть Вимкнено в меню Налаштування > 

Акаунти та синхронізація > ReadRate > Статус 

ReadRate. Після цього всі опції ReadRate будуть 

приховані або неактивні.
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ГОРТАННЯ СТОРІНОК

Для гортання сторінок використовуйте 

жест гортання або клавіші / .

ЗМІСТ

Якщо в книзі є структурований зміст, Ви можете перейти 

до нього, обравши відповідний пункт в меню читання.

Розділ змісту складається із трьох вкладок:

•	 Розділи (назви глав книги);

•	Закладки (зроблені під час читання);

•	Нотатки (графічні та текстові).

Якщо у книзі нема змісту, нотаток або закладок, то від-

повідна вкладка буде пустою. Якщо зміст багаторівневий, 

то біля назви верхнього рівня буде відображатися знак 

’+’ — торкніться його, щоб розкрити. При цьому знак змі-

ниться на ’-’, торкнувшись якого пункт закриється.
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Щоб відкрити меню змісту, доторкніться та утримуйте 

палець на екрані або натисніть клавішу Меню.

За допомогою меню Ви можете відкрити пункт змісту, 

розгорнути прихований пункт змісту, відредагувати 

нотатку (текстову або графічну) та видаляти нотатки та 

закладки. 

Також за допомогою пунтку Налаштування 

контекстного меню Ви можете розгорнути або згорнути 

усі пункти змісту.

ПЕРЕХІД НА СТОРІНКУ

Ви можете перейти на певну сторінку декількома 

способами:

•	Пересуньте повзунок вліво або вправо в режимі 

меню читання. Кнопки < та > служать для більш 

точного переходу на сторінку назад/вперед відповідно.
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•	Доторкніться до повзунка, після чого 

відкриється діалогове вікно, де Ви можете ввести 

номер сторінки, куди хочете перейти;

•	Доторкніться до номеру сторінки в режимі 

меню читання, після чого можна ввести номер сторінки 

за допомогою цифр на екрані;

•	Доторкніться до номеру сторінки на статусному 

рядку, після чого відкриється діалогове вікно, де 

Ви зможете перемістити повзунок на необхідну 

сторінку, ввести номер сторінки, доторкнувшись до 

номеру сторінки над повзунком, і подивитися ескізи 

останніх відкритих сторінок. Під полосою прокрутки 

відображається назва розділу.

В розділі Останні відкриті відображаються ескізи сто-

рінок, на які було здійснено перехід раніше.
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ЗАКЛАДКИ

Для створення закладки торкніться правого верхнього 

кутка сторінки, і там з’явиться позначка закладки. Для 

видалення закладки торкніться цієї позначки.

Також Ви можете додавати/видаляти закладки за до-

помогою меню читання, обравши відповідний пункт. 

Усі закладки відображаються у змісті книги.

ПЕРЕХІД ЗА ПОСИЛАННЯМИ

Щоб перейти до примітки, відкрити зовнішнє або вну-

трішнє посилання, доторкніться до нього для переходу 

в режим посилань. Для виходу з цього режиму тор-

кніться лівого верхнього кутка екрану.

Якщо посилання веде на веб-сайт, він відкриється у 

встановленому на Пристрої браузері. Щоб повернути-

ся до читання, оберіть Вихід в меню браузера.
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ПОШУК

Для пошуку в тексті книги оберіть пункт меню читання 

 Пошук. Після введення пошукового запиту з екран-

ної клавіатури, знайдені фрагменти будуть виділені. 

Для переміщення між результатами пошуку торкай-

тесь стрілок в правому нижньому кутку екрану.

ЗМІНА ШРИФТУ АБО МАСШТАБУ

Текстові формати книг

У книгах текстових форматів (ePub, FB2, DOC і т.п.) Ви 

можете змінювати розмір шрифту жестами масштабу-

вання: встановіть два пальці на екрані та зводьте їх для 

зменшення шрифту та розводьте — для збільшення. 

Також розмір шрифту можна змінити, провівши паль-

цем по правому краю екрану: знизу вгору для збіль-

шення і згори донизу — для зменшення.
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Пункт меню читання Налаштування дозволяє більш 

тонко налаштувати програму читання. В цьому пунк-

ті Ви можете обрати шрифт, його розмір, кодування 

тексту, налаштувати відстань між рядками, розміщен-

ня переносів (Увімкнено чи Вимкнено), крок зміни роз-

міру шрифту, режим оновлення сторінки (покращена 

якість або висока швидкість), відображення абзаців 

(автоматично, з нового рядка, із порожнім рядком, 

з нового рядка із відступом), напрямок тексту (авто, 

зліва направо, справа наліво).

PDF та DjVu

Для цих форматів існує тільки можливість змінювати 

масштаб всієї сторінки (окрім режиму Компонування 

для PDF, який описаний далі). Для зміни масштабу ви-

користовуйте жести масштабування: встановіть два 

пальці на екрані та зводьте їх для зменшення масш-

табу та розводьте — для збільшення. Також масштаб 

можна змінити, провівши пальцем по правому краю 
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екрану: знизу вгору для збільшення і згори донизу — 

для зменшення.

Також у пункті меню читання Режим Ви можете змінити 

масштаб або вибрати режим масштабування:

•	Сторінка повністю — одна сторінка на екрані 

із можливістю масштабування;

•	Стовпчики — для читання книг із колонками 

на сторінці;

•	 Компонування (Reflow) — тільки для докумен-

тів у форматі PDF. В цьому режимі текст форматуєть-

ся таким чином, щоб повністю вміщуватись на екрані. 

Розмір шрифту можна змінювати так само, як і в тек-

стових форматах. В режимі Компонування можуть не 

відображатись таблиці та деякі малюнки;

•	По ширині — сторінка масштабується таким 

чином, щоб її ширина відповідала ширині екрану.

•	Обрізка полів — режим обрізання полів до-

зволяє зменшити ширину та висоту полів. У пункті 

меню читання Режим доторкніться до значка , щоб 
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розгорнути меню Обрізки полів. Позначте галочкою 

один із варіантів обрізки полів і підтвердьте кнопкою 

ОК: 

•	автоматично — поля будуть обрізані 

автоматично 

•	 вручну — рухайте кнопки зі стрілками для вста-

новлення ширини та висоти полів. Виділивши область 

обрізки, визначте область обрізки: для всього доку-

менту, парних чи непарних сторінок або тільки для 

поточної сторінки. Після цього оберіть Обрізати поля. 

Якщо на поточній сторінці обрізані поля, то у згорну-

тому вигляді напис Обрізка полів (вимк) зміниться на 

Обрізка полів (авто) або Обрізка полів (вручну). По-

вернути початковий вигляд документу можна, зазна-

чивши пункт  Вимкнено (по замовчуванню).
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 СЛОВНИК

Доторкніться до слова в тексті і утримуйте до появи 

панелі, за допомогою якої можна знайти переклад тек-

сту в словнику або Google. Також вікно зі словниковою 

статтею вибраного слова відкриється при виборі пунк-

та меню Словник. У режимі словника доступні наступні 

інструменти:

Екранна клавіатура 
для введення тек-
сту для перекладу

Змінити 
словник

Переглянути подібні 
слова/ Повернутися до 

перекладу слова

Закріпити вікно 
словника внизу/
зверху экрану
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НОТАТКИ

Ви можете зберігати вибрані фрагменти книги, а також 

робити рукописні помітки безпосередньо в тексті. Усі 

нотатки будуть відображатися у змісті книги. Для вхо-

ду в режим нотаток оберіть пункт меню читання  

Нотатка.

Після входу в режим нотаток відкривається вікно 

підказки.

Інструменти:

 — Маркер виділяє текстові фрагменти: торкніться 

до початку фрагменту і проведіть до кінця. Якщо при 

створенні нового маркера виділяється область, що 

вже містить маркер, то вони будуть об’єднані в один. 

Тривалий дотик відкриє контекстне меню, в якому Ви 

можете додати текстовий коментар, ввівши його з 

екранної клавіатури, або зняти виділення. Якщо фраг-

мент уже містить коментар, пункт контекстного меню 
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Коментувати зміниться на Показати коментар. Піс-

ля вибору цього пункту з’явиться діалогове вікно із 

можливістю редагування або видалення коментаря.

 — Олівець. Інструмент для рукописних поміток у 

тексті. Ескізи сторінок із нотатками зберігаються у зміс-

ті книги.

 — Гумка. Проведіть пальцем через область нотатки 

або малюнка, яку потрібно видалити. 

 — Знімок екрану. Зберігає виділену область тексту 

як зображення.

 — Конспект. Відкриває зміст книги, в якому відо-

бражені усі нотатки.

 — Допомога. Відкриває вікно підказки.

— Вийти з режиму нотаток.

Усі нотатки можна продивитися у розділі Головного 

меню Нотатки.
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ПОВОРОТ ЕКРАНУ

Для зміни орієнтації екрану оберіть пункт меню чи-

тання Поворот та оберіть найбільш зручну для Вас 

орієнтацію.

ЗАКРИТТЯ КНИГИ

Щоб закрити книгу, доторкніться до лівого верхнього 

правого кутка екрану.



Налаштування

В цьому розділі Ви дізнаєтесь, як налаштувати про-

грамне забезпечення та інтерфейс Пристрою за Вашим 

смаком, а також продивитись системну інформацію. 

Усі зміни зберігаються та застосовуються після виходу 

із розділу Налаштування.

Якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми із новими 

налаштуваннями, Ви можете завантажити Пристрій у 

безпечному режимі (із заводськими налаштуваннями), 

утримуючи клавішу Назад при ввімкненні Пристрою.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

При ввімкненні відкривати останню відкриту книгу 

або Головне меню.

Заставка при вимкненні — зображення, яке буде ві-

дображатися на екрані, коли Пристрій вимкнено. При 
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виборі варіанту Обкладинка книги, на заставку буде 

встановлена обкладинка останньої відкритої книги.

ПРИМІТКА Також Ви можете встановити як заставку власну 

картинку із програми Фотографії. Читайте про це в розділі 

Фотографії.

Шрифт — оберіть шрифт інтерфейсу зі списку. Якщо 

Ви хочете використовувати інший шрифт, скопіюй-

те його файли до папки вбудованої пам’яті Пристрою 

system/fonts

УВАГА!  Папка system по замовчуванню прихована. Щоб вона 

відображалась, змініть параметри папки на комп’ютері.

Тема — встановлена по замовчуванню. Якщо Ви хочете 

використовувати іншу тему, завантажте файл із розши-

ренням .pbt в папку system/themes.

Призначення клавіш. Для зміни дії клавіші, обе-

ріть її зі списку та оберіть дію. Клавіші можна окремо 
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налаштовувати окремо для режиму навігації, для тексто-

вих форматів книг (ePub, FB2 та ін.) або PDF та DjVu.

МЕРЕЖА

В цьому розділі встановлюються параметри, необхідні 

при встановленні безпровідного з’єднання.

Доступ до мережі — ввімкнено або вимкнено. Після 

ввімкнення доступу до мережі з’являться налаштуван-

ня підключення:

•	Автоматичне підключення ввімкнено або 

вимкнено.

•	Підключення до прихованої мережі — деталь-

ніше читайте в розділі Налаштування з’єднання Wi-Fi

•	 Доступні мережі — список доступних мереж. 

Вибравши одну із них, Ви побачите параметри даного 

з’єднання: ім’я мережі (SSID), рівень сигналу, захист, IP-

адреса, маска підмережі, основний шлюз, DNS.
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ПРИМІТКА Якщо замість Доступних мереж відображується 

пункт Сканування, значить здійснюється пошук доступних мереж.

ДАТА/ЧАС

В цьому розділі Ви можете встановити дату, час, часовий 

пояс та формат відображення часу. Також можна Синх-

ронізувати час або встановити Автоматичну синхроні-

зацію часу, щоб використовувати дату/час мережі.

МОВИ (LANGUAGES)

Мова (Language). Вибір мови інтерфейсу Пристрою.

Розкладки клавіатури. Ви можете додати до 3-х роз-

кладок екранної клавіатури.

Конфігурація словників. Ви можете обрати словни-

ки, що будуть відображатись у списку при перекладі в 

режимі читання або в програмі Словник
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АКАУНТИ ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ

Магазин — в цьому розділі Ви можете ввести Логін і 

пароль для авторизації в магазині BookLand.

PocketBook Sync — передбачені такі налаштування 

сервісу PocketBook Sync:

•	Статус сервісу PocketBook Sync: Ввімкнено або 

вимкнено. Сервіс вмикається автоматично при автори-

зації. Можна вимкнути, якщо Ви плануєте тривалий час 

не використовувати сервіс, для оптимізації продуктив-

ності пристрою.

•	 Встановлення з’єднання: Автоматично 

(з’єднання буде встановлюватися автоматично кож-

ні півгодини для перевірки наявності нових посилань 

(якщо пристрій не вимкнений/не в сплячому режимі)) 

або Вручну (з’єднання встановлюється при оновленні 

списку для скачування або безпосередньо при виборі 

мережевого з’єднання).



Налаштування 81 

•	 Завантаження за допомогою Wi-Fi: По запиту 

(потрібна Ваша обробка списку перед початком скачу-

вання) або Автоматично (автоматично скачуються всі 

нові файли).

•	Папка завантаження: розміщення файлів. По 

замовчуванню вибрана папка «Downloads». Можна 

вибрати будь-яку папку або створити нову папку, як в 

пам’яті пристрою, так і на додатковій карті.

•	Увійти/Вийти: якщо Ви ще не авторизовані в 

програмі, відкриється браузер для вибору магазину і 

авторизації. Якщо Ви авторизовані, то, за необхідності, 

можна вийти із PocketBook Sync

•	Про послугу — детальніше про сервіс.

Dropbox — передбачені наступні налаштування:

•	Увійти/Вийти: якщо Ви ще не авторизовані в 

програмі, введіть дані Вашого акаунту Dropbox, щоб 

авторизуватись. Якщо Ви авторизовані, то, за необхід-

ності, можна вийти із сервісу.
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•	Синхронізувати зараз: файли в «Папці синх-

ронізації» і папці на сервері «Dropbox PocketBook» бу-

дуть синхронізовані. Перед синхронізацією переконай-

тесь, що встановлено з’єднання Wi-Fi і налаштований 

зв’язок з правильним акаунтом Dropbox.

•	Автосинхронізація: Ввімкнена або вимкнена. 

Сервіс вмикається автоматично під час авторизації, 

тому Dropbox буде автоматично синхронізувати файли, 

якщо є Wi-Fi з’єднання. Можна вимкнути автосинхроні-

зацію для оптимізації продуктивності пристрою.

•	Папка синхронізації: розміщення синхронізова-

них файлів. Також є можливість переміщати файли в 

папку синхронізації, якщо Ви хочете синхронізувати їх з 

папкою «Dropbox PocketBook» на сервері. По замовчу-

ванню папка синхронізації — «Dropbox PocketBook». Є 

можливість вибрати будь-яку папку або створити нову 

папку, як в пам’яті пристрою, так і на додатковій карті.

•	Про послугу — детальніше про сервіс.
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ReadRate — в цьому розділі доступні опції:

•	 Видалення авторизації ReadRate

•	Статус ReadRate

•	Авторизація на ReadRate.

Детальніше про ReadRate див. у розділі Соціальні ме-

режі та ReadRate.

Adobe DRM 

Щоб авторизуватися, введіть ім’я Вашого Облікового 

запису (адреса ел.пошти) і Пароль. Коли Ви авторизо-

вані, в цьому розділі відображається ім’я облікового за-

пису і пункт Видалення авторизації Adobe DRM. Після 

видалення захищені DRM документи будуть недоступні.

ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ

Профілі користувачів

Ви можете сконфігурувати до 6-ти профілів користу-

вача (5 можуть зберігатись у вбудованій пам’яті При-

строю і 1 — на microSD-карті). Кожен профіль зберігає 
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стан книг, останні відкриті книги, закладки, нотатки, 

улюблені та налаштування мережі.

Щоб додати новий профіль, оберіть відповідний пункт 

меню. Вам буде запропоновано обрати місце зберігання 

профілю і ввести його ім’я з екранної клавіатури. Після цих 

дій вищезгадані параметри будуть збережені у профілі.

Для активації профілю оберіть його зі списку. В контек-

стному меню профілю Ви можете змінити його зобра-

ження, скопіювати, перейменувати або видалити його.

Система

Форматування внутрішньої пам’яті — ця дія видалить 

всі дані з внутрішньої пам’яті, окрім системних файлів

УВАГА! Якщо Вам потрібно видалити всю інформацію з вну-

трішньої пам’яті, використовуйте лише цю функцію. Не на-

магайтесь форматувати внутрішню пам’ять за допомогою ПК!
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Форматування SD-карти — ця дія видалить усі дані із 

зовнішньої microSD-карти

Резервне копіювання та відновлення

•	Скидання налаштувань — повернення При-

строю до налаштувань за замовченням, видаляючи 

налаштування користувача. Інші дані (книги, фото, му-

зика і т.д.) видалені не будуть

•	 Копіювання конфігурації на SD — усі систем-

ні налаштування будуть скопійовані до архіву у папці 

backup на зовнішній SD-карті. Вам буде запропоновано 

ввести ім’я архіву з екранної клавіатури

•	 Відновлення конфігурації — оберіть зі списку 

файл для відновлення

Бібліотека

В цьому розділі налаштовуються параметри оновлення 

бази даних Бібліотеки. 

•	Оновлення даних Бібліотеки — встановлює 

параметри оновлення бази даних книг:

•	 Вимкнено — база даних не буде оновлюватись
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•	Одноразово — база даних оновиться при ви-

ході із розділу налаштувань, після чого параметр вста-

новиться у вимкнено

•	Автоматично — оновлення буде проходити 

при кожному відкритті Бібліотеки, а також при запису/

видаленні книг (в т.ч. при зміні зовнішньої SD-карти).

•	Оптимізувати базу даних — видаляє застарілі 

записи бази даних. Для запуску оптимізації встановіть 

параметр одноразово і вийдіть із розділу налаштувань. 

Після оптимізації параметр буде встановлено у Вимкнено.

Блокування пристрою через — встановіть час 

бездіяльності, після якого Пристрій заблокується: вим-

кнено, 5 хв, 10 хв.

Видалення пакетів — видалення словників. Відмітьте 

пакети для видалення, вийдіть із розділу та підтвердьте 

видалення.
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Режим USB — визначає поведінку Пристрою при під-

ключенні по USB: зв’язок з ПК, заряджання або за ви-

бором користувача.

Конфіденційність

Захист налаштувань паролем — в цьому розділі Ви 

можете захистити Ваші налаштування паролем. Вибе-

ріть Встановити пароль та введіть пароль з екранної 

клавіатури. Після цього при кожній спробі зайти в роз-

діл Налаштування Пристрій буде запитувати пароль. 

Ви можете видалити або змінити пароль, обравши від-

повідний пункт розділу.

Діагностика та використання — інформація про деякі 

дії користувача PocketBook збирає з метою подальшого 

покращення Пристрою та надаваних послуг. При цьому 

серійний номер Пристрою і будь-яка інша інформація, 

що дозволяє ідентифікувати користувача, не зберігають-

ся. У розділі налаштувань Діагностика і використання 

Ви можете відключити дану опцію зробу статистики.
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Відображення тексту

зі згладжуванням (краща якість) або без згладжування 

(вища швидкість оновлення екрану).

Повне оновлення сторінки

Оберіть кількість сторінок, що були перегорнуті перед по-

вним оновленням екрану. Пункт Завжди забезпечує кра-

щу якість, але споживає більше енергії. Менша частота 

оновлення екрану економить заряд батареї, проте може 

призвести до появи артефактів попередніх зображень.

При перевищенні розміру файлу 

Обравши Відображати повідомлення, Пристрій буде 

сповіщати про відкриття файлів більших, ніж 25 МБ

Статусний рядок у режимі читання 

Ви можете налаштувати нижню панель в режимі чи-

тання за власним смаком, активувавши інформаційні 
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блоки: Поточна сторінка, Дата і час, Назва книги, 

Заряд батареї, Багатозадачність, Wi-Fi.

ПРИМІТКА Може бути обрано не більше чотирьох пунктів.

Деморежим

переведення Пристрою в демонстраційний режим. 

Для активації демонстраційного режиму встановіть 

Увімкнено поряд  з пунктом Деморежим. 

ЕКОНОМІЯ БАТАРЕЇ

В цьому розділі можна зробити налаштування, які до-

поможуть зекономити заряд батареї: 

•	 Заряд батареї

•	Світлодіодна індикація — Ви можете вимкну-

ти індикацію вбудованого світлодіода, обравши від-

повідний пункт.
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ПРИМІТКА Індикація не вимикається на час заряджання 

Пристрою.

•	Автовимкнення через — встановіть час безді-

яльності, після якого Пристрій вимкнеться: 10, 20, 30 

або 60 хвилин.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ

При виборі даного пункту буде відображена наступна 

інформація:

Модель пристрою (модель, серійний номер, апаратна 

платформа, Wi-Fi MAC адреса),

Пам’ять (оперативна пам’ять, загальний і вільний 

об’єм внутрішньої пам’яті та microSD-карти), 

Програмне забезпечення

•	 Версія ПЗ ( версія ПЗ та дата випуску) 
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•	Оновлення ПЗ — Пристрій здійснить пошук до-

ступних оновлень в наступному порядку: на microSD-

карті, у вбудованій пам’яті та в Інтернеті,

•	Автоматичне оновлення — ввімкнути/ви-

мкнути автоматичний пошук оновлень ПЗ. 

Правова інформація — тут знаходиться ліцен-

зія та інформація про використовуване програмне 

забезпечення.



Оновлення програмного 
забезпечення

УВАГА! Оновлення прошивки — відповідальна операція, в 

ході якої змінюється керуюча програма Пристрою. У разі не-

правильного виконання керуюча програма може бути по-

шкоджена, що призведе до втрати працездатності Пристрою 

і необхідності звернення в сервіс-центр. Тому намагайтеся ви-

конувати процедуру оновлення строго за цією інструкцією.

Є два способи оновлення програмного забезпечення 

Пристрою.

ПРИМІТКА Версію прошивки можна перевірити в розділі На-

лаштування > Інформація про пристрій > Програмне забез-

печення > Версія ПО.



Оновлення програмного забезпечення 93 

Автоматичне оновлення

1.	 Для запуску автоматичного оновлення ПЗ обе-

ріть Налаштування > Інформація про пристрій > Про-

грамне забезпечення > Оновлення ПЗ

2.	 Пристрій почне перевіряти доступні джерела 

оновлень у такому порядку:

•	 MicroSD-картка

•	 Внутрішня пам’ять Пристрою

•	 Інтернет.

У разі з’єднання з Інтернетом Пристрій запитає варіан-

ти можливих підключень до безпровідних мереж.

Також Ви можете активувати автоматичну перевірку 

наявності оновлень. Зайдіть в розділ Налаштування > 

Інформація про пристрій > Програмне забезпечення > 

Автоматичне оновлення і встановіть прапорець On. 

Для цієї операції необхідне з’єднання з Інтернет.
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Оновлення вручну

1.	 Відкрийте сайт www.pocketbook-int.com. Обе-

ріть країну.

2.	 У верхньому меню оберіть кнопку Підтримка 

та виберіть модель Вашого Пристрою в лінійці.

3.	 Завантажте на ПК файл прошивки з розділу 

Прошивки

4.	 Розпакуйте вміст архіву, файл SWUPDATE.BIN, в 

кореневу папку microSD-карти (рекомендовано) або 

внутрішньої пам’яті 

5.	 Вимкніть Пристрій, натиснувши на клавішу 

Вкл/Вимк

6.	 Натисніть і утримуйте кнопки Вперед і Назад 

7.	 Увімкніть Пристрій, натиснувши на клавішу 

Вкл/Вимк. Утримуйте кнопки Вперед і Назад до по-

яви на екрані повідомлення Firmware update…

8.	 Дотримуйтесь інструкцій у вигляді картинок на 

екрані Пристрою: підключіть USB кабель до Пристрію і 

натисніть клавішу Меню.

http://www.pocketbook-int.com
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ПРИМІТКА Якщо файл прошивки знаходиться на SD-карті, то 

під час процедури оновлення він має більший пріоритет, ніж 

файл, який знаходиться у кореневій папці Пристрою.

Можливі помилки та методи їх усунення
Повідомлення 
про помилку

Можлива 
причина

Метод усунення

No update image 
found

На SD-карті не 
знайдено файл 
SWUPDATE.BIN

Спробуйте відформатувати 
SD-карту (попередньо збе-
рігши всю інформацію на 
жорсткий диск) і записати 
файл на чисту карту. У разі 
повторення помилки спро-
буйте виконати оновлення 
з іншої SD-карти.

Update image 
is corrupted або 
Image is empty

Файл SWUPDATE.
BIN пошкоджено 
або на SD-карті не-
має вільного місця

Видаліть непотрібні файли 
з картки та перепишіть 
файл SWUPDATE.BIN ще 
раз. Повторіть завантажен-
ня прошивки з сайту www.
pocketbook-int.com. У разі 
повторення помилки спро-
буйте виконати оновлення 
з іншої SD-карти

File read error Помилка читання 
SD-карти

Спробуйте виконати онов-
лення з іншої SD-карти

Помилка: на при-
строї встанов-
люється інша 
версія прошивки

У внутрішній 
пам’яті міститься 
файл прошивки 
старішої версії

Видаліть файл старої 
прошивки з кореневої 
папки внутрішньої пам’яті 
пристрою



Можливі несправності та методи 
їх усунення

Несправність Можлива причина Усунення
Пристрій не вмика-
ється або вмикається, 
але завантажується 
лише заставка

Акумулятор 
розряджений

Зарядіть акумулятор

Книга не відкрива-
ється — з’являється 
повідомлення 
Можливо, книга 
пошкоджена або 
захищена або нічо-
го не відбувається

Файл книги 
пошкоджений

Якщо книгу було завантажено 
з веб-сайту, спробуйте по-
вторити завантаження. Якщо 
файл відкривається на ПК, але 
не відкривається на Пристрої, 
збережіть книгу в іншому 
форматі

Книга в форматі 
HTML відкривається, 
але відображається 
неправильно, на-
приклад, відобра-
жаються порожні 
сторінки, частина 
тексту відсутня і т.п.

HTML-файл 
містить нетекстові 
елементи: фрейми, 
JAVA-скрипти, 
флеш-елементи 
тощо.

Збережіть сторінку в форматі 
TXT

Книга відкрива-
ється, але замість 
нелатинських літер 
на екрані відо-
бражаються різні 
символи, знаки 
питання і т.п.

Некоректне коду-
вання документу

Відкрийте пункт меню читання 
Налаштування та змініть коду-
вання документу
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Несправність Можлива причина Усунення

Пристрій не реагує 
на натиснення 
клавіш і дотики до 
екрану

В деяких випадках, 
наприклад, при 
завантаження 
пошкоджених або 
занадто великих 
книг можливе «за-
висання» Пристрою

Примусово закрийте програму, 
утримуючи клавіші /  1–2 
секунди. Якщо це не допомагає, 
перезавантажте Пристрій, для 
цього натисніть і утримуйте 
кнопку Вкл/Вимк впродовж 10 
секунд.

При підключенні 
до комп’ютера 
у вікні провід-
ника Windows не 
з’являються диски 
Пристрою

Пристрій зна-
ходиться у 
режимі заряджання 
акумулятора

Перевірте режим роботи USB 
в пункті Налаштування > 
З’эднання. Встановіть режим 
Зв’язок з ПК або Спитати при 
підключенні

Не надходить 
сигнал по 
з’єднувальному 
кабелю

Перевірте, чи не пошкоджено 
USB-кабель і чи надійно його 
вставлено в розніми. Спро-
буйте переключити кабель в 
інший USB-порт комп’ютера

Не зберігаються 
закладки, нала-
штування, поточна 
позиція в файлі

Пошкоджено фай-
лову систему

Під’єднайте Пристрій до ПК, 
після чого виконайте перевірку 
дисків Пристрою. Для цього 
відкрийте Мій комп’ютер, на-
тисніть правою клавішею миші 
на диску Пристрою і виберіть в 
контекстному меню Властивос-
ті > Сервіс > Перевірка диску

Вбудована пам’ять 
переповнена

Видаліть непотрібні книги, зо-
браження та/або музику

Швидко розряджа-
ється акумулятор

Функцію автома-
тичного вимкнення 
неактивна

З Головного меню відкрийте роз-
діл Налаштування > Экономія 
батареї > Автовимкнення через 
та оберіть час, через який При-
стрій буде автоматично вимкнено



Сервісне обслуговування

Детальну інформацію щодо сервісного обслуговування 

у Вашій країні Ви можете отримати з наступних джерел:

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



Сертифікаційна інформація

Пристрій для читання електронних книг (електронна 

книга).

Назва	 товару: PocketBook Basic Touch 2 (ПокетБук 

Бейсік Тач 2)

Номер	моделі:	PB625

Гарантія: 24 місяці. Строк служби: 24 місяці. 

Виробник продукції: Шэньчжэнь Ітоя Діджитал Еплайанс 

Ко. Лтд. (Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd.). 

Адреса: 6/Ф, А1 білдинг, Лонгма Індастріал Парк, Шиянь 

таун, Баоан, Шэньчжэнь, Китай (6F, A1 Building, Longma 

industrial Park, Shiyan Town, Baoan, Shenzhen, China).

Відомості про вміст шкідливих речовин: товар 

відповідає встановленим медичним критеріям безпеки 

згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи.



Умови	 зберігання: Температура 0...+40 °С, відносна 

вологість до 85 %. 

Клас	захисту	від	вологи	та	пилу: IP20.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування продукції 

на території України здійснює ФОП Бочкарьов Андрій 

Анатолійович за адресою: Україна, 02140, м. Київ, 

просп. П. Григоренка, 36А; тел. (044) 577-19-22.

PocketBook International. Вироблено в Китаї.
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