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Turvallisuusvarotoimet

Ennen kuin aloitat laitteen käytön, lue tämä osio huolellisesti. 

Näiden ohjeiden seuraaminen auttaa sinua varmistamaan turval-

lisuuden ja laitteen laajan huoltoiän. .

Säilytys, kanto- ja käyttöolosuhteet

Laitteen käyttölämpötila on 0°C - 40°C, joten älä altista laitetta 

äärimmäisen korkeille tai matalille lämpötiloille. Älä jätä kaapeleita 

koskaan lämmönlähteiden lähelle. Lämmenneet kaapelit tai niiden 

suojaus voi murtua tai vahingoittua, mikä voi johtaa tulipaloon tai 

sähköiskuun.

Yritä välttää seuraavia vaikutuksia:

Suora au-
ringonvalo

Suora liekki 
tai savu

Tahnamaiset tai 
nestemäiset

Voimakkaat sähkö-
magneettiset kentät

 UV-sähkömagn-
eettinen säteily

Sähköstaattinen 
varaus

Liiallinen mekaa-
ninen paine
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Huolto

Älä jätä laitetta pitkäksi aikaa huonosti ilmastoituun 

ympäristöön, esim. autoon tai suljettuun tiukkaan laatik-

koon/pakkaukseen.

Älä pudotta tai yritä sitoa laitetta. 

Suojaa näyttö esineiltä, jotka voivat naarmuttaa tai va-

hingoittaa sitä. Jotta voit varmistaa riittävän näytön suojan, 

suosittelemme säilyttämään laitteen suojaavassa ja/tai ko-

vassa kotelossa.

Pidä pois lasten ulottuvilta.

Älä pura tai muuta kirjanlukijaa. 

Älä käytä laitetta viallisen akun tai laturin kanssa (rikkinäinen 

kotelo, huono kontakti, rikkinäinen syöttökaapeli). Jos akku on 

vaurioitunut (murtunut kotelo, elektrolyytin vuoto, off-muoto 

jne.)  valtuutetun henkilökunnan olisi korvattava se. Kotitekoisen 
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tai muokatun akun käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen ja/tai vahin-

goittaa laitetta.

Älä käytä orgaanisia tai epäorgaanisia liuottimia (esim. benzo-

yyliä), näytön/kotelon puhdistamiseen. 

Käytä pehmeä liinaa, jos haluat poistaa pölyä laitteen pinnalta. 

Käytä muutamia tippoja tislattua vettä, jos haluat poistaa likaa.

Enintään viisi viallista pikseliä ovat hyväksyttäviä näytössä ja eivät 

ole takuunalainen näytön vika.

Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, akun laturin valo-osoitin 

ei ehkä toimi, kun laturi kiinnitetään. Tässä tapauksessa kytke latu-

ri, anna laitteen latautua 1 tunti ja, irroita sitten ja kytke latauslaite 

tai USB-kaapeli uudestaan. Laitetta voi silloin käyttää normaalisti.
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Tuotteen takuuajan loppuun mennessä, ota yhteys lähimpään 

valtuutettuun huoltopisteeseen, jotta laite tarkastetaan ja laitteen 

turvallisuus säilyy.

Lisätietoa huoltokeskuksiasi alueellasi, vieraile Pocket Bookin viral-

lisilla, kansainvälisellä verkkosivustolla: http://www.pocketbook-

int.com.

Varoitus

Laitteen näytössä on helposti rikkoutuva lasipohja! Älä pudota 

tai taivuta laitetta tai kohdista siihen painetta, älä anna näytön 

pintaan kohdistua pistemäistä painetta tai muita toimia, jotka 

voivat rikkoa lasipohjan tai vahingoittaa sitä, jotta vältät laitteen 

vahingoittumisen. Näytössä ei myöskään ole mitään suojakerrosta, 

joten vältä näytön pinnan ja jälkiä tai naarmuja tuottavien esinei-

den välistä kosketusta. Laitteen ja sen näytön vahingoittumisen 

estämiseksi suosittelemme, että säilytät ja kuljetat laitetta Pocket-

book-suojakansien sisällä.

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

Laite vastaanottaa ja lähettää radiotaajuuksia ja ne saattavat 

häiritä radioliikennettä ja muita elektronisia laitteita.  Jos käytät 

henkilökohtaisia lääkinnällisiä laitteita (esimerkiksi sydämentah-

distinta tai kuulolaitetta), ota yhteyttä lääkäriin tai valmistajaan, 

oppiaksesi, onko kyseinen lääkinnällinen laite suojattu ulkoisia RF-

signaaleja vastaan.

 Älä käytä langatonta viestintää paikoissa, joissa se on kiellettyä, 

esimerkiksi laivalla, lentokoneessa ja sairaaloissa — tämä voi vai-

kuttaa ilmassa ilmailulaitteisiin tai lääketieteellisiin laitteisiin.

Käyttö

Tämän laitteen virheellisellä  hävittämisellä  voi olla 

haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja kansanterveydelle. 

Jotta voit estää tällaiset seuraukset, seuraa laitekoh-

taisia hävittämisvaatimuksia. Näiden materiaalien kierrätys  aut-

taa säilyttämään luonnonvaroja. Lisää tietoa kierrätysasioista, 

ota yhteyttä kunnan viranomaisiin, kotitalousjätteen mukaseen 
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noutopalveluun, liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai valtuutet-

tuun huoltoon. 

Sähköisten ja elektronisten komponenttien hävittäminen (direkti-

iviä sovelletaan EU:ssa ja muissa Euroopan maissa, joissa erilliset 

jätteenkäsittelyjärjestelmät ovat  olemassa). Hävitä muissa mais-

sa akut paikallisten lakien mukaisesti.

Älä tuhoa akkua polttamalla, jotta voit välttää räjähdysvaaran.



Ulkoasu

1. Kotisivu –palaa päävalikkoon;

2. Taaksepäin – lukemistilassa sivu 

kääntyy taaksepäin; navigointitilassa – menee 

aiempaan valikkoon tai luettelosivulle;

3. Eteenpäin – kääntää sivun 

eteenpäin;

4. Valikko – avaa pikavalikon (jos 

käytettävissä). Jatkuva  painaminen kytkee 

etuvalon  päälle/pois (Katso etuvalo- osio 

käyttöohjeesta);

5. Micro-USB - yhdistä laite tietoko-

neeseen tai lataa USB-kaapelilla.

6. MicroSD-paikka -jos haluat asentaa ulkoisen microSD/SDHC -kor-

tin (jopa 32 Gt);

7. On/Off (virtapainike) – jatkuva painaminen sammuttaa/käynnistää 

laitteen.

HUOMIO! Voit määrittää oman näppäimistöasettelun Asetukset > Yksilöllistä > Näp-

päimistöasettelu. Navigointi ja sivun kääntämispainikkeiden asettelu riippuu näytön 

suuntauksesta.



Tekniset tiedot

Näyttö
6” E Ink Carta™ HD capacitive multisensor 
1024×758 näyttö, 212 dpi, B&W

Etuvalo Kyllä
Keskusyksikkö 1000 MHz

RAM-muisti 256 (DDR3)
Tallennustila 4/8 Gt *

Käyttöjärjestelmä Linux®

Tietoliikenne
Mikro-USB
Wi-Fi (b/g/n)

Akku Li-Ion Polymer, 1500 mAh **
Korttipaikka microSD/SDHC jopa 32 Gt

Kirjamuodot
PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, 
FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, 
CHM, HTM, HTML, MOBI, CBR, CBZ, ACSM

Kuvamuodot JPEG, BMP, PNG, TIFF
Suunnat 174,4×114,6×8,3 mm

Paino 180 g

*  Todellinen käytettävissä oleva sisäisen muistin koko voi vaihdella riippuen 
laitteen ohjelmistokokoonpanosta.
** Akku ja edellä mainitut arvot saattaa vaihdella riippuen käyttötilasta, yhteydestä ja 
asetuksista.



Alkuun pääseminen

Tässä luvussa opit, miten valmistella laite toimimaan ja sen 

päähallinta ominaisuudet.

AKUN LATAAMINEN

Jotta voit, pidentää akun elinikää, on suositeltavaa ladata 

laitetta ensimmäisellä kerralla 8 -12 tuntia. 

Voit ladata akun (1)tietokoneesta käyttämällä USB-kaape-

lia tai (2) sähköjohdosta käyttämällä laturia (lisävaruste).

1 2
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Jos haluat ladata akun ensimmäistä kertaa, tee seuraava:

•	 Liitä laite tietokoneeseen tai laturiin USB-kaapelilla.  

Laite kytkeytyy päälle heti, kun lataus alkaa.

•	  Kun akku on ladattu täyteen, voit irrottaa liittimen 

laitteesta, ja laite on valmiina käytettäväksi.

Jos laite on päällä, kun kytket kaapelin tietokoneeseen, 

valintaikkuna kysyy valitsemaan toiminnon – Tietokone-

linkki tai Lataa – ilmestyy. Lataus käynnistyy vain, jos sopiva 

tila valittiin.
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LAITTEEN HALLINTA

Käynnistä
Paina Päälle/pois -painiketta. Kun laite on käyttövalmis, päävalikko 
tai viimeksi avattu kirja ilmestyy, riippuen asetuksista.

Sammuta
Paina ja pidä On/Off -painiketta noin kaksi sekuntia, kunnes laite 
sammuu.

Lukitse

Voit lukita laitteesi kolmella tavalla:
1. Paina Päälle/pois -painiketta.
2. Tuo esiin Tehtävienhallinta. Kosketa kuvaketta  , jos 

haluat estää laitteesi.
3. Voi asettaa automaattisesti näppäinlukon tai sammutuk-

sen: siirry Asetukset > Virransäästö > Virta pois    jälkeen tai   Lukitse 
laite  jälkeen, ja aseta joutoaika ennen kuin virta sammuu tai laite 
lukitaan.

Avaaminen Paina Päälle/pois -painiketta.

Käynnistä 
uudelleen

Siinä tapauksessa, että laitteesi 'jumiutuu' (ei reagoi näppäinten 
painalluksiin tai näytön kosketuksiin, sinun täytyy antaa laitteelle 
aikaa (enintään 30 sekuntia) komentojen käsittelyyn. Jos se ei auta, 
voi käynnistää sen uudelleen painamalla Käynnistä uudelleen 
-painiketta.

Tehtävän-
hallinta

Voit tuoda Tehtävienhallinan esiin kahdella tavalla:
•	 painamalla ilmoituspalkki -kuvaketta;                                          
•	 jatkamalla Koti-painikkeen painamista.

Tehtävienhallinta antaa nopean pääsyn joihinkin laiteohjausominaisuuksiin:
•	 sulje käynnissä olevat sovellukset: paina  vasten 

sovellusta luettelossa.
•	 Lukitse laite. Voit vapauttaa laitteen lukituksen 

painamalla ON/OFF-painiketta.
•	  Avoimien langattomien verkkojen lista.
•	 Ota kuvakaappaus.
•	 Sammuta laite.
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PÄÄVALIKON YLEISKATSAUS
Liu´ta alaspäin, jos haluat 
avata IlmoituspaneelinKosketa, jos haluat avata kalenterin

‘Viimeiset kirjat’ 
äskettäin  
avattujen kirjojen 
luettelo

Viimeiset, 
ladatut kirjat

Liu`uta, jos 
haluat avata 
Sovellus-paneelin
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Ilmoituspaneeli

Kosketa tai liu’uta kuvaketta alaspäin  , jos haluat 

avata ilmoituspaneelin.

HUOMIO: Voit avata ilmoituspaneelin myös painamalla 

Valikko- painiketta.

Ilmoituspaneeli antaa helpon pääsyn määrityksiin Wi-Fija 

Frontlight, Synkronointi- verkostopalveluista, Tehtävienhal-

linta, laite Asetukset ja Haku. 

Myös ReadRate-uutiset näytetään siinä.

HUOMIO: Jos haluat nähdä ReadRate uutiset, anna valtuutus 

palvelulle ensin. Mene Asetukset > Tilit ja synkrointi > ReadRate ja 

kirjaudu sisään palveluun.
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LIIKKEET

VAROITUS! Laitteen kosketusnäyttö on riittävän herkkä ja on 

särkyvä kohta. Jotta voit välttää sen vauriotumisen,  kosketa sitä 

varovasti samalla, kun laitetta säädetään liikkeillä.

Napauta

Avaa elementin (kirja, tiedosto, kansio, sovellus tai 

valikkokohde).

Kosketa ja pidä

Pikavalikkoelementti avautuu, (jos käytettävissä).

Liu`uta

Kääntää kirjan sivuja tai luettelon; siirtää kuvan: 

liu`uta sormeasi näytön poikki.

Pyyhkäistä

Rullaa luetteloita: siirrä sormesi näytön poikki 

nopeasti.
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Skaalaus

Muuta kuvan mittakaavaa: laita kaksi 

sormea näytölle ja purista ne yhteen, jos 

haluat leventää tai levitä ne erilleen, jos 

haluat lähentää.

TYÖSKENTELEMINEN NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖLLÄ

Näyttönäppäimistöä käytetään, kun se on välttämätöntä, 

jotta voi syöttää tekstitietoja esimerkiksi hakemiseen tai 

nettiyhteyden tunnistetietoihin.

Jos haluat kirjoittaa merkin, paina näppäintä.

Jos haluat vaihtaa toisen syöttökielen, paina nykyisen kiel-

en painiketta. Jos haluat lisätä kielen näyttönäppäimistöa-

settelulla, mene Asetukset > Kielet > Näppäimistöasettelut.

1. Vaihda kirjainkoko;

2. Kirjoita kirjoitettu teksti;

3. Sulje näyttönäppäimistö;
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4. Korvaa viimeksi kirjoitettu merkki;

5. Vaihda syöttökieli.

Kun kirjoitat salasanan (esim. Wi-Fi -tunnistiedot)  -ku-

vake ilmestyy tekstikenttään. Kosketa sitä, jos haluat nähdä 

kirjoitettuja merkkejä.

ETUVALO

Voit myös säätää etuvalon tasoa käyttämällä liutinta 

ilmoitusrivillä.

Min Max
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YHDISTÄMINEN INTERNETIIN

Laite voidaan yhdistää internetiin käyttämällä  

Wi-Fi -verkkoja. Kun avaat sovelluksen, joka vaatii inter-

net-yhteyden (esim. Selain tai BookStore) Wi-Fi -yhteys 

muodostetaan automaattisesti. Jos tunnettu verkko ei ole 

käytettävissä, luettelo  saatavilla olevista yhteyksistä auke-

aa. Jos verkko, johon haluat yhdistää on suojattu, syötä 

verkon salasana käyttämällä näyttönäppäimistöä.

Wi-Fi -yhteys voi myös olla käytössä/pois käytöstä nap-

sauttamlla kuvaketta  ilmoituspaneelissa. Jos tunnettu 

verkko on käytettävissä, yhteys muodostetaan automaat-

tisesti,  muutoin avautuu luettelo käytettävissä olevista 

verkoista.

Lisäasetukset

Jos on tarpeen määrittää verkkoasetukset manuaalisesti, 

valitse Asetukset > Wi-Fi, mene valittuun verkkoon ja nap-

sauta Lisää… näytön alaosasta:
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•	Voit muuttaa IP-osoite-määrityksen:

•	 DHCP — saa IP-osoite automaattisesti (jos 

DHCP -palvelin on määritetty);

•	 Manuaalisesti (taitaville käyttäjille) — 

syötä verkkostojen parametrit manuaalisesti 

näyttönäppäimistöltä.

•	 Jos verkolla, johon sinun tulisi yhdistää, on väli-

tyspalvelin, voit määrittää sen parametrit välityspalvelin 

määritys -osiossa.

Yhteys salattuun verkkoon

1. Valitse Asetukset > Wi-Fi

2. Avaa yhteys piilotettuun verkkoon ja syötä  sen SSID 

näyttönäppäimistöltä verkon nimi (SSID) -kenttään.

3. Valitse suojaustyyppi vastaavasta luettelosta:

•	 Ei mitään – avoimelle verkolle;

•	Yksinkertainen (WEP) – sen jälkeen, kun valitset 

tämän vaihtoehdon, sinun on määritettävä WEPVal-

tuutustyyppi – Avoin järjestelmä, Jaettu tunnus  tai 

kumpikin. 
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•	WPA/WPA2 PSK – sinun tulisi syöttää verkon 

tunnus (enintään 64 merkkiä).

4. Jos haluat tarkistaa verkon määrityksen ja yhdis-

tää verkkoon, palaa Yhteys piilotettuun verkkoon -osio ja 

paina Yhdistä.

MICROSD-KORTIN LAITTAMINEN

Laitteella on jo sisäistä tallennustilaa 8 Gt, mutta voit laa-

jentaa sitä käyttämällä micro SD -korttia (jopa 32 Gt).  Laita 

se korttipaikkaan, kuten näytetään kuviossa ja työnnä kev-

yesti, kunnes kortti on paikallaan.

Jos haluat ottaa kortin pois, paina sen kulmaan, kunnes se 

ei ole enää kiinnitettynä ja vedä siitä, jotta saat sen.

HUOMIO! Jos SD-kortti jää jumiin, älä yritä poistaa sitä itse, vaan 

ota välittömästi yhteyttä asiakastukeen.



Sovellukset

Tässä luvussa kerrotaan sovelluksista, jotka on esiasennettu 

laitteesta.

Päävalikossa on kolme sovellusta:

•	 Kirjasto,

•	 BookStore,

•	 Selain.

Muut sovellukset ovat sovelluspalkissa. Voit käynnistää 

sen koskettamalla  päävalikon kuvaketta.
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KIRJASTO

Kirjasto on e-kirjojen tiedostojenhallinta, joka sallii lajit-

telun, osion ulkoasun muuttamisen ja suorittaa haun. Lue 

lisää tästä sovelluksesta kohteessa Library.

KIRJAKAUPPA

Kirjakauppa-sovelluksella saat  nopean  ja lisen-

soidun sisältölatauksen kirjakauppasi portaalista  

(http://www.bookland.com/) laitteeseesi. Internet-yhteys 

täytyy olla aktiivisena. 

Jos olet jo rekisteröitynyt portaaliin  

http://www.bookland.com/, paina Minulla on jo Book-

Land-tili ja tarkista, että onko kirjautuminen ja salasana 

syötetty oikein kirjakaupan asetuksissa. 

Syötä tilitieto kauppaan osiossa Asetukset > Tilit ja synkro-

nointi  laitteessasi.
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Jos yhteys tiliin on asetettu oikein, pääset kaikkiin portaa-

lin ominaisuuksiin.

Paina Henkilökohtainen huone , jos haluat laajentaa 

työskentelyvaihtoehtoja henkilökohtaisella tililläsi:

•	 Lataa saldo  –  lataa saldo Bookland-sivustolla tai 

suoraan laitteessa Paypal-järjestelmällä;

•	 Ostohistoria – luettelo tavaroista, joita ostettiin 

kaupassa;

•	 Minun korttini – käytetyt pankkikortit;

•	 Poistu.

Sulje Henkilökohtainen 
huone
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Valitse kirja ja paina Osta , jos haluat ostaa tavaroita. Vali-

tse ladattavan kirjan muoto ja paina Osta ja lataa sivulla 

Sinun ostoksesi. Ostettu tiedosto siirretään kansioon Kir-

jasto > Lataukset ja näytettään seinällä Päävalikon viime 

tapahtumat.

HUOMAAJOS: saldollasi ei ole rahaa, se tarjoaa sinulle tarjo-

taan saldon lataamista BookLand-sivustolla tai suoraan laitteessa 

Paypal-järjestelmällä.

SELAIN

Tämä on sovellus verkkosivujen katseluun. Kun käynnistät 

selaimen, sinulle ehdotetaan, että yhdistät yhteen käytettä-

vissä olevaan langattomaan verkkosivuun.

Jos haluat kirjoittaa verkkosivun osoitteen, kosketa os-

oitepalkkia, kirjoita osoite ilmestyvällä näyttönäppäi-

mistöllä ja paina Enter. Jos haluat seurata linkkiä, kosketa 

sitä. Jos verkkosivusto ei sovi ruutuun, voit rullata sitä: 

laita sormesi ruudulle ja siirrä sivua. Voit myös muuttaa 
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verkkosivun  mittakaavaa käyttämällä zoomausliikkeitä 

(tartu tai levitä kaksi sormea).   Laitteistopainikkeita /

käytetään vierittämään sivua vaakasuoraan:  vieritä alas 

ja  vieritä ylös vastaavasti. 

Selaushistoriavalikosta voit katsella vierailtujen verkko-

sivustojen historian, lataukset, suosikit, säätää näytön 

verkkosivujen mittakaavaa, kiertää näyttöä ja määrittä se-

laimen Asetukset-osiosta Asetusten alla voit pyyhkiä histo-

rian ja evästeet, ottaa pois käytöstä/ottaa käyttöön JavaS-

criptin ja ladatut kuvat. 

Jos haluat poistua selaimesta, kosketa vastaavaa kohdetta 

selainvalikossa.
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VAKIOSOVELLUKSET

Kalenteri ja kello

Avaa tämän kuun kalenterin ja kellon. Navigointi /  kal-

enterin kuukauden vaihto. Painikkeella   palataan tähän 

kuuhun. Lue päivämäärän ja ajan määrittämisestä käyttöop-

paan luvusta Päivämäärä/aika.

Scribble

Piirtämissovellus. Voit valita piirrostyökalun sovelluksen 

ohjauspaneelista  

Teksti: valitse tekstiruudun sijainti ja koko. Teksti 

syötetään näyttönäppäimistöllä.

Kirjasin: vaihda kirjasin ja sen koko.

Kynä: ohuiden viivojen piirtotyökalu.

     Tussi: paksujen viivojen piirtotyökalu.

 Pyyhekumi: viivojen ja tekstin poistotyökalu.

 Palaa: peruuta viimeinen toiminto.

Tämän hetkinen piirustus/piirustusten kokona-

ismäärä: vaihda tämän hetkistä piirustusta.
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  Uusi: aloita uusi piirustus.

  Poista piirustus.

  Poistu sovelluksesta.

Voit tallentaa kuvan koskettamalla  ikuvaketta. Sen hetki-

nen kuva tallnnetaan laitteen juurikansion Omat kuvat -kan-

sioon. Scribble-sovelluksella voidaan myös muokata graafisia 

muistiinpanoja.

Galleria

Avaa kirjaston kuvankatselutilassa (ladattu kansioon Galleria). 

Avattu valokuva näytetään koko näytön tilassa. Voit asettaa 

valokuvan sammutuslogoksi, kiertää sitä tai esittää sen tiedot 

koskettamalla koko näytön kuvaa siirtyäksesi muokkausti-

laan ja painaa valikkomerkkiä  näytön oikeassa ylänurkassa. 

Muokkaustilassa voit zoomata valokuvaa zoomauseleillä ja 

asettaa valitun alueen logoksi.

Huomautukset

Huomautukset antavat sinun tallentaa suosikkikirjan kat-

kelmia ja tehdä käsinkirjoitettuja tuloksia suoraan tekstiin. 
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Kaikki huomautukset näytetään kirjan sisällön taulukossa. 

Jos haluat päästä huomautuksia -tilaan, valitse  Huomautus 

lukemisvalikko-osiossa.

Laskin

Tekniikkalaskin tukee monenlaisia matemaattisia operaa-

tioita, kuten erilaisia numeerisia järjestelmiä, trigonometrisia, 

logaritmeja, virtaa ja loogisia toimituksia.

PELIT

Klondike

Klassinen pasianssi.

Sudoku

Suosittu japanilainen ongelmanratkaisupeli. Valitse tyhjä 

ruutu painamalla sitä. Sen jälkeen voit syöttää valitsemaasi 

ruutuun numeron, joka mielestäsi kuuluu siihen, tai määrit-

tää nimiä — ehdottamasi numerot voivat olla ruudussa. 

Numerot ja nimet valitaan alalaidan valintapaneelista.
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Shakki

Voit pelata ystävää tai laitetta vastaan. Jos pelaat laitetta 

vastaan, voit valita 10 vaikeustasoa.

INTERAKTIIVISET SOVELLUKSET

RSS Uutiset

Sovellus RSS-syötteiden lisäämiseen ja lukemiseen. Jos 

haluat lisätä RSS-uutissyötteitä, avaa RSS-asennus. Vali-

tse Lisää RSS-syöte -vaihtoehto. Kirjoita syöteosoite käyt-

tämällä näyttönäppäimistöä.

Jos haluat poistaa syötteen, valitse pikavalikko ja valitse 

Poista- komento tai paina Roskakori- kuvaketta .

Jos haluat muokata syötettä, valitse se, avaa pikavalikko ja 

valitse Muokkaa nimeä tai Muokkaa URL- komentoa

Muokkaa RSS-syötenimeä tai osoitetta käyttämällä 

näyttönäppäimistöä.
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Jos haluat päivittää syötteen, valitse Päivitä sovellusvalikos-

sa. Päivitetty sisältö lisää tiedostoon .hrss-laajennuksen 

kanssa, ja tiedosto on saavutettavissa lukemista varten 

päivityksen jälkeen. Uutistenlataustila näytetään samalla, 

kun päivitetään. Päivityksen jälkeen tiedosto on käytettä-

vissä lukemista varten offline-tilassa, kun käytetään selainta.

Jos haluat lukea viimeisimmät syötteet, valitse Lue uusim-

mat uutiset -vaihtoehto sovellusvalikossa Uusin ladattu 

RSS-syöte päivitetään auki selaimessa.

Uutisarkisto: valitsemalla tämän vaihtoehdon, voit 

valita, jos haluat lukea aiemmin tallennetut, päivitetyt 

RSS-syötteet.

Dropbox PocketBook

DropBox -sovellus mahdollistaa tiedostojen lataamisen, 

lisäämisen  Dropboxiin, miltä tahansa tietokoneelta 

tai laitteelta, johon on asennettuna Dropbox-sovellus 

Dropbox-verkkosivuilta, laitteeseesi. Ja sinun ei tarvitse 

https://www.dropbox.com/
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asentaa mitään PocketBookiin, riittää, kun teet valtuutuk-

sen palvelussa.

Kuinka aloittaa käyttäminen

1. Rekisteröidy Dropbox-palvelussa (www.dropbox.

com);

2. Syötä Dropbox tilitietosi (sähköpostiosoite ja sala-

sana)  PocketBook-laitteellesi Asetukset-osiossa > Tilit ja 

synkroinointi > Dropbox > Kirjaudu sisään, jos haluat valtu-

uttaa Dropboxin. (Wi-Fi-yhteys pitäisi olla päällä, muutoin 

sinua pyydetään laittamaan se päälle);

3. Onnistuneen valtuutuksen jälkeenDropbox Pocket-

Book synkronointikansio luodaan laitteen kirjastoon. Sovel-

lus> Dropbox PocketBook hakemisto näkyy Dropbox-tilillä-

si ja synkronoinnin jälkeen se tulee olemaan käytettävissä 

muilta laitteilta Dropboxilla.

HUOMA: että laitteellasi olevalla sovelluksella on pääsy ainoastaan 

tiedostoihin, jotka ovat Sovelluksessa > Dropbox PocketBook -kan-

siossa palvelimella

Miten synkronoidaan

https://www.dropbox.com
https://www.dropbox.com
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Automaattisesti:

1. TIedostot lisättiin hakemistoon Sovellus > Dropbox 

PocketBook palvelimella ja synkronointikansioon laitteellasi, 

ne synkronoidaan automaattisesti, kun internetyhteys on 

päällä.

2. Kaikki synkronoidut tiedostot ladataan automaat-

tisesti kirjastossa  synkronointikansioon (oletuksena, Drop-

box PocketBookon synkronointikansio, mutta voit muut-

taa sitä Asetuksissa  > TIlit ja synkroinointi > Dropbox > 

synkronointikansio).

Manuaalisesti: 

1. Jos haluat synkronoida kaiken sisällön synkronoin-

tikansiossa Asetukset valitse ‘Tilit ja synkronointi > Drop-

box > Synkronoi tiedostot nyt’, tai valitse kirjastossa ‘Synk-

ronoi tiedostot nyt’ synkronointikansion pikavalikossa.

2. Synkronoinnin jälkeen kaikki saavutetut tiedos-

tot ovat käytetettävissä synkronointikansiossa laitteen 

kirjastossa.
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Send-to-PocketBook -palvelu

Sovellus mahdollistaa tiedostojen lähettämisen laitteesi 

sähköpostiosoitteeseen. Lähetetyt kirjat ladataan au-

tomaattisesti laitteellesi, jos Wi-Fi on kytketty päälle.

Kuinka aloittaa käyttäminen 

1. Rekisteröi Send-to-PocketBook-palveluun, tätä 

tarkoitusta varten tee seuraavaa:

•	 Käynnistyssovellus: 

•	 Sovellukset-kohdasta > Send-to-PocketBook -osioon;

•	 tai Asetukset-kohdasta > Tilit ja synkronointi > 

Send-to-PocketBook-palvelu.

 

HUOMIO: Wi-Fi -yhteyden pitäisi olla päällä, muutoin sinua pyyde-

tään kytkemään se päälle.

•	Avatussa, ohjatussa toiminnossa, kirjoita yhtey-

ssähköpostiosoitteesi ja salasanasi.

•	 Sähköposti, jossa on aktivointilinkki, lähetetään 

määrättyyn osoitteeseen. Seuraa tätä linkkiä, jotta saat 
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sähköpostiosoitteen laitteeltasi (esimerkiksi username@pb-

sync.com).

HUOMIO: Yhteyssähköpostiosoitetta käytetään vain sovelluksen 

valtuutukseen ja laitteen palveluosoitteena username@pbsync.

com käytetään kirjojen lähettämiseksi siihen, jos haluat niiden ole-

van ladattuna laitteellasi. 

2. Aktivoinnin jälkeen päivitetään ohjattu rekis-

teröinti laitteella. Sen jälkeen, kun kaikki sovellusomi-

naisuudet ovat käytettävissä sinua varten ja latauskan-

sio vastaanotettavia kirjoja varten on luotu kirjastossa 

— Send-to-PocketBook-palvelu.

Miten saada tiedostot

Automaattisesti:

1. Tiedostot, jotka lähetetään laitteesi  palvelusähkö-

postiosoitteeseen, ladataan automaattisesti  latauskansioon 

laitteen kirjastossa, kun internet-yhteys on päällä. Latauskan-

sio on saatavilla valtuutuksen jälkeen sijainneista:

•	 Sovellukset > Send-to-PocketBook;
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•	Asetukset > Tilit ja synkronoinnit > Send-to-Pocket-

Book > Mene pikavalikon kansioon Latauskansio;

•	 Kirjasto > Send-to-PocketBook.

2. ‘Send-to-PocketBook’ on oletuksena latauskan-

sio, mutta voit muuttaa sitä rekiströityessä tai  Asetuk-

sissa  > Tilit ja synkronointi > Send-to-PocketBook  > 

Latauskansio- osiossa.

Manuaalisesti:

Jos haluat päivittää latauskansion sisällön Asetuksissa val-

itse Tilit ja synkronisointi > Send-to-PocketBookiin > Vas-

taanota tiedostot nyt tai Kirjastossa, valitse Vastaanota 

tiedostot nyt latauskansion pikavalikossa.

Vastaanotetut tiedostot on käytetettävissä latauskansiossa 

laitteen kirjastossa.

Luettelo luotetuista lähettäjistä

Asiakirjat voidaan ladata laitteella, jos ne on lähetetty os-

oitteista, jotka sisältyvät valkoiseen listaan (luettelo luote-

tuista lähettäjistä).
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Osoite, joka on määritetty rekisteröityessä, sisältyy oletuk-

sena luetteloon.

Jos sähköpostiviesti lähetetään laitteeseesi tuntematto-

masta osoitteesta, saat kirjeen, jossa on ehdotus lisätä 

lähettäjä valkoiseen listaan. Hyväksymisen jälkeen saat tie-

dostot lisätystä osoitteesta laitteellesi. Näin  roskaposti ei 

pääse laitteelle.



Luettavat kirjat

Tässä luvussa opit, miten lukea e-kirjoja ja määrittää luke-

misohjelmisto mukavimpaan lukemiseen. Laite tukee 

seuraavia kirjamuotoja: PDF, EPUB, PDF DRM, EPUB DRM, FB2, 

FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, PRC, 

MOBI, CBR, CBZ, ACSM.

Jos haluat avata kirjan, kosketa sen kuvaketta Äskeiset 

kirjat tai Kirjasto-osiossa. Jos avasit kirjan aikaisemmin, se 

avautuu sivulle, jonka lukemisen sait valmiiksi. Joissakin kir-

jamuodoissa (esim. fb2 or ePub) kirjan avaamisen jälkeen 

sovellus laskee sivuja – tämä näytetään ‘…’ merkin kanssa 

sivulaskurin sijaan tilapalkissa. Sivujen laskemisen aikana 

jotkut ominaisuudet eivät ole saatavilla.

Jos haluat päästä lukemisvalikkoon, kosketa ruudun kes-

kustaa tai paina Valikko- painiketta.
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LIIKKEET LUKEMISTILASSA

Sulje kirja;

Tee kirjanmerkki;

Käännä sivuja eteenpäin;

Käännä sivuja taaksepäin;

Painamalla ruudun 
keskustaa,  näyttö 
herää Reading Menu

Sivun kääntäminen Skaalaus
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Takaisin

Kirjan nimi: Kosketa, jos haluat nähdä 
kirjan tiedot tai avata ReadRate-valikon

Haku

Kirjanmerkki

Vedä liukusäädintä, jos haluat  kääntää sivuja tai kosketa 
sivunumeroa, jos haluat syöttää tarvittavan sivun numeron 

Avaa Read-
Rate-valikko

LUKUVALIKKO

Sisältö
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Säädä Frontlightin kirkkautta lukutilassa

Voit säätää Frontlightin kirkkautta eleillä.

Voit säätää kirkkautta poistumatta kirjasta pyyhkäisemällä 

sormella näytön poikki kuvan 

mukaisesti.

Jos Frontlightin automaattisen 

säädön tila on käytössä, laite kysyy, 

haluatko poistaa sen käytöstä ja 

määrittää asetukset manuaalisesti 

keskeyttämättä lukemistasi.
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SOSIAALISET VERKOSTOT JA READRATE

Nyt voit voi hyödyntää sosiaalisten verkostojen Pocket-

bookillasi: jaa lainauksia kirjoista, lisää kommentteja, kerro, 

mitä luet tai lukenut, mistä pidät tai et pidä. ReadRate sallii 

sinun katsoa myös ystävien tapahtumat ja tiedonsaannin 

suosituimmista kirjoista.

Tarvitset Internet-yhteyden lähettääksesi tapahtumia so-

siaaliseen verkostoon. Jos haluat avata ReadRate-valikon, 

kosketa  -kuvaketta lukemisvalikossa.

http://readrate.com
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Lukemistila ja kirja-arvostelu

1. Kosketa yhtä vaihtoehdoista (Nyt luetaan, On lu-

ettu, Suunnitteilla lukea, Suosittele tai Arvostele tähdillä 

1:stä 5:een).

2. Syötä yhden tilisi  tiedot (sähköposti ja salasana): 

sosiaalisessa verkostossa tai kirjakaupassa.

3. Tämän seurauksena siellä on luotu ReadRate-profi-

ili, voit liittää toisen sosiaalisen verkoston tilejä siihen. Sen 

jälkeen, kun valtuutusikkuna avautuu:
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4. Valitse sosiaalinen verkosto, jossa haluat lähettää 

uutisia: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – 

valittujen verkostojen ikonit kohoavat.

5. Jos valittua sosiaalista verkostoa ei ole linkitetty 

ReadRate-profiiliin, sinulle ehdotetaan, että linkität ne.

6. Vahvista valintasi painamalla OK.

Kaikki toiminnot näytetään oletuksena ReadRate-profiilisis-

sasi ja valitun sosiaalisen verkoston uutisvirrassa.

Aktivoinnin jälkeen Lukemassa nyt, On lukenut tai Suunnit-

teilla lukea -tilat, niiden kuvakkeet tulevat värillisiksi — 

,  ja .

Suosittele

1. Kosketa Suosittele- vaihtoehtoa.

2. Tämän skenaarion jälkeen lukemistila ja kirjata-

so näytetään, alkaen 2 kohteesta.
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3. Valitse ystävä luettelosta ja kirjoita käyttäjän säh-

köpostiosoite, jos haluat lähettää suosituksen hänelle.

4. Kirjoita kommentti ja vahvista lähettäminen paina-

malla  Suosittele.

Jaa lainaus

Jos haluat jakaa lainauksen kirjasta:

1. Jatkuvan näytön kosketuksen jälkeen avatussa kir-

jassa tekstin hivutusosio ilmestyy.

2. Valitse lainaus ja paina Jaa- kuvaketta .

3. Tämän skenaarion jälkeen lukemistila ja kirjata-

so  näytetään, alkaen 2 kohteesta.
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4. Ystäviesi kaikki toiminnot   ReadRatella näytetään 

laitteesi  ilmoituspaneelissa:

5. Voit Poistaa tai Avata tapahtuman. Kun olet 

avannut sen, kaikki uudet ystävien toiminnot ReadRatella 

näytetään.

Jos haluat poistaa sosiaalisen verkostosi tilitiedot   Read-

Ratea varten, mene Asetukset > Tilit ja synkronointi  > 

ReadRate > Poista ReadRate valtuutus PocketBookillasi.

Jos haluat väliaikaisesti sammuttaa  ReadRate -toimin-

nallisuuden, aseta Pois päältä Asetuksissa > Tilit ja syn-

kronointi > ReadRate > ReadRate-tila. Tämän toiminnon 
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SISÄLTÖ

Jos kirjalla on taulukkosisältöä, voit avata sen valitsemalla 

vastaavan lukemisvalikkokohteen.

Sisältö-osio sisältää kolme inserttia:

•	Osiot (kirjan luvun nimet);

•	 Kirjanmerkit (tehty lukemisen aikana);

•	 Huomautukset (kuvalinen tai teksti).

Jo taulukkosisällössä on enemmän kuin yksi taso, korkeam-

malle tasolle merkintä merkitään  ‘+’ -merkillä – kosketa sitä, 

jos haluat laajentaa. ‘+’ -merkki muuttuu ‘-‘ -merkiksi– kos-

keta sitä, jos haluat tiivistää 

Jos haluat avata sisältövalikon, kosketa ja pidä sormiasi 

näytöllä tai paina  -näppäintä. Käyttämällä valikkoa, voit 

jälkeen kaikki ReadRate-vaihtoehdot piilotetaan ja   ne tu-

levat epäaktiivisiksi.
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avata sisältömerkintöjä, muokata tai poistaa muistiinpano-

ja ja kirjanmerkkejä.

Lisäksi voit laajentaa tai tiivistää kaikkien taulukoiden 

sisätömerkintöjä.

KIRJANMERKIT

Jos haluat luoda kirjanmerkin, kosketa näytön oikeaa 

näytön yläkulmaa. Koirankorvamerkki ilmestyy. Jos haluat 

poistaa kirjanmerkin, kosketa tätä merkkiä uudestaan ja 

vahvista poistaminen.

Voit myös lisätä/poistaa kirjanmerkkejä valitsemalla vastaa-

van lukuvalikkokohteen. Kaikki kirjanmerkit näkyvät kirjan 

sisällössä.
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SANAKIRJA

Kosketa pitkään sanaa, jos haluat avata paneelin, jonka 

avulla voit etsiä käännöstä käyttämällä asennettuja sana-

kirjoja tai löytää sanan Googlesta. Myös sanakirjakohteen 

valitsemisen jälkeen ikkuna, jossa on valitun sanan sanakir-

jaan pääsy, ilmestyy. Käytettävissä ovat seuraavat työkalut:
Näyttönäppäimisto käännöstek-
stin kirjoittamista varten

Vaihda 
sanakirja Poistu

Korjaa 
ikkuna

HUOMAUTUKSET

Huomautukset antavat sinun tallentaa suosikkikirjan kat-

kelmia ja tehdä käsinkirjoitettuja tuloksia suoraan tekstiin. 

Kaikki huomautukset näytetään kirjan sisällön taulukossa. 
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Jos haluat päästä huomautuksia -tilaan, valitse Huomau-

tus lukemisvalikko-osiossa.

HUOMAA: että käsinkirjoitetut huomatukset eivät ole käytettä-

vissä DjVu-kirjoihin.

Sen jälkeen, kun syötät huomautuksia, työkaluvihjeet-ikkuna 

ilmestyy.Kaikki huomautukset on nähtävissä osiosta Huoma-

tukset Sovellus-panellissa.

LUKUASETUKSET

Tässä osiossa voit huomata, miten määrittää lukemisa-

setuksesi erilaisilla kirjamuodoille. Voit myös oppia 

tämän  valikon  kaikki  käytettävissä olevat vaihtoehdot ja 

ominaisuudet.
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EPUB, FB2, jne.

Jos haluat määrittää EPUB, TXT, FB2, DOC ja muiden tek-

stimuotojen kirjoja, avaa lukemisvalikko ja valitse Asetukset. 

Sivu- välilehti - voit valita rivivä-

lin, fonttikoon, marginaalin 

leveyden ja myös ottaa tavu-

tuksen  käyttöön tai poistaa 

käytöstä.

Fontti- välilehti - käytä tätä väli-

lehteä, jos haluat valita font-

tikoon ja fonttityylin.

Näyttö-välilehti - voit ottaa si-

vunumeroinnin ja  tilapalkin käyt-

töön tai poistaa käytöstä ja aset-

taa, kuinka sivut numeroidaan.

Rakenna sivunumerointi näyttää sivunumerot kirjan alku-

peräisessä asettelussa. Yksi sivu voi peittää yhden tai useita 

näyttöjä, riippuen lukemisasetuksista.
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Jos toiminto on pois käytöstä, numerointi näyttää näyttöjen 

numeron. Näyttöjen määrän laskemisessa voi kestää jonkin 

aikaa, kun ensin avaat kirjan tai sen jälkeen, kun lukemisa-

setuksia on muutettu. Näyttöjen numeroa ei lasketa uudel-

leen, milloin tahansa kirja avataan tämän jälkeen.

PDF & DjVu

Voit vaihtaa ainoastaan koko sivun mittakaavan (paitsi Re-

flow tila PDF:lle).

Nipistä kaksi sormea yhteen, jos haluat  loitontaa tai lev-

itä ne, jos haluat suurentaa tai liu’uta sormea ylös oikealle 

puolelle näyttöruutua, jos haluat lähentää tai alaspäin - jos 

haluat loitontaa, vastaavasti.

Lukemis-tilan valikko-osiossa, voit zoomata sivuja tai valita 

katselutilan:

1. Sovita leveys – skaalaa sivua näytön leveyteen;

2. Koko sivu – yhden sivun skaalaus;

3. Sarakkeet – kirjojen lukemiselle sarak-

keiden kanssa. Jos haluat navigoida sivua käyttämällä 
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navigointipainikkeita. Sivu kääntyy sen jälkeen, kun lomak-

keen alareuna saavutetaan.

4. Reflow – tässä tilassa teksti muutetaan näkymään 

kokonaan näytöllä. Reflow-tilaa tuetaan vain PDF-kirjoilla. 

Joitakin taulukoita ja kuvia ei voida näyttää Reflow- tilassa;

5. Marginaalien rajaus – antaa vähentää marginaa-

lien leveyttä tai pituutta:

•	 pois päältä — sammuta marginaalien rajaus;

•	 automaattinen — marginaalit rajataan 

automaattisesti

•	 manuaalinen — siirrä nuolinäppäimiä, jos haluat 

asettaa margiaalien leveyden tai pituuden.

6. Kokonäyttötila – käynnistä tai sammuta kokonäyt-

tötila lukemisen aikana:

•	 sivut — käynnistä tai sammuta sivujen numerointi.

•	 tilapalkki — käynnistä tai sammuta tilapalkin näyt-

täminen lukemisen aikana.
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LADATAAN TIEDOSTOJA

Yhdistä laite tietokoneeseen käyttämällä microUSB-kaapelia.

HUOMAA, että laite pitäisi pitää päällä, kun siirretään tiedostoja.

Sinut viedään valitsemaan USB-tila: Tietokonelinkki tai 

Lataamolemmat. Valitse Tietokonelinkki. Tietokoneen 

käyttöjärjestelmä havaitsee laitteen tallennustilan poistet-

tavalta levyltä (jos SD-kortti asennettuna – kahtena). Voit 

SEURAAVAT LINKIT

Jos halua seurata alaviitettä, sisäistä tai ulkoista linkkiä, ko-

sketa päästäksesi linkkitilaan. Jos haluat poistua tästä ti-

lasta, kosketa näytön vasenta kulmaa.

Jos linkki vie verkkosivustolle, se aukeaa laitepohjaisel-

la selaimella. Jos haluat palata lukemaan, paina Poistu 

selainvalikossa.
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nyt kopioida tiedostoja laitteelle tai SD-kortille käyttämällä 

Exploreria tai toista tiedostojen hallitsija.

HUOMIO! Sen jälkeen, kun olet kopioinut tiedostot turvallisesti, 

poista laite, ennen kuin kytket kaapelin irti!

Ladataan suojattuja e-kirjoja (Adobe DRM)

Rekisteröinti osoitteessa www.adobe.com vaaditaan, jotta 

voi käyttää e-kirjoja suojatussa muodossa (Rekisteröidy > 

Luo Adobe-tili).

Lataa *.acsm:n kautta

1. Vieraile www.adobe.com selaimesi kautta;

HUOMAUTUS: nykyinen laitteesi selainversio ei tue Flash Playeriä

2. Avaa Valikko>Tuotteet > Kaikki tuotteet;

3. Seuraa linkkiä Digitaaliset julkaisut tuotteen 

aakkoshakemistossa.

4. Avaa Vieraile  eBook-kirjaston näytteissä sivun 

alaosasta, jotta pääset kirjastoon;
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5. Valitse kirja ja napsauta Lataa kohde. 

6. Latausikkuna ilmestyy ruudulle. Tiedostonimen 

tulisi sisältää kirjan nimi ja tiedostopääte .acsm. Napsauta 

Tallenna.

7. Sen jälkeen, kun tiedosto on tallennettu tietoko-

neellesi, linkki, kuten URLLink.acsm ilmestyy.

HUOMIO: Sama toimintojen sarja mahdollistaa suojatun kirjan 

linkin lataamisen, mistä tahansa verkon kirjakaupasta.

Tee seuraava, jos haluat avat suojatun (DRM) kirjan 

laitteella:

1. Kopio linkki kirjalle tiedostoon (*.acsm) laitteellesi.

2. Etsi ja avaa tiedosto laitteellasi.

3. Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita, jotta voit aktivoida 

laitteesi. Jos teet tämän, käytä näyttönäppäimistöä, jos hal-

uat kirjoittaa tilisi sisäänkirjautumistunnuksen ja salasanan 

www.adobe.com  laitteen aktivointi- lomakkeeseen. Sitten 

voit ladata kirjan.
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4. Lataa kirja. Sen jälkeen, kun lataus on suoritet-

tu, kirjan täydellinen versio on saatavana luettavaksi Digi-

taalisten juokaisujen -kansiossa.

Ladattu kirja on suojattu (DRM) ja sitä ei-rekisteröitynyt 

käyttäjä ei voi avata sitä.

Lataa kirjoja tietokoneen kautta

1. Avaa Adobe Digitaaliset julkaisut -sovellus.

HUOMIO: Kun laite yhdistetään tietokoneeseen ensimmäistä 

kertaa, Adobe Digitaaliset julkaisut kehottavat sinua aktivoimaan 

uuden laitteen. Käytä rekisteröitymistä osoitteessa www.adobe.

com tätä varten. Jos laitetta ei ole aktivoitu, on mahdotonta ko-

pioida kirjaa tietokoneelta laitteelle käyttämällä Adobe Digitaalisia 

julkaisuja. Adobe Digitaalisten julkaisujen valtuutus voidaan poistaa 

osiossa Asetukset > Palvelu > Poista ADE -valtuutus.

2. Valitse Mene kirjastonäkymään -kuvake.

3. Napsauta Kaikki kohteet.
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4. Valitse kirja ja kopioi se laitteellesi.

Synkronoi laitteesi verkkopalveluilla

Voit ladata tiedostoja laitteen synkronointi laitemuis-

tiin verkkopalvelujen henkilökohtaisella tilillä- PocketBook 

Synkronointi, Send-to-PocketBook, PocketBook Cloud ja 

Dropbox.

Muunnos 1

•	 Avaa Asetukset > Tilit ja synkronointi;

•	 Valitse sopiva verkkopalvelu (Send-to-PocketBook, 

PocketBook Cloud tai Dropbox);

•	 Valitse synkronointivaihtoehto.

Muunnos 2

•	 Avaa Kirjasto;

•	 Hae kansion pikavalikkokansio palvelusta, jonka 

haluat synkronoida laitteesi kanssa;

•	 Valitse synkronointivaihtoehto.

Lisätietoja työstä ja verkkopalveluista näet osioissa Send-

to-PocketBook, PocketBook Cloud ja Dropbox PocketBook. 
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Lue lisää verkkopalveluiden määrityksestä osiossa Accounts 

and Synchronization.

Synkroinointitilaa voidaan katsella Ilmoituspaneelissa.

Lataamisen aikana tai, kun ladataan tiedostoja animoitu  

kuvake  näkyy tilapalkissa. Kosketa kuvaketta, jos hal-

uat avata ikkunan kaikkien palveluiden synkronointitilan 

kanssa. 

Kuvake tilapalkissa muuttuu,   jos yhdellä palveluista 

tapahtuu virhe synkronoinnin aikana. Jos kaikki synkro-

nointiprosessit suoritetaan ilman virheitä, kuvake tilapalkis-

sa katoaa..

KIRJASTO

Kirjasto on e-kirjojen tiedostojen hallinnoija. Kirjasto-valikko mah-

dollistaa suodattaa, ryhmitellä, lajitella, muuttaaa osion ulkonäköä 

ja suorittaa haun.
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1. Ryhmityskriteeri

Riippuen valituista kirjojen kriteereistä, ne on ryhmitelty:

•	 Kaikki kirjat;

•	 Kirjoittajat;

•	 Tyylilajit;

•	 Kokoelmat - luo omat kirja-

hyllyt riippuen kiinnostuksestasi ja 

mieltymyksistäsi;

•	 Suosikit;

•	 Kansiot;

•	 Muodot;

•	 Sarjat;

•	 PocketBook Cloud. 

Ryhmittelytulokset voidaan näyttää nousevana 

(A-Z) tai laskevana (Z-A).

2. Lajittelukriteeri

•	 Avaamispäivän mukaan;

•	 Lisäyspäivän mukaan;
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•	 Nimen mukaan;

•	 Kirjailijan mukaan.

3. Teosluettelonäkymät

Pelkistetty – tässä tilassa  näytetään kirjan kansikuvake.

Yksityiskohtainen – tässä tilassa on lisätyt kirjailijat, 

nimet, peukutukset, tietoa tiedostomuodosta ja koosta, 

lukuprosentti.

 Luettelon - tässä tilassa näytetään seuraavat tiedot:

• Kansio- tai kirjamuotoinen kuvake;

• Kirjan nimi ja kirjailijan nimi (jos tiedossa); 

• Luetun osan prosenttiosuus ja status.

Pikavalikko...

...avataan jatkuvalla kosketuksella...
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...ja sallii etenemisen seuraaviin tiedosto - ja kansiotoimintoihin:

•	 Kirja-info - lyhyttä tietoa kirjasta/kansiosta;

•	 ReadRate;

•	 Lisää kokoelmiin;

•	 Lisää suosikkeihin;

•	 Kaikki kirjailijan kirjoittamat kirjat;

•	 Poista;

•	 Lataa PB Cloudiin/Poista PB Cloudista;

•	 Valitse - tiedostojen monivalinta.

PocketBook Cloud

Voit lukea kirjoja eri laitteilla ja olla varma, että kaikki kir-

jasi, suosikkiominaisuudet, kokoelmat ja lukemisen ed-

istyminen tallennetaan. Sinulla on pääsy kirjoihisi, miltä 

tahansa laitteelta, jolla olet kirjautunut sisäänPocketBook 

Cloud -tilille.

HUOMIO: PocketBook Cloud tukee tallennettuja tiedostoja seuraa-

vissa muodoissa: PDF, EPUB, PDF DRM, EPUB DRM, TXT, FB2, 

FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC, MOBI, 

ACSM. Mutta lukemiskohdan synkronointia tuetaan vain PDF- ja 

EPUB-muodoilla.
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Miten rekisteröidytään

Voit rekisteröityä PocketBook Cloud -palveluun verkko-

sivuston kautta, PocketBook Reader mobiilisovellukseen 

(Androidille ja IOS:lle) tai PocketBook e-ink lukulaitteesi 

kautta.

Laitteesi alkuasetukset ehdottavat rekisteröitymistä Pock-

etBook Cloud -tiliin tai rekisteröinti suoritetaan automaat-

tisesti, jos mahdollista. 

Jos olet ohittanut tämän vaiheen, ehdotus rekisteröityä 

PocketBook Cloud -tilille ilmestyy ilmoituspalkissa. 

Jos haluat rekisteröityä:

1. Napauta tätä ilmoitusta tai mene Asetukset > Tilit 

ja synkronointi > PocketBook Cloud. 
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2. Sinut ohjataan kirjautumislomakkeelle, jossa voit 

rekisteröityä käyttämällä kirjakauppatiliä tai voit napauttaa 

kohtaa Eikö sinulla ole tiliä? Luo! linkki. 

3. Kumppanikirjakauppojen luettelo avautuu selain-

sovelluksessa.  Jos haluat jatkaa, valitse yksi ehdotetuista 

kirjakaupoista napsauttamalla sen nimeä. 

4. SInut ohjataan kumppani kirjakauppaverkkosi-

vustolle. Mene Rekisteröidy lomakkeelle ja luo uusi tili 

ohjeiden mukaan. 

5. Tämän jälkeen palaa kohtaan Asetukset > Tilit ja 

synkronointi > PocketBook Cloud ja kirjoita tilitietosi, joita 

käytit, kun loit tilin kumppanin kirjakauppatilin ja paina Kir-

jaudu sisään-painiketta.

Synkronointiprosessi

Kirjalistojen automaattinen synkronointi ja lukemiskohdat 

etsivät paikkaansa parhaillaan:

•	 kirjaudu sisään PocketBook Cloud -tilille 

•	 kirja avautuu, 

•	 kirja sulkeutuu,
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•	 lisätään kokoelmaan/poistetaan kokoelmasta,

•	 lisätään suosikkeihin/poistetaan suosikeista, 

•	 kirjataitto. 

Jos haluat valvoa synkronointia, klikkaa Sync -kuvaketta 

 ilmoituspaneelissa.

Jos laitteellasi ei ole Internet-yhteyttä sinulla on pääsy vain 

kirjoihin, jotka ovat jo laitteessasi. Sen jälkeen, kun Inter-

net-yhteys palautetaan kaikki kirjat synkronoidaan. 

Jos synkronoinnin aikana tapahtuu virhe, tarkista internet-

yhteytesi. Jos Internet-yhteys muodostetaan oikein, yritä 

synkronoida ne kirjat, joita yritit äskettäin.

Tiedostotoiminnot

•	 Tiedoston tallennus. Pisteviiva kirjan kehyk-

sen  ympärillä  PocketBook e-ink lukijalaitteella tarkoittaa 

sitä, että kirja ei ole vielä ladattu laitteen muistiin ja se on 

tallennettuna vain PocketBook Cloud -tililläsi.
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•	 Ladataan uusia kirjoja. Voit ladata uusia kirjoja 

PocketBook Cloudiisi verkkosivuston kautta, PocketBook e-

ink lukulaite tai Android/IOS PocketBook Reader -sovellus. 

Synkronoinnin jälkeen kaikki kirjat tallennetaan automaat-

tisesti PocketBook Cloud -tilillesi. Kirja ladataan myös au-

tomaattisesti ocketBook Cloudiin sen jälkeen, kun avaat 

kirjan laitteellasi tai voit valita Lataa PB Cloudiinvaihtoehto 

pikavalikossa.

•	 Poistetaan kirjoja. Jos haluat poistaa kirjoja Pock-

etBook Cloudista, käytä pikavalikkoa. Siellä sinulla on kaksi 

vaihtoehtoa – Poista (laitteen muistista) ja Poista Cloudista. 

Jos tiedosto tallennettiin PocketBook Cloudilla ja poistetti-

in vain laitteen muistista, se ilmestyy uudestaan seuraavan 

synkronoinnin jälkeen. Jos tiedosto poistettiin Cloudista, ei 

ole mahdollisuutta palauttaa sitä.

Tiedosto tallennetaan sekä 
laitteen muistiin että PB-
pilvipalveluun.

Tiedosto tallennetaan vain 
PB-pilvitallentimeen

Tiedosto tallennetaan vain 
laitteen muistiin



Asetukset

Tässä kappaleessa opit, kuinka määrittää liittymän ja 

laitteen ohjelman ominaisuudet mahdollisimman helppoa 

käyttöä varten. Valitse  Asetukset kohdassa Notification 

panel, jos haluat määrittää laitteen. Kaikki muutokset 

otetaan käyttöön sen jälkeen, kun poistut osiosta.

WI-FI

Tässä osassa voit määrittää verkkoyhteyteen tarvittavat 

parametrit.

Verkkoyhteys — päällä tai pois päältä. Kun verkkoyhteys 

on aktivoitu, seuraavat asetukset tulevat esiin:

•	Yhteyden muodostaminen piilossa oleviin 

verkkoihin — lue lisää Connecting to the Internet  tämän 

käyttöohjeen osiosta.

•	 Käytettävissä olevat verkot — luettelo käytettävissä 

olevista verkoista. Valitse niistä yksi. Näet tämän yhteyden 

parametrit: Verkon nimi (SSID), signaalin vahvuus, IP-osoite, 

verkon naamio, pääporttikäytävä, DNS.
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HUOMIO: Jos skannaus näytetäänkäytettävissä olevien verkkojen 

sijasta, se tarkoittaa, että laite etsii käytettävissä oleviä verkkoja.

TILIT JA SYNKRONOINTI

Kirjakauppa — tässä osiossa voi antaa Sisäänkirjautumis-

tunnuksen ja Salasanan valtuutuksen Kirjakaupassa.

Send-to-PocketBook — seuraavat vaihtoehdot ovat 

käytettävissä:

•	 PocketBook-tili: sinun tilisi sähköpostiosoite.

•	 Kirjaudu sisään/Kirjaudu ulos: jos sinulla ei ole 

valtuutusta sovelluksessa, syötä yhteystietosähköpostio-

soite ja salasana, jos haluat antaa valtuutuksen. Jos olet 

antanut valtuutuksen,  se sähköpostiosoite näytetään, jo-

hon voit lähettää kirjoja. Voit kirjautua ulos  kohteesta 

Send-to-PocketBook.

•	Vastaanota tiedostot nyt: Latauskansion sisältö tul-

laan päivittämään. Ennen päivitystä, tarkista, onko laitteesi 

yhdistetty internetiin.
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•	Vastaanota tiedostot automaattisesti: Päällä tai 

pois päältä. Tiedostot, jotka  lähetettiin laitteen osoittee-

seen username@pbsync.com, tullaan päivittämään au-

tomaattisesti latauskansiossa, jos  Wi-Fi-yhteys on päällä. 

Voit sammuttaa automaattisen tiedostojen vastaanot-

tamisen, jos haluat optimoida laitteen tehokkuuden.

•	 Latauskansio: vastaanotettujen tiedostojen si-

jainti. Send-to-PocketBook -kansio on asetettu oletuksena. 

Voit valita minkä tahansa toisen kansion tai luoda uuden 

sisäisen laitteen tallennustilassa tai ulkoisella SD-kortilla.

•	 Palvelusta — lisää tietoa palvelusta. 

Dropbox — Tässä osiossa seuraavat vaihtoehdot ovat 

käytettävissä:

•	 Kirjaudu sisään/Kirjaudu ulos: jos sinulla ei ole val-

tuutusta sovelluksessa, syötä yhteystietosähköpostiosoite 

ja salasana, jos haluat antaa valtuutuksen. Jos sinulla on 

valtuutus, voit sitten kirjautua ulos Dropbox-sovelluksesta.

•	 Synkronoi nyt: Tiedostot Synkronointikansiossa ja 

Pocketbook-laitehakemisto tullaan synkronoimaan. Ennen 
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tiedostojen synkronointia, tarkista, että laitteesi yhdistetty 

internetiin ja linkitetty oikein Dropbox-tiliin

•	Automaattinen synkronointi: Käynnistä  tai Sam-

muta automaattinen synkronointi. Palvelu käynnitetään 

automaattisesti, kun on antanut valtuutuksen, joten Drop-

box synkronoi automaattisesti tiedostot, jos Wi-Fi -yhteys 

on päällä. Voi sammuttaa automaattisen synkronoinnin, 

jos haluat optimoida laitteen tehokkuuden.

•	 Synkronointikansio: synkronoitujen tiedostojen si-

jainti. Voi myös siirtää tiedostot Synkronointikansioon, jos 

haluat synkronoida ne  Dropbox-Pocketbook- hakemiston 

kanssa palvelimella. Dropbox PocketBook kansio laitteella 

on asetettu oletuskansioksi. Voit valita toisen kansion tai 

luoda uuden sisäisessä laitteen tallennustilassa tai ulkoisel-

la SD-kortilla. 

•	 Palvelusta — lisää tietoa palvelusta.

ReadRate —Tässä osiossa seuraavat vaihtoehdot ovat 

käytettävissä: 
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•	 Poista ReadRate-valtuutus. ReadRaten 

tapahtumien kaikkien tietojen poistamisen jälkeen 

ReadRate on poistettu. Lue lisää ReadRatistä Social 

networks & ReadRate osiossa.

•	 ReadRate tila;

•	 ReadRate-todennus. 

Adobe DRM

Jos haluat antaa valtuutuksen, syötä Sisäänkrjautumistie-

dot (sähköpostiosoite) jaSalasana. Kun olet antanut val-

tuutuksen, sisäänkirjautumis ja Poista Adobe DRM valtuu-

tus- kohde näytetään. Poistamisenjälkeen kaikki suojatut 

DRM-asiakirjat eivät ole enää käytettävissä. 

PocketBook Cloud — Tässä osiossa seuraavat vaih-

toehdot ovat käytettävissä:

•	 Kirjaud sisään/Kirjaudu ulos: jos et ole antanut val-

tuutusta sovelluksessa, syötä PocketBook Cloud -tilitiedot, 

jos haluat antaa valtuutuksen. Jos olet antanut valtuutuk-

sen, voit sitten kirjautua ulos.
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TEE HENKILÖKOHTAISEKSI

Virta pois -logo —  Kuva näytetään, kun laite on pois päältä. 

Voit asettaa viimeksi avatun kirjan kannen asettamalla 

kirjan kansi.

HUOMAA, Voit myös asettaa oman kuvasi logoksi Galleria- sovel-

luksesta. Lue lisää siitä Gallery osiossa.

Suorita sivun päivitys. Valitse sivujen määrä, mikä kään-

netään, ennen kuin näyttö tullaan päivittämään täysin. 

Kohde tarjoaa aina parasta laatua, mutta kuluttaa eniten 

•	 Synkronoi nyt: Tiedostot Latauskansiossa ja Pock-

etbook-laitehakemistossa tullaan synkronoimaan. Ennen 

tiedostojen synkronointia, tarkista, että laitteesi yhdistetty 

internetiin ja linkitetty oikein PocketBook Cloud -tiliin.

•	 Latauskansio: synkronointitiedostojen sijainti. Voit 

valita toisen kansion tai luoda uuden sisäisessä laitteen tal-

lennustilassa tai ulkoisella SD-kortilla. 

•	 Palvelusta — lisää tietoa palvelusta.
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virtaa. Harvemmin tehtävä päivitys  voi aiheuttaa virhe-

havaintoja edellisiltä sivuilta näytölle.

Avaa käynnistys viimeksi avattu kirja tai päävalikko.

Suorita sivun päivitys. Valitse sivujen määrä, mikä kään-

netään, ennen kuin näyttö tullaan päivittämään täysin. 

Kohde tarjoaa aina parasta laatua, mutta kuluttaa eniten 

virtaa. Harvemmin tehtävä päivitys  voi aiheuttaa virhe-

havaintoja edellisiltä sivuilta näytölle.

Käyttäjäprofiilit voidaan asettaa. Jokainen profiili tallentaa 

yksilöllisen kirjan tilan, viimeksi avatut kirjat, kirjanmerkit, 

muistiinpanot, suosikit ja esiasetut verkkoyhteydet.

Jos haluat lisätä uuden profiilin, avaa vastaava kohde. Sinulle 

ehdotetaan, että asetat kohteen (paikallinen muisti tai SD-

kortti) ja, että  kirjoitat nimen näyttönäppäimistöllä. Tämän 

jälkeen nykyiset edellä mainitut parametrit tallennetaan tähän 

profiiliin.
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Jos haluat aktivoida profiilin, avaa se, jota tarvitset. 

Profiilipikavalikossa voit vaihtaa hahmoa, nimetä uudelleen 

tai poistaa profiilin.

KIELET

Kieli. Valitse laitteen käyttöliittymäkieli.

Näppäimistöasettelut. Tässä osiossa voit lisätä jopa 3 

näppäismistöasettelua.

Käytettävissä olevat sanakirjat. Tässä osiossa voit poistaa 

niiden sanakirjojen valinnan, jota et haluat näytettävän lu-

ettelossa kääntämisen aikana tai Sanakirja- sovelluksessa.

PVM./AIKA

Tässä osiossa voit asettaa päivämäärän, ajan, aika 

vyöhykkeen ja kellomuodon. Voit myös Synkronoida ajan 

tai asettaa Automaattisen ajan synkronoinnin, jos haluat 

käyttää verkon aikaa/päivämäärää.
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AKUN SÄÄSTÖ

Täällä voit nähdä akkutason ja asettaa parametrit, jotka 

auttavat säästämään akun varausta:

•	Akkuprosentti;

•	Automaattinen näytön lukitus — aseta toimet-

tomuusaika, jonka jälkeen laite lukittuu: pois päältä, 5 min-

uuttia, 10 minuuttia.

•	Virta pois kuluessa  — asetettu toimeettomuusaika, 

joka jälkeen laitteen virta sammuu: 10, 20, 30 tai 60 minuuttia. 

HUOLTO

USB-tila —  määrittää miten laite käsittelee USB-yhteyttä 

oletuksena: PC-linkki, Lataa tai Kysy, kun se on yhdistetty.

Varmuuskopiointi ja palautus

•	 Palauta asetukset – valitse asetustiedosto listalta, 

jonka haluat palauttaa;

•	Varmuuskopiointiasetukset SD:lle – tämä toi-

minto luo varmuuskopiointikansion ulkoisella  mi-

croSD-kortilla ja tallentaa sinne järjestelmäasetukset. 
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Sinulle tullaan ehdottamaan, että syötät tiedostonimen 

näyttönäppäimistöllä.

Yksityisyyden suoja

•	 Suojaa asetukset salasanalla — tässä osiossa voi 

suojata asetuksesi salasanalla. Valitse Aseta salasana-osio 

ja kirjoita salasana näyttönäppäimistöllä. Nyt joka kerta, kun 

kokeilet päästä Asetukset- osioon, sinua tullaan pyytämään, 

että kirjoitat  salasanan. Voit poistaa tai muuttaa salasa-

naa valitsemalla vastaavan kohteen. Jotta voit edetä, sinua 

pyydetään syöttämään salasana vielä kerran.

•	 Dianostiikka ja käyttö — ohjelmisto antaa tie-

dot  PocketBookiin  joistakin toiminnoista, joita käyttäjä 

suoritti laitteella, laitteen ja palveluiden  lisäparannuksia 

varten käyttäjille. Sarjanumero ja mitä tahansa muuta ti-

etoa käyttäjän henkilöllisyydestä ei tallenneta. Voit poistaa 

tilastojen keräämisvaihtoehdon käytöstä Diagnostiikka ja 

käyttö -osiossa.

Alusta sisäinen muisti – tämä toiminto pyyhkii kaikki tie-

dot, paitsi järjestelmätiedostot.
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VAROITUS! Jos sinun täytyy pyyhkiä kaikki laitteella olevat tiedot, 

käytä tätä ominaisuutta vain, jos et yritä alustaa laitteen sisäistä 

muistia tietokoneen kautta. 

Alusta SD-kortti – tämä toiminto pyyhkii kaikki tiedot ul-

koiselta microSD-kortilta.

Tehdasasetusten palautus – Laitteen tila tullaan palaut-

tamaan tehdasoletusasetuksiin, pyyhkien käyttäjäasetuk-

set. Muut tiedot (esim. kirjat, valokuvat) eivät häviä.

Demo-tila - demo-tilan kytkeminen laitteeseen. Jos haluat ak-

tivoida demonstrointi-tilan, tarkista päällä Demo-tila- kohteessa.

OHJELMISTO

Laiteohjelmistoversio - laiteohjelmiston nykyinen versio 

näytetään.  

Ohjelmistopäivitys – laite etsii päivityksiä seuraavassa järj-

estyksessä: microSD-kortti (jos asennettuna), sisäinen tal-

lennustila ja internet.  
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Automaattinen päivitys – käynnistä/sammuta automaat-

tisten päivitysten tarkistus.Kolmannen osapuolen sovelluk-

set — lisenssi ja tiedot kolmannen osapuolen sovelluksista, 

joita käytetään laitteella.

LAITTEESTA

Laitteesta näytetään seuraavat tiedot:

Laitemalli (malli, sarjanumero, laitteistoalusta, Wi-Fi-MAC 

-osoite),

Muisti (käyttömuisti, kokonaismuisti ja käytettävissä oleva 

sisäinen muisti ja microSD-kortti), 

Lisenssi- laitteella käytettäven sovellusten lisenssi ja tiedot.



Laiteohjelmiston päivitys

VAROITUS! Laiteohjelmiston päivitys on toimintaoperaatio, jonka 

aikana laitteen hallintaohjelmisto muuttuu. Epäasianmukaisesa 

suorituksessa hallintaohjelma voi vaurioitua ja vaatia käsittelyn hu-

oltokeskuksessa. Suorita päivitystoimenpide olla olevien ohjeiden 

mukaisesti.

On kaksi tapaa päivittää laiteohjelmisto.

Automaattinen päivitys 

Jos haluat käynnistää automaattisen ohjelmistopäivityksen, 

valitse Asetukset > Ohjelmisto > Ohjelmiston päivitys.

Laite alkaa tarkistaa saatavilla olevia päivityslähteitä seuraa-

vassa järjestyksessä:

•	MicroSD-kortti (jos asennettuna);

•	 Sisäinen muisti;

•	 Internet.
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Jos oletusinternet-yhteyttä ei ole asetettu, laite kysyy yhdis-

tetäänkö yhteen saatavilla olevista langattomista verkoista.

Voit myös aktivoida automaattisen päivitysten tarkistuksen 

(Asetukset > Ohjelmisto > Automaattinen päivitys). Tässä 

tapauksessa laite käyttää ainoastaan Wi-Fi-yhteyttä.

Manuaalinen päivitys

1. Avaa sivusto www.pocketbook-int.com. Valitse 

maasi.

2. Napsauta Tuki- painiketta päävalikossa. Valitse lait-

teesi laitteistomalli.

3. Lataa laiteohjelmisto tietokoneellesi.

4. Pura arkiston sisältä SWUPDATE.BIN -tiedosto ja ko-

pioi se laitteen pääkansioon sisäiseen tallennustilaaan.

5. Sammuta laite painamalla painiketta On/Off.

6. Paina ja pidä molempia eteenpäin ja taaksepäin 

-painikkeita. 
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7. Sammuta laite painamalla On/Off. Pidä molempia 

taaksepäin ja eteenpäin-painikkeita, kunnes viesti Lait-

eohjelmiston päivitys… näytetään näytöllä.

8. Seuraa kuvallisia ohjeita näytöllä: yhdistä USB-

kaapeli laitteeseen ja paina valikkonäppäintä

HUOMIO: Voit tarkistaa laiteohjelmistoversiosi päävalikossa > 

Asetukset > Ohjelmisto > Laiteohjelmistoversio

Vianmääritys
Virheviesti Syy Korjausmenetelmä

Päivityskuvaa ei löydy

SWUPDATE.BIN -tiedos-
toa ei löydy MicroSD-
kortilta. Varmista, että 
tiedosto on kortin 
pääkansiossa.

Poista joitakin tiedos-
toja laitteelta ja kopioi 
SWUPDATE.BIN -tiedosto 
sinne vielä kerran. Toista 
lataus kohteesta www.
pocketbook-int.com.

Päivityskuva on vioittu-
nut tai kuva on tyhjä

SWUPDATE.BIN -tiedosto 
on vahingoittunut tai 
microSD-kortilla ei ole 
tilaa käytettävissä.

Poista joitakin tiedos-
toja laitteelta ja kopioi 
SWUPDATE.BIN -tiedosto 
sinne vielä kerran. Toista 
lataus kohteesta www.
pocketbook-int.com.

Tiedoston lukuvirhe MicroSD-kortin virhe
Kokeile käyttää toista 
MicroSD-korttia

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
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Virheviesti Syy Korjausmenetelmä

Virhe. Eri laiteohjelmis-
toversio on asennet-
tuna laitteeseen

Vanhempi versio lait-
eohjelmistotiedostosta 
on tallennettuna laitteen 
sisäisessä muistissa.

Poista laiteohjelmistotie-
doston vanhempi versio 
laitteen sisäisen muistin 
pääkansiosta



Vianmääritys

Toimintahäiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Laite ei käynnisty tai käyn-
nistyy, mutta ainoastaan 
logo latautuu

Akkuvaraus on alhainen Lataa akku

Kirja ei aukea -viesti Kirja 
on luultavasti vioittunut 
tai suojattu ilmestyy tai 
mitään ei tapahdu

Kirja on vioittunut

Jos kirja ladattiin verk-
kokaupasta, yritä ladata 
se uudelleen. Jos tiedosto 
aukeaa tietokoneellasi, 
mutta se ei aukea laitteella, 
tallenna kirja toisessa 
tiedostomuodossa (TXT, 
DOC, PDF).

Html-kirja aukeaa, mutta 
näkyy väärin.

On esimerkiksi tyhjiä sivuja, 
jotkut tekstin osat puut-
tuu jne.

HTML-tiedosto sisältää 
ei-tekstielementtejä 
(kehyksiä, Java-scripts, 
flash-elementtejä)

Tallenna sivu 
TXT-muodossa

Kirja avautuu, mutta 
erilaisia symboleja, kysy-
mysmerkkejä jne. näkyy 
kirjainten sijaan

Virheelliset koodit
Käynnistä lukutila, valitse 
Asetukset ja muuta koodit 

Ei vastetta, kun painat, 
mitä tahansa näppäintä

Joskus (esim., kun ladataan 
vioittuneita tai liian suuria 
kirjoja) laite voi jämähtää

Sulje jämähtäneet sovel-

lukset painamalla /  
-näppäimiä samanaikai-
sesti 1–2 sekuntia. 
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Toimintahäiriö Mahdollinen syy Ratkaisu

Tietokoneeseen kyt-
kemisen jälkeen levyt ei 
näy Explorerissa

Laitteesi on akun 
lataamistilassa.

Tarkista USB-tila Asetuk-
sissa Päävalikkokohteessa. 
Aseta yhteys tietokonee-
seen tai Pyydä yhteyttä

Yhteyskaapelissa ei 
signaalia

Tarkista USB-kaapelin tila ja 
sen oikea yhteys liittimeen. 
Yritä yhdistää USB-kaapeli 
toiseen porttiin

Kirjanmerkkejä, asetuksia 
ja tiedoston nykyistä 
sijainta ei voida tallentaa

Tiedostojärjestelmä 
vahingoittui

Yhdistä laite tietokonee-
seen ja tarkista levyt. 
Jos haluat edetä, avaa 
Tietokone oikealla napa-
sautuksella valitulla levyllä 
ja valitse Ominaisuudet > 
Huolto > Tarkista levy

Sisäinen muisti on täynnä
Poista kirjoja, kuvia ja/tai 
musiikkitiedostoja, joita 
et tarvitse

Akku purkautuu liian 
nopeasti

Automaattinen sammutus 
poistettu käytöstä

Asetukset > Päivämäärä/
Aika päävalikossa. Valitse 
automaattinen sammutus 
ajassa Sammuta au-
tomaattisesti… kohde



Asiakastuki

Lisätietoja huoltokeskuksista maassasi, käytä yhteystietoja 

alla:

Deutschland 0-800-187-30-03 

Česko 800-701-307

France 0805-080277

Österreich 0-800-802-077

Polska 0-800-141-0112

Switzerland 0-800-898-720

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

mailto:pocketbook-int.com/support/
mailto:service@pocketbook-int.com


Kansainvälisten standardien noudattaminen

Tuotenimi:  PocketBook Touch Lux 3

Mallinumero:  PocketBook 626

Firmware version:  5.20

Testattavan laitteiston USB-portin pitäisi noudattaa henkilökoh-

taisen tietokoneen tai kannettavan rajoitettua virtalähdettä.

Testattavan laitteen adapterin  pitäisi noudattaa rajoitettua vir-

talähdettä. Nimellisjänniteteho: DC 5V 1A. Tämä laite on merkitty 

  -merkillä ja sitä voidaan käyttää  Euroopan yhteisössä. Tämä 

osoittaa  R&TTE-direktiivin 1999/5/EY noudattamista. Ranska – 

2.4GHz Manner-Ranskassa.

Kaikissa mannerosastoissa langattoman lähiverkon taajuuksia void-

aan käyttää seuraavissa olosuhteissa, joko julkiseen tai yksityiseen 

käyttöön:

•	 Sisäkäyttöön: maksimivirta (EIRP*) 100 mW koko 2400-

2483,5 MHz:n taajuusalueella;

•	 Ulkokäyttöön: maksimivirta (EIRP*) 100 mW 2400-2454 

MHz:n alueella ja maksimivirta (EIRP*) 10 mW 2454-2483 MHz:n 

taajuusalueella.
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TÄRKEÄÄ: Muutokset tai muokkaukset tähän tuotteeseen eivät ole sallittuja 

ja saattavat mitätöidä EMC- ja langattomien määräykset ja kumota oikeutesi 

käyttää tätä tuotetta. Tämä tuote on demonstroitu EMC-määräysten alla, olo-

suhteissa, joissa käytettiin yhteensopivia oheislaitteita ja suojattuja kaapeleita 

järjestelmän osien välillä. On tärkeää, että käytät yhteensopivia oheislaitteita 

ja suojattuja kaapeleita järjestelmän osien välillä vähentämään mahdollisuutta 

aiheuttaa häiriöitä radioille, televisioille ja muille elektronisille laitteille.

Sertifiointitiedot (SAR)

Laite täyttää suositukset, jotka koskevat radioaalloille altistumista. 

Laitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, et-

tei se ylitä radioaalloille altistumista kansainvälisissä suosituksissa. 

Nämä ohjeet on kehittänyt riippumaton tieteellinen organisaatio 

ICNIRP ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on 

varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus, iästä ja terveydentilasta 

riippumatta.

Altistumisohjeet laitteille käyttävät mittayksikköä, joka tunn-

etaan nimellä ominaisabsorptionopeus, SAR. SAR-raja  säteilysuo-

jelutoimikunnan ohjeiden on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) 
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keskiarvona  yli 10 grammaa kudoksesta. SAR-testit suoritetaan 

normaaleissa käyttötoiminnoissa laitteen lähettimen suurimmalla 

tehotasolla kaikilla testatuilla taajuuskaistoilla. Todellinen SAR-taso 

käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suun-

niteltu käyttämään vain tarvittavaa tehoa verkkoon pääsemiseksi.

Tämä laite täyttää Euroopan neuvoston 12. heinäkuuta 1999 anta-

mat suositukset koskien ja yleistä altistumista sähkömagneettisille 

kentille [1999/519/EY].

Pocketbook International SA 

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Made in China

Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated
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