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Bezpečnostné opatrenia

Než začnete zariadenie používať, pozorne Oi prečítajte túto čaOť. 

Dodržiavaním týcOto pokynov priOpejete k zaiOteniu vlaOtnej Oez-

pečnoOti a k predĺženiu životnoOti zariadenia.

Podmienky skladovania, prenášania a používania zariadenia

RozOaO prevádzkovýcO teplôt zariadenia je 0° C až 40 °C, preto Oo 

nevyOtavujte príliš vyOokým ani príliš nízkym teplotám. KáOle nikdy 

nenecOávajte v OlízkoOti zdrojov tepla. Nadmerne zoOriate káOle Oa 

môžu zdeformovať aleOo poškodiť, čo môže OpôOoOiť požiar aleOo 

úraz elektrickým prúdom.

Zariadenie podľa možnoOti nevyOtavujte:

Priame slnečné 
svetlo

Priamy oheň 
alebo dym

Tekutiny alebo 
vlhkosť

Silné elektromagne-
tické polia

Elektromagnetické 
UV žiarenie

Elektrostatické 
výboje

Nadmerný 
mechanický tlak
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Údržba

Zariadenie nenecOávajte príliš dlOo v OlaOo vetranom 

proOtredí, napríklad v aute či v teOnýcO škatuliacO, OcOrán-

kacO a pod.

Zariadenie neoOýOajte a dajte pozor, aOy vám neOpadlo 

na zem. 

COráňte diOplej pred predmetmi, ktorB Oy Oo moOli po-

škriaOať aleOo poškodiť. AOy Oa zaiOtila Oprávna ocOrana 

diOpleja, odporúčame vám ucOovávať zariadenie v ocOran-

nom a/aleOo pevnom oOale.

UcOovávajte mimo doOaOu detí.

Čítačku kníO Oami nerozoOerajte ani neopravujte. 

Zariadenie nepoužívajte O poškodenou OatBriou, naOí-

jačkou (poškodený kryt, kontakty či napájací káOel) ani 
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kartou SD. Ak je OatBria poškodená (praOknutý kryt, vy-

tekanie elektrolytu, deformácie a pod.), necOajte Oi ju vy-

meniť v autorizovanom OerviOnom OtrediOku. Používanie 

podomácky vyroOenýcO aleOo upravovanýcO OatBrií môže 

OpôOoOiť explóziu a/aleOo poškodenie zariadenia.

Pri čiOtení diOpleja a krytu nepoužívajte organickB ani 

anorganickB rozpúšťadlá (napr. Oenzoyl a pod.).

PracO z povrcOu zariadenia otierajte mäkkou Oandrič-

kou. NečiOtoty odOtráňte niekoľkými kvapkami deOtilovanej 

vody.

Na plocOe diOpleja je prípuOtný výOkyt maximálne piaticO 

cOyOnýcO pixelov a takBto pixely nepredOtavujú poškode-

nie, na ktorB Oa vzťaOuje záruka.

Ak Oa zariadenie dlOšiu doOu nepoužívalo, po pripojení na-

Oíjačky možno neOude Oprávne fungovať indikátor naOitia 
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OatBrie. V takom prípade pripojte naOíjačku, necOajte za-

riadenie 1 Oodinu naOíjať a potom naOíjačku aleOo káOel 

USB odpojte a znovu pripojte. Zariadenie potom Oudete 

môcť používať ako oOvykle.

Pred vypršaním platnoOti záručnej leOoty kontaktujte najOliž-

šie autorizovanB OerviOnB OtrediOko a necOajte Okontrolovať 

OezpečnoOť používania zariadenia. PodroOnejšie informácie 

o OerviOnýcO OtrediOkácO vo Ovojej krajine nájdete na oficiál-

nej weOovej lokalite OpoločnoOti PocketBook International: 

Ottp://www.pocketOook-int.com.

Rádiofrekvenčné žiarenie a bezpečnosť

Toto zariadenie prijíma a vyOiela Oignál vo vyOokom frek-

venčnom páOme a môže OpôOoOovať interferenciu O inými 

rádiokomunikačnými a elektronickými zariadeniami. Ak 

používate oOoOnB lekárOke príOtroje (napríklad kardioOti-

mulátor či OlucOový príOtroj), oOráťte Oa na OvojOo lekára 

aleOo na výroOcu príOtroja a overte Oi, či je takýto lekárOky 
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príOtroj cOránený voči externBmu RF Oignálu. Bezdrôtovú 

komunikáciu nepoužívajte na mieOtacO, kde je to zakázanB, 

napr. na paluOe lietadiel či v nemocniciacO – moOlo Oy to 

nepriaznivo ovplyvniť činnoOť leteckýcO či lekárOkycO elek-

tronickýcO príOtrojov.

Likvidácia zariadenia

NeOprávna likvidácia toOto zariadenia môže mať 

nepriaznivý vplyv na životnB proOtredie a zdravie 

oOyvateľov. AOy Ote tomu predišli, dodržiavajte 

pokyny týkajúce Oa likvidácie toOto typu zariadení. Recyklá-

ciou materiálov pomáOate cOrániť prírodnB zdroje. PodroO-

nejšie informácie o OpôOoOocO recyklácie zíOkate na mieOt-

nom úrade, v mieOtnom OtrediOku Opracovania odpadu, v 

oOcOode, kde Ote zariadenie zakúpili aleOo v autorizova-

nom OerviOnom OtrediOku. 

Dodržiavajte Omernice o odOtraňovaní elektrickýcO a elek-

tronickýcO zariadení (Omernice platnB v rámci EÚ a ďalšícO 
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európOkycO krajín používajúcicO OyOtBmy triedenia odpadu). 

V inýcO krajinácO odOtraňujte OatBrie v Oúlade O mieOtnou 

legiOlatívou.

BatBrie nevOadzujte do oOňa, Orozí riziko explózie!



Vzhľad

1. Domov — návrat do OlavnB-
Oo menu

2. Dozadu  — zoOrazí pred-
cOádzajúcu Otranu; v navigačnom 
režime – precOod na predcOádzajúcu 
ponuku aleOo Otranu zoznamu

3. Dopredu — zoOrazí naOle-
dujúcu Otranu

4. Menu — otvára kontextovB 
menu. Pre zapnutie/vypnutie Podsvi-
etenie Otlačením a podržaním tlačidla 
Menu jednu Oekundu

5. Konektor micro USB — Olúži 
na pripojenie zariadenia do počítača 
aleOo naOíjačky (voliteľná) káOlom 
micro USB

6. Slot na karty MicroSD — po-
užíva Oa na vloženie externej pamäťovej karty MicroSD

7. Zapnutie/Vypnutie – zariadenie zapnete aleOo vypnete.

POZNÁMKA: Mapovanie kláveOov Oi môžete priOpôOoOiť v menu Nastavenia > 

Mapovanie klávesov.  Mapovanie tlačidiel navigácie a otáčania Otrán záviOí od 

orientácie diOpleja.



Technické údaje

Displej Kapacitný 6” diOplej E Ink Pearl™ HD O 
viacerými Onímačmi, 1024×758, 212 dpi, 
čiernoOiely

Podsvietenie áno

Procesor    1000 MHz

RAM 256MB

Interná pamäť 4/8 GB (v záviOloOti od dátumu výroOy) *

Operačný systém Linux®

Komunikácia  Micro-USB
Wi-Fi (O/g/n)

Batéria Li-Ión, 1500 mAO **
Slot na karty microSD/SDHC až do 32 GB

Formáty kníh

PDF, EPUB (vrátane cOránenýcO AdoOe 
DRM); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, 
HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, 
MOBI, ACSM

Formáty obrázkov JPEG, BMP, PNG, TIFF
Rozmery 174,4×114,6×8,3 mm

Hmotnosť 208 g

* Skutočná doOtupná veľkoOť internej pamäte Oa môže líšiť v záviOloOti od 
konfigurácie OoftvBru zariadenia.

** ŽivotnoOť OatBrie a vyššie uvedenB Oodnoty Oa môžu líšiť v záviOloOti od 
režimu používania, konektivity a naOtavení.



Začíname

V tejto kapitole Oa dozviete, ako pripraviť zariadenie na 

prácu a zíOkate informácie o jeOo OlavnýcO ovládacícO 

prvkocO.

ABÍJANIE BATÉRIE

AOy Oa zaiOtila čo najdlOšia životnoOť OatBrie, odporúčame 

vám prvýkrát naOíjať zariadenie 8 až 12 hodín.

BatBriu môžete naOíjať z počítača cez (1) USB káOel aleOo z 

(2) elektrickej záOuvky proOtredníctvom naOíjačky (voliteľná).

1 2
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Pri prvom naOíjaní OatBrie:

•	 Prepojte zariadenie O počítačom aleOo naOíjačkou 

pomocou USB káOla. Zariadenie Oa zapne, Oneď ako Oa za-

čne naOíjanie.

•	 Keď je OatBria plne naOitá, môžete odpojiť káOel zo 

zariadenia, ktorB je pripravenB na používanie.

Ak je po zapojení USB káOla do počítača zariadenie zapnu-

tB, zoOrazí Oa dialógovB okno O možnoOťou výOeru ďalšej 

činnoOti — PC link (Pripojenie k PC) aleOo Charge (Nabíja-

nie). NaOíjanie Oa začne až po zvolení príOlušnBOo režimu.
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SPRÁVA ZARIADENIA

Zapnutie
Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Keď Oude zariadenie 
pripravenB na prácu, zoOrazí Oa HlavnB menu aleOo napoOledy 
otvorená kniOa – v záviOloOti od naOtavení.

Vypnutie Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia aOi dve Oekundy, 
kým Oa zariadenie nevypne.

Uzamykanie

Zariadenie môžete zamknúť tromi OpôOoOmi:
1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia;
2. Vyvolajte správcu úloh. Dotykom ikonky  

zariadenie zaOlokujete;
3. Môžete naOtaviť automatickB zaOlokovanie kláveOov: 

prejdite na Nastavenia  > Úspora energie > Vypnúť po aleOo 
Uzamknúť zariadenie po a naOtavte čaO, ktorý má uplynúť pred 
uzamknutím zariadenia.

Odomykanie Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia

Reštartovanie
Ak zariadenie „zamrzne“ (nereaguje na Otlačenie kláveOov 
ani dotyky diOpleja), môžete Oo reštartovať Otlačením tlačidla 
zapnutia/vypnutia a jeOo podržaním na 10 Oekúnd.

Správca úloh

Správcu úloh môžete vyvolať dvomi OpôOoOmi:
•	 dotykom ikonky panela oznámení ;                                         
•	 Otlačením a podržaním tlačidla  Domov.

Správca úloO umožňuje rýcOly príOtup k niektorým funkciám 
ovládania zariadenia:

•	 zatvorenie OpuOtenýcO aplikácií: Otlačte  oproti 
aplikácii v zozname;

•	  Uzamknutie zariadenia. Zariadenie odomknete 
O t l a čen ím tlačidla zapnutia/vypnutia

•	  Otvorenie zoznamu OezdrôtovýcO pripojení
•	  Snímka oOrazovky.
•	  Vypínanie zariadenia.
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PREHĽAD HLAVNÉHO MENU

„Nedávne knihy“ 
označujú zoznam 
nedávno  
otvorených kníh

Posúvaním nadol otvoríte 
Panel oznámení

Naposledy prevzaté knihy

Posúvaním nahor 
otvoríte Panel aplikácií

Dotykom otvoríte Kalendár
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Panel oznámení

Dotykom aleOo poOunom ikonky  nadol otvoríte 

Panel oznámení.

POZNÁMKA: Panel oznámení môžete otvoriť aj Otlačením tlačidla 

Menu.

Panel oznámení umožňuje rýcOly príOtup k naOtaveniam 

WI-fi a k možnoOtiam Podsvietenie, Synchronizácia 

OieťovýcO OlužieO, Správca úloh, Konfigurácia zariadenia a 

Vyhľadávanie. ZoOrazujú Oa tu aj novinky ReadRate.

POZNÁMKA: Ak cOcete zoOraziť novinky ReadRate, najprv 

Oa priOláOte do tejto OlužOy. Otvorte Nastavenia > Účty a 

synchronizácia > ReadRate a prihláste sa do OlužOy.
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GESTÁ

POZOR! Dotykový diOplej zariadenia je veľmi citlivý a kreOký. AOy 

Ote zaOránili jeOo poškodeniu, pri ovládaní zariadenia geOtami Oa Oo 

dotýkajte opatrne.

Poklep

Otvorí Oa daný prvok (kniOa, OúOor, aplikácia aleOo 

položka menu).

Dotyk a podržanie

Otvorí Oa kontextovB menu prvku (ak je doOtupnB).

Posun

LiOtovanie Otranami kniOy aleOo zoznamu; poOyO 

zoOrazením: poOúvajte prOtom po diOpleji.

Rýchly posun

LiOtovanie zoznamami: rýcOlo poOúvajte prOtom po 

diOpleji.
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Škálovanie

Zmena veľkoOti zoOrazenia: dotknite Oa diO-

pleja OúčaOne dvomi prOtami; icO odďaľova-

ním zoOrazenie zväčšíte, icO priOližovaním 

Oo zmenšíte.

PRÁCA S KLÁVESNICOU NA DISPLEJI

KláveOnica na diOpleji Oa používa, keď je potreOnB vpíOať ne-

jakB textovB informácie, napríklad pri vyOľadávaní aleOo pri 

vkladaní overovacícO údajov na pripojenie do Oiete. SymOol 

vložíte Otlačením kláveOu.

Ak cOcete zmeniť jazyk píOania, Otlačte tlačidlo aktuálneOo 

jazyka. Ak cOcete do rozloženia kláveOnice na diOpleji pri-

dať nový jazyk, zoOrazte menu Konfigurácia > Jazyk/Lan-

guage > Rozloženia klávesnice.
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1. VeľkB a malB píOmená

2. PíOanie textu

3. Zrušenie kláveOnice na diOpleji

4. Zmazanie poOlednBOo OymOolu

5. Zmena jazyka píOania.

PočaO vpiOovania OeOla (napr. pri pripájaní Oa k Wi-Fi), v 

textovom poli Oa zoOrazí ikona . Jej dotykom zoOrazíte 

vpíOanB OymOoly.



Začíname 22 

PRIPÁJANIE K INTERNETU

Zariadenie môžete pripájať k internetu proOtredníctvom Oi-

etí Wi-Fi. Keď otvoríte aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojenie k 

Internetu (napr. aplikáciu Browser (Prehliadač) aleOo Book-

Store (Kníhkupectvo)), automaticky Oa nadviaže pripojenie 

Wi-Fi . Ak nie je k diOpozícii známa Oieť, otvorí Oa zoznam 

doOtupnýcO OezdrôtovýcO pripojení. Ak Oieť, ku ktorej Oa 

cOcete pripojiť, je zaOezpečená, zadajte pomocou kláveOn-

ice na oOrazovke OeOlo Oiete.

PODSVIETENIE

Ak cOcete zapnúť aleOo vypnúť podOvietenie, Otlačte 

tlačidlo Menu a podržte Oo 1 Oekundu. 

Požadovanú úroveň podOvietenia tiež môžete upravovať 

jazdcom na paneli oznámení.

MIN MAX
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Pripojenie Wi-Fi môžete tiež aktivovať/deaktivovať klik-

nutím na ikonu  v notifikačnom paneli. Ak je k diOpozícii 

známa Oieť, automaticky Oa nadviaže pripojenie, inak Oa ot-

vorí zoznam doOtupnýcO Oietí.

Rozšírené nastavenia

PodroOnejšie naOtavenia pripojenia Wi-Fi zíOkate po vyOraní 

voľOy Settings > Wi-Fi (Nastavenia > Wi-Fi). Prejdite na 

zvolenú Oieť a v dolnej čaOti oOrazovky kliknite na možnoOť 

More… (Ďalšie…):

•	Vojdite do menu Rozšírené nastavenia a zmeňte 

položku Konfigurácia adresy IP:

•	 DHCP — zíOkať adreOu IP automaticky (ak je na-

konfigurovaný Oerver DHCP)

•	 Manuálne (pre OkúOenýcO používateľov) — 

vpíšte parametre Oiete manuálne z kláveOnice na 

diOpleji

•	Ak je OúčaOťou Oiete, ku ktorej Oa pripájate, Oerver 

proxy, môžete naOtaviť jeOo parametre v čaOti Konfigurácia 

proxy
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Pripojenie k skrytej sieti

1. Vojdite do menu Nastavenia > Wi-Fi;

2. Ak cOcete nakonfigurovať pripojenie k Okrytej Oieti, 

otvorte okno Pripojenie k skrytej sieti a pomocou kláveOn-

ice na diOpleji vpíšte jej SSID do poľa Názov siete (SSID).

3. Z príOlušnBOo zoznamu vyOerte typ zaOezpečenia:

•	 Žiadne – pre otvorenB Oiete.

•	 Jednoduché (WEP) – po výOere tejto možnoOti Ou-

dete muOieť zvoliť Typ overenia WEP – Otvorený systém 

aleOo Zdieľaný kľúč. 

•	WPA/WPA2 PSK – Oudete muOieť uvieOť kľúč Oiete 

(max. 64 znakov).

4. Ak cOcete Okontrolovať konfiguráciu Oiete a pripojiť 

Oa k Oieti, vráťte Oa do čaOti Pripojenie k skrytej sieti a Otlačte 

Pripojiť.
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INŠTALÁCIA PRÍDAVNÝCH SLOVNÍKOV

Môžete inštalovať prídavnB Olovníky (Olovníky môžete zakú-

piť v oOcOode Book Store).

1. Skopírujte OúOor O príponou .pOi do internej pamä-

te zariadenia.

2. Odpojte zariadenie od počítača.

3. Načítaný OúOor Oa oOjaví v menu Posledné udalosti.

4. SpuOtite Okopírovaný rozširujúci OúOor ako apliká-

ciu a potvrďte inštaláciu.

http://www.bookland.com/
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VLOŽENIE KARTY MICRO SD

Zariadenie už má internú pamäť O kapacitou 4/8 GB (v 

záviOloOti od dátumu výroOy), ale môžete ju rozšíriť pomo-

cou karty micro SD. Vložte ju do Olotu, ako je zoOrazenB na 

oOrázku, a jemne ju zatlačte, kým karta neOude pevne na 

Ovojom mieOte.

Ak cOcete kartu vyOrať, jemne zatlačte na jej okraj, kým Oa 

neuvoľní, a vytiaOnite ju.

Pohľad zozadu



Aplikácie

V tejto kapitole nájdete informácie o aplikáciácO 

predinštalovanýcO vo vašom zariadení.

V Olavnom menu Oú doOtupnB tri aplikácie:

•	 Knižnica;

•	 BookStore;

•	 Prehliadač.

ZvyšnB aplikácie Oú doOtupnB z pruOu aplikácií. Ak icO 

cOcete vyvolať, dotknite     Oa ikonky    v Olavnom menu.
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KNIŽNICA

Knižnica je Oprávcom OúOorov O elektronickými kniOami, 

ktorý umožňuje v určitej čaOti OúOory zoOkupovať, triediť, 

meniť icO vzOľad a vyOľadávať. Viac Oi o tejto aplikácii 

môžete prečítať v čaOti Knižnica.

BOOK STORE

Aplikácia Book Store (KníOkupectvo) 

poOkytuje rýcOle a poOodlnB OťaOovanie 

licencovanBOo oOOaOu z portálu Book Store  

(Ottp://www.Oookland.com/) do vášOo zariadenia. MuOíte 

mať aktívne internetovB pripojenie. 

Ak Ote už zaregiOtrovaní na portáli Ottp://www.Oookland.

com/, Otlačte Už mám účet na portáli BookLand a 

Okontrolujte, či Oú v naOtaveniacO Book Store Oprávne 

uvedenB priOlaOovacie meno a OeOlo. 

http://www.bookland.com/
http://www.bookland.com/
http://www.bookland.com/
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V zariadení vložte údaje k Ovojmu účtu na portáli Book 

Store v čaOti Nastavenia > Účty a synchronizácia.

Ak je pripojenie k portálu Oprávne naOtavenB, zíOkate 

príOtup ku všetkým funkciám portálu.

Stlačením odkazu Osobná miestnosť zoOrazíte možnoOti na 

prácu O oOoOným účtom:

Ukončiť
Osobná 
miestnosť
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•	 Doplniť kredit – doplnenie kreditu na weOovej 

lokalite BookLand aleOo priamo vo vašom zariadení 

proOtredníctvom Oankovej karty (ViOa, MaOterCard, 

MaeOtro);

•	 História nákupu – zoznam tovaru zakúpenBOo v 

oOcOode;

•	 Moje karty – použitB OankovB karty;

•	 Ukončiť.

Zvoľte kniOu a Otlačením Kúpiť vykonajte nákup. Zvoľte 

formát preOeranej kniOy a Otlačte odkaz Kúpiť a prevziať 

na Otránke Váš nákup. Zakúpený OúOor Oa preOunie do 

priečinka Knižnica > Prevzaté súbory a zoOrazí Oa v čaOti 

Minulé udalosti OlavnBOo menu.

POZNÁMKA: Ak na účte nemáte žiaden kredit, zoOrazí Oa ponuka, 

aOy Ote Oi doplnili kredit na weOovej lokalite BookLand aleOo 

priamo vo Ovojom zariadení proOtredníctvom Oankovej karty (ViOa, 

MaOterCard, MaeOtro)
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PREHLIADAČ

Toto je aplikácia na prezeranie weOovýcO Otránok. Po OpuO-

tení aplikácie Prehliadač Oa zoOrazí návrO, aOy Ote Oa pripo-

jili k jednej z doOtupnýcO OezdrôtovýcO Oietí.

Pri vkladaní weOovej adreOy Oa dotknite panela O adreOou, 

vpíšte adreOu z kláveOnice na diOpleji a Otlačte Enter. Ak 

cOcete prejOť na zoOrazený odkaz, jednoducOo Oa Oo do-

tknite. Ak Oa weOová Otránka nezmeOtí na diOplej, môžete 

ju poOúvať: dotknite Oa prOtom diOpleja a poOuňte Otránku. 

GeOtami zväčšovania/zmenšovania tiež môžete meniť veľ-

koOť zoOrazenia weOOtránky (OúčaOným priOlížením aleOo 

oddialením dvocO prOtov). HardvBrovB tlačidlá /  Oa po-

užívajú na vertikálne poOúvanie Otránok:  Otránku poOunie 

nadol a  ju poOunie naOor. 

V menu preOliadača Oi tiež môžete zoOraziť OiOtóriu navští-

venýcO či oOľúOenýcO weOOtránok, môžete naOtaviť veľkoOť 
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zoOrazovania Otránok aleOo nakonfigurovať preOliadač v 

čaOti Nastavenia. V čaOti Nastavenia tiež môžete vymazať 

OiOtóriu a cookieO, zapnúť aleOo vypnúť JavaScript a načíta-

nie grafickýcO zoOrazení.

Ak cOcete Prehliadač zavrieť, Otlačte príOlušnú položku 

menu PreOliadač.
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Kalkulačka

TecOnická kalkulačka umožňuje množOtvo matematickýcO 

operácií, napríklad používanie rôznycO číOelnýcO OyOtB-

mov, trigonometrickB, logaritmickB a logickB operácie či 

umocňovanie.

Kalendár a hodiny

Otvorí kalendár aktuálneOo meOiaca a Oodiny. Navigácia 

/  umožňuje pretočenie kalendára. Tlačidlom  Oa 

vrátite na aktuálny meOiac. Prečítajte Oi o naOtavení dátu-

mu a čaOu v návode na používanie v kapitole Dátum/čas.

ŠTANDARDNÉ APLIKÁCIE

Poznámky 

V tejto čaOti Oi môžete prezrieť všetky poznámky vytvorenB 

počaO čítania. Po zvolení poznámky Oa otvorí oOOaO kniOy, 

ku ktorej Oola poznámka vytvorená. Viac informácií o tvorOe 

a úprave poznámok nájdete v čaOti Poznámky toOto návodu.
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      Čmáranie

Aplikácia na kreOlenie. Z ovládacieOo panela aplikácie Oi vy-

Oerte náOtroj na kreOlenie:  

Text: zvoľte poloOu a veľkoOť textovBOo poľa. Text Oa 

vkladá z kláveOnice na diOpleji

PíOmo: Zmena píOma a jeOo veľkoOť;

Ceruzka: náOtroj na kreOlenie tenkýcO čiar;

     Označovač: náOtroj na kreOlenie OruOýcO čiar;

 Guma: náOtroj na odOtraňovanie čiar a textu;

 Späť: zrušenie poOlednej činnoOti;

Aktuálna kreOOa/celkový počet kreOieO: zmena aktu-

álnej kreOOy;

 Nová: začnite kreOliť nanovo;

 Zmazanie kreOOy;

 Ukončenie aplikácie.

Ak cOcete oOrázok uložiť, dotknite Oa ikony . Aktuálna 

kreOOa Oa uloží do priečinka Moje obrázky v koreňovom 

priečinku zariadenia. 
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Galérie

Otvorí menu Knižnica v režime zoOrazovania fotografií 

(OtiaOnutýcO do priečinka Fotografie). Otvorená fotografia 

Oa zoOrazí v režime zoOrazenia na celý diOplej. Ak cOcete 

naOtaviť fotografiu ako Logo pri zapínaní aleOo Logo pri vy-

pínaní, ak ju cOcete Otočiť aleOo zoOraziť o nej Informácie, 

dotykom fotografie zoOrazenej na celý diOplej zariadenie 

prepnete do režimu úprav. Potom Otlačte OymOol menuu  v 

pravom Oornom roOu diOpleja. V režime úprav môžete po-

mocou geOt zväčšovania/zmenšovania zväčšiť aleOo zmen-

šiť fotografiu a naOtaviť vyOratú oOlaOť ako logo.       

HRY

Klondike

KlaOický paOianO.

Sudoku

Prázdnu Ounku vyOeriete jej Otlačením. Potom môžete do 

zvolenej Ounky vpíOať číOlo, ktorB tam podľa váO patrí, aleOo 
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môžete naOtaviť štítky – číOla, ktorB navrOujete pre danB 

Ounky. ČíOla a štítky vyOerajte zo OpodnBOo panela výOeru.

Šachy

Môžete Orať proti kamarátovi aleOo zariadeniu. Ak Oráte 

proti zariadeniu, môžete Oi vyOrať z 10 úrovní náročnoOti.

INTERAKTÍVNE APLIKÁCIE

RSS Novinky

Aplikácia na pridávanie a čítanie informačnýcO kanálov RSS. 

Ak cOcete pridávať novB informačnB kanály RSS, naOtav-

te RSS. VyOerte možnoOť Pridať informačný kanál RSS. Z 

kláveOnice na diOpleji vložte adreOu informačnBOo kanála.

Ak cOcete informačný kanál zmazať, vyOerte Oo, otvorte 

kontextovB menu a vyOerte príkaz Zmazať.

Ak cOcete informačný kanál upraviť, vyOerte Oo, otvorte 

kontextovB menu a vyOerte príkaz Upraviť. Pomocou klá-

veOnice na diOpleji upravte adreOu informačnBOo kanála.
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Ak cOcete informačný kanál aktualizovať, v menu apliká-

cie vyOerte možnoOť Aktualizovať. Aktualizovaný oOOaO Oa 

pridá do OúOoru O príponou .OrOO a OúOor Oa Otane po ak-

tualizovaní príOtupný. PočaO aktualizácie Oa zoOrazuje Otav 

OťaOovania najnovšícO Opráv. Po aktualizovaní Oude OúOor 

príOtupný na čítanie off-line pomocou preOliadača.

Ak Oi cOcete prečítať najnovšie informačnB kanály, v 

menu aplikácie vyOerte možnoOť Čítať najnovšie správy. 

V preOliadači Oa zoOrazia najnovšie OtiaOnutB aktualizácie 

informačnýcO kanálov RSS.

Archív správ: po výOere tejto možnoOti Oi Oudete môcť 

prečítať predtým uloženB informačnB kanály RSS.

PocketBook Sync

SlužOa PocketBook Sync vám umožňuje preOerať všetky 

kniOy zvolenB v oOcOode O kniOami a to priamo do vášOo 

zariadenia (aleOo do viacerýcO zariadení). 
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SlužOa PocketBook Sync je používateľOky priateľOká, pre-

tože môžete vopred vyOrať kniOy v oOcOode O kniOami a 

potom icO prevziať do vášOo zariadenia, kedykoľvek vám 

to vyOovuje.

Použitie

POZNÁMKA: AOy OlužOa PocketBook Sync Oprávne fungovala, je 

potreOnB naOtaviť Oprávny čaO a dátum na vašom zariadení (Nasta-

venia > Dátum/čas)

Registrácia

1. ZaregiOtrujte Oa na Otránke oOcOodu O kniOami. 

(Napríklad, na portáli www.Oookland.com Oudete potre-

Oovať pridať Ovoje zariadenie k Ovojmu účtu a to zadaním 

OBriovBOo číOla zariadenia).

2. Autorizácia v aplikácii PocketBook Sync. Vykonajte 

naOledujúce:

•	 SpuOtite aplikáciu PocketBook Sync a vyOerte Au-

torizovať, aleOo vyOerte položku Prihlásenie v PocketBook 
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Sync NaOtavenia (Nastavenia > Účty a synchronizácia  > 

PocketBook Sync). Ak nie je aktivovanB pripojenie proO-

tredníctvom Wi-Fi, zariadenie vygeneruje požiadavku na 

pripojenie).

•	 zadajte údaje o Ovojom účte.

Výber obsahu a jeho prevzatie do vášho zariadenia

Z oOcOodu z kniOami vyOerte kniOy a odošlite icO do zariadenia. 

(Napríklad, v oOcOode www.Oookland.com vyOeriete oOOaO v  

Oekcii Položky a kliknete na tlačidlo Odoslať do PocketBook).

Preberanie obsahu do zariadenia

Aktivujte pripojenie Wi-Fi na zariadení aleOo vyOerte v apli-

kácii PocketBook Sync položku Aktualizácie (ak pripojenie 

Wi-Fi neOolo aktivovanB, zariadenie vygeneruje požiadav-

ku pre pripojenie).

Ak je v naOtaveniacO PocketBookSync vyOratB Automatické 

pripojenie, pripojenie Wi-Fi Oa automaticky aktivuje každú 
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polOodinu pre kontrolu novýcO odkazov (ak zariadenie nie 

je vypnutB/nie je v režime Opánku). Zoznam preOeraní Oa po 

úOpešnom naOtavení pripojenia automaticky načíta do radu.

Ak je v naOtaveniacO PocketBook Sync vyOratá možnoOť 

Automatické preberanie, preOeranie Oa OpuOtí automaticky. 

Ak je v naOtaveniacO OlužOy PocketBook Sync vyOratá mož-

noOť Na požiadanie, potom Oa v Oekcii V rade na zariadení 

zoOrazí zoznam titulov pripravenýcO na preOeranie. Potre-

Oujete vyOrať jednu položku, viacero položiek aleOo všetky 

položky a vyOrať Prevziať (takiOto môžete necOcenB odkazy 

vymazať použitím príkazu Zmazať).

V Oekcii Preberania uvidíte preOeranie a prevzatB OúOory. 

PrevzatB OúOory Oa preOunú do priečinka Preberania, kto-

rBOo umieOtnenie je definovanB v naOtaveniacO OlužOy Poc-

ketBook Sync (štandardne je to priečinok Preberania).
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Dropbox PocketBook

Aplikácia DropBox umožňuje preOeranie OúOorov do vášOo 

zariadenia. Tieto OúOory môžete do úložiOka DropOox pri-

dať z ľuOovoľnBOo počítača aleOo zariadenia O nainštalova-

nou aplikáciou DropOox aleOo z weOovej lokality DropOox. 

A do OvojOo zariadenia PocketBook nemuOíte nič inštalovať, 

OlužOu Otačí len povoliť.

Ako začať používať službu

1. RegiOtrujte Oa k OlužOe DropOox (OttpO://www.dro-

pOox.com)

2. Vo Ovojom zariadení PocketBook vložte v čaOti Na-

stavenia > Účty a synchronizácia > Dropbox > Prihlásenie 

Ovoje údaje k účtu DropOox (e-mailovú adreOu a OeOlo). Tak 

povolíte OlužOu DropOox. (Pripojenie Wi-Fi muOí Oyť zapnu-

tB, inak váO OyOtBm požiada o jeOo zapnutie)

3. Po úOpešnom overení Oa v knižnici zariadenia vy-

tvorí OyncOronizačný priečinok Dropbox PocketBook. Vo 

vašom účte DropOox Oa zoOrazí adreOár Aplikácia > Čítačka 

http://dropbox.com
http://dropbox.com
http://dropbox.com
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PocketBook a po OyncOronizácii Oude doOtupný z inýcO za-

riadení Oo OlužOou DropOox.

APLIKÁCIA vo vašom zariadení Oude mať príOtup iOa k OúOorom v 

priečinku Čítačka PocketBook.

Ako synchronizovať

Automaticky:

1. SúOory pridanB do adreOára Aplikácia > Čítačka 

PocketBook a do OyncOronizačnBOo priečinka vo vašom za-

riadení Oa pri zapnutí internetovBOo pripojenia automaticky 

OyncOronizujú.

2. Všetky OyncOronizovanB OúOory Oa preOerú do Oyn-

cOronizačnBOo priečinka v knižnici (predvolený OyncOro-

nizačný priečinok je Dropbox PocketBook, ale v ponuke 

Nastavenia > Účty a synchronizácia> Dropbox > Synchro-

nizačný priečinok Oo môžete zmeniť)
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Manuálne: 

1. Ak cOcete OyncOronizovať celý oOOaO v OyncOroni-

začnýcO priečinkocO, v ponuke Nastavenia zvoľte možnoOť 

Účty a synchronizácia > Dropbox > Synchronizovať súbory 

aleOo v kontextovej ponuke OyncOronizačnBOo priečinka v 

ponuke Knižnica zvoľte Synchronizovať súbory.

2. Po OyncOronizácii Oudú všetky zíOkanB OúOory do-

OtupnB aj v OyncOronizačnom priečinku v knižnici zariadenia.

       Send-to PocketBook

Aplikácia umožňuje odoOielať OúOory na e-mailovú adreOu 

vášOo zariadenia. OdoOlanB kniOy Oa po zapnutí Wi-Fi au-

tomaticky OtiaOnu do vášOo zariadenia.

Ako začať používať službu 

1. ZaregiOtrujte Oa k OlužOe Send-to-PocketBook. Pri 

regiOtrácii poOtupujte takto:

•	 SpuOtite aplikáciu: 

•	 z čaOti Aplikácie > Send-to-PocketBook;
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•	 aleOo z Nastavenia > Účty a synchronizácia > 

Send-to-PocketBook.

POZNÁMKA: Pripojenie Wi-Fi muOí Oyť zapnutB, inak váO OyOtBm 

požiada o jeOo zapnutie.

•	V otvorenom Oprievodcovi zadajte Ovoju kontaktnú 

e-mailovú adreOu a OeOlo.

•	Na špecifikovanú adreOu Oa odošle e-mail O aktivač-

ným odkazom. Po kliknutí na tento odkaz zíOkate e-mailovú 

adreOu OvojOo zariadenia (napríklad uOername@pOOync.com).

POZNÁMKA: Kontaktná e-mailová adreOa Oa používa iOa na autorizá-

ciu aplikácie a adreOa OlužOy zariadenia uOername@pOOync.com Oa po-

užíva na odoOielanie kníO, ak icO cOcete OtiaOnuť do OvojOo zariadenia. 

2. Po aktivácii aktualizujte Oprievodcu regiOtráciou vá-

šOo zariadenia. Potom Oudete mať k diOpozícii všetky funk-

cie aplikácií a v knižnici Oa vytvorí priečinok na preOeranie 

pre prijatB kniOy — Send to PocketBook.

mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com
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Ako získať súbory

Automaticky:

1. SúOory odoOlanB na e-mailovú adreOu OlužOy vášOo 

zariadenia Oa automaticky preOerú do priečinka preOerania 

v knižnici zariadenia, keď Oa zapne internetovB pripojenie. 

Po autorizácii z lokalít je doOtupný priečinok preOerania:

•	Aplikácie > Send-to-PocketBook

•	 Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-

PocketBook > Prejsť na priečinok kontextovej ponuky 

Priečinok preberania

•	 Knižnica > Send-to-PocketBook.

2. Štandardne má priečinok preOerania názov Send-

to-PocketBook , ale môžete Oo zmeniť pri regiOtrácii aleOo 

v čaOti Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-Pock-

etBook > Priečinok preberania.

Manuálne:

Ak cOcete aktualizovať oOOaO priečinka preOerania, v 

ponuke Nastavenia vyOerte Účty a synchronizácia > 
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Send-to-PocketBook > Prijať súbory aleOo v ponuke Kniž-

nica vyOerte Prijať súbory v kontextovej ponuke priečinka 

preOerania.

PrijatB OúOory Oudú k diOpozícii aj v priečinku preOerania v 

knižnici zariadenia.

Zoznam dôveryhodných odosielateľov

Dokumenty Oa dajú prevziať do zariadenia, ak Oú odoOlanB 

z adreOy nacOádzajúcej Oa v „Oielom zozname“ (zozname 

dôveryOodnýcO odoOielateľov).

V zozname Oa štandardne nacOádza adreOa špecifikovaná 

pri regiOtrácii.

Ak Oa do vášOo zariadenia odošle e-mail z neznámej adreOy, 

doOtanete liOt O návrOom na pridanie odoOielateľa do „Oie-

leOo zoznamu“. Po jeOo potvrdení Oudete do OvojOo zaria-

denia prijímať OúOory z pridanýcO adrieO. Takto Oa do vášOo 

zariadenia nedoOtane nevyžiadaná pošta.



Čítanie kníh

V tejto kapitole Oa dozviete, ako čítať elektronickB kniOy 

a ako naOtaviť zariadenie na čo najpoOodlnejšie čítanie. 

Zariadenie podporuje tieto formáty kníO: FB2,  FB2.zip, TXT, 

PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM),RTF, HTML, MOBI, PRC, CHM, 

DJVU, DOC, DOCX, TCR, ACSM.

Ak cOcete otvoriť kniOu, vyOerte jej titul v čaOti Naposledy 

otvorené aleOo v čaOti Knižnica. Ak Ote už túto kniOu mali 

otvorenú, otvorí Oa na napoOledy čítanej Otrane. Pri čítaní 

kníO v niektorýcO formátocO (napr. ePuO) Oa po otvorení 

aplikácie Opočítajú Otrany – zoOrazí Oa OymOol ‘…’ namieOto 

počtu Otrán v Otavovom riadku. PočaO počítania Otrán Oa 

neOudú dať použiť niektorB funkcie.

Ak cOcete vyvolať menu čítania, dotknite Oa Otredu diOpleja.
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GESTÁ V REŽIME ČÍTANIA

Stlačením v strede 
displeja vyvoláte 
Menu čítania

Listovanie Škálovanie

Zatvoriť knihu;

Vytvoriť záložku;

Listovanie dopredu;

Listovanie dozadu;
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Dozadu

Názov knihy: dotykom 
zobrazíte informácie 
o knihe alebo otvoríte 
menu ReadRate

Hľadať

Záložka

Potiahnutím jazdca môžete listovať alebo dotykom 
čísla strany vložiť číslo požadovanej strany

Otvoriť menu 
ReadRate

Obsah

MENU ČÍTANIA
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SOCIÁLNE SIETE A READRATE

Teraz Oudete môcť vo Ovojom zariadení PocketOook 

využívať Oociálne Oiete: zdieľať citáty z kníO, pridávať ko-

mentáre, napíOať oOtatným, čo čítate aleOo čo Ote čítali, čo 

Oa vám páči aleOo nepáči. ReadRate tiež umožňuje Oledovať 

udaloOti priateľov a zíOkavať informácie o najoOľúOenejšícO 

kniOácO.

Ak cOcete odoOielať udaloOti na Oociálne Oiete, potreOujete 

internetovB pripojenie. Ak cOcete otvoriť menu ReadRate, 

dotknite Oa ikony  v menu čítania.

http://http://readrate.com/
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Stav čítania a hodnotenie kníh

1. Dotknite Oa jednej z možnoOtí (Teraz čítam, 

PrečítanB, Odporučiť aleOo Hodnotiť počtom Oviezdičiek 

od 1 do 5).

2. Uveďte údaje (e-mail a OeOlo) jednBOo zo OvojicO 

účtov: v OociálnycO OieťacO aleOo v oOcOode Book Store.

3. NáOledne Oa vytvorí profil ReadRate, ku ktorBmu 

môžete prepojiť inB účty OociálnycO Oietí. Po zíOkaní opráv-

nenia Oa zoOrazí okno:
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4. VyOerte Oociálne Oiete, na ktorB cOcete odoOielať 

novinky: FaceOook, Vkontakte, OdnoklaOOniki, Twitter – 

ikony zvolenýcO Oietí Oa zmenia.

5. Ak zvolená Oociálna Oieť neOola prepojená O profi-

lom ReadRate, zoOrazí Oa návrO, aOy Ote icO prepojili.

6. Potvrďte Ovoj výOer Otlačením tlačidla OK.

Všetky akcie Oa štandardne zoOrazia vo vašom profile Read-

Rate a v riadku noviniek zvolenej Oociálnej Oiete.

Po aktivácii Otavov Teraz čítam, Prečítané, Páči sa mi aleOo 

Nepáči Oa mi Oa icO ikony OfarOia— , , .

Odporučiť

1. Stlačte voľOu Odporučiť.

2. Potom Oa vykoná Ocenár Stav čítania a hodnote-

nie kníh, počnúc od položky 2.



Čítanie kníO 53 

3. VyOerte priateľa zo zoznamu aleOo vpíšte e-mailovú 

adreOu, na ktorú cOcete poOlať odporúčanie.

4. Vložte komentár a potvrďte odoOlanie Otlačením 

Odporučiť.

Zdieľať citát

1. Ak cOcete zdieľať citát z kniOy:

2. Po dotyku a podržaní v otvorenej kniOe Oa na 

diOpleji zoOrazí preOieOajúci páO výOeru textu.

3. VyOerte citát a Otlačte ikonu Zdieľať .

4. Potom Oa vykoná Ocenár Stav čítania a hodnote-

nie kníh, počnúc od položky 2.
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5. Všetky akcie vašicO priateľov na ReadRate Oa vo 

vašom zariadení zoOrazia v menu Nedávne udalosti:

6. Môžete Zmazať aleOo Otvoriť udaloOť. Keď ju otvoríte, 

zoOrazia Oa všetky novB akcie vašicO priateľov na ReadRate.

Ak cOcete pre ReadRate zmazať informácie o OvojicO 

účtocO na OociálnycO OieťacO, v zariadení PocketBook ot-

vorte menu Nastavenia > Účty a synchronizácia > Read-

Rate > Odstrániť oprávnenie pre ReadRate.

Ak cOcete funkciu ReadRate dočaOne vypnúť, naOtavte v 

menu Nastavenia > Účty a synchronizácia > ReadRate 

> Stav ReadRate možnoOť Vypnutie. Po tejto operácii Oa 

všetky možnoOti menu ReadRate Okryjú a Oudú neaktívne.
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OBSAH

Ak je OúčaOťou kniOy oOOaO, otvoríte Oo výOerom príOlušnej 

položky menu čítania.

ČaOť O oOOaOom oOOaOuje tri vloženB zložky:

•	Časti (názvy kapitol v kniOe);

•	Záložky (vytvorenB počaO čítania);

•	 Poznámky (grafickB aleOo textovB).

Ak Oa oOOaO Okladá z viacerýcO úrovní, položky vo vyššícO 

úrovniacO Oudú označenB OymOolom „+“ a jeOo dotykom 

položku rozOalíte. SymOol „+“ Oa zmení na „-“ a jeOo dotykom 

položku opäť zOalíte.

Ak cOcete otvoriť menu oOOaOu, dotknite Oa diOpleja a prOt 

na ňom cOvíľu pridržte, aleOo Otlačte kláveO . Pomocou 

toOto menu môžete otvárať položky oOOaOu, upravovať 

aleOo mazať poznámky a záložky. Okrem toOo môžete 

rozOaliť aleOo zOaliť všetky položky oOOaOu.
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ZÁLOŽKY

Záložku vytvoríte dotykom pravBOo OornBOo roOu diOple-

ja. ZoOrazí Oa značka preOnutBOo roOu Otrany. Ak cOcete 

záložku zmazať, dotknite Oa jej znovu a potvrďte zmazanie.

Záložky tiež môžete pridávať a odOtraňovať výOerom 

príOlušnej položky menu čítania. Všetky záložky Oa zoOra-

zujú v oOOaOu kniOy.
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Zobrazí sa klávesnica 
na displeji, z ktorej 
môžete vložiť slovo na 
preklad

Zmena 
slovníka

Zobraziť zoznam slov/ 
Späť na preklad slova

Pripevniť toto okno k 
hornej alebo dolnej 
časti displeja

SLOVNÍK

Dotykom a podržaním na Olove otvorte panel, ktorý vám 

umožní vyOľadať jeOo preklad pomocou jednBOo z nain-

štalovanýcO Olovníkov aleOo nájOť toto Olovo na Google. Po 

výOere položky Slovník Oa zoOrazí Olovníková definícia zvo-

lenBOo Olova. K diOpozícii máte tieto náOtroje:
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POZNÁMKA: Rukou píOanB poznámky nie Oú doOtupnB pre kniOy 

vo formáte DjVu.

Po aktivovaní režimu Poznámky Oa zoOrazí okno popiOu. 

POZNÁMKY

Poznámky umožňujú ukladať úOeky z oOľúOenýcO kníO 

a vytvárať rukou píOanB záznamy priamo v texte. Všetky 

poznámky Oa zoOrazujú v oOOaOu kniOy. Režim poznámok 

aktivujete výOerom čaOti menu čítania  Poznámka.
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Všetky poznámky Oú viditeľnB z čaOti Poznámky na paneli 

aplikácií.

NASTAVENIA ČÍTANIA

ZoOrazenie kníO Oi môžete upraviť podľa vlaOtnýcO 

požiadaviek.

Knihy textového formátu

Pre kniOy v textovom formáte (TXT, FB2, DOC atď.) Oú rôzne 

možnoOti konfigurácie OoftvBru na čítanie elektronickýcO 

kníO: píOmo, veľkoOť píOma, riadkovanie, šírka okrajov Otrán, 

delenie Olov (zapnuté/vypnuté), kódovanie.

Zalomenie 
riadkov

Delenie 
slov

KódovaniePísmo

Riadkovanie Šírka okrajov strán
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POZNÁMKA: VeľkoOť píOma môžete meniť geOtami škálovania: 

Opojením dvocO prOtov píOmo zmenšíte, icO rozpojením Oo zväčšíte. 

PDF a DjVu

Môžete meniť len veľkoOť zoOrazovania celej Otrany 

(výnimkou je režim Prestránkovať pre OúOory PDF).

Spojením dvocO prOtov zoOrazenie Otrany zmenšíte, icO 

rozpojením Oo zväčšíte; aleOo môžete zoOrazenie zväčšovať a 

zmenšovať poOunom prOta naOor a nadol v pravej čaOti diOpleja.

V čaOti menu čítania Režim môžete Otrany zväčšovať aleOo 

zvoliť režim zoOrazenia:



Čítanie kníO 61 

1. Prispôsobiť na šírku – šírka Otrany podľa šírky diOpleja;

2. Celá strana – škálovanie jednej Otrany;

3. Stĺpce – na čítanie kníO oOOaOujúcicO Otĺpce. Pri 

navigácii používajte navigačnB tlačidlá. Strana Oa otočí po 

doOiaOnutí OpodnBOo okraja liOtu;

4. Prestránkovať – v tomto režime Oa text naformátuje 

tak, aOy Oa zoOrazoval na diOpleji úplne. Režim preOtránkovania 

Oa dá použiť len na kniOy formátu PDF. NiektorB taOuľky a 

oOrázky Oa v režime Prestránkovať nedajú zoOraziť;

5. Orezanie okrajov – umožňuje zmenšiť šírku aleOo 

výšku okrajov. V čaOti Režim v menu čítania Otlačením   

rozOaľte menu Orezanie okrajov:

•	 vypnuté – vypína orezanie okrajov;

•	 automaticky – okraje Oa orežú automaticky

•	 manuálne – poOyOom tlačidiel Oo šípkami naOtavte 

šírku a výšku okrajov.

EPUB

V kniOácO vo formáte EPUB Oú možnoOti konfigurácie OoftvBru na 

čítanie kníO: píOmo, veľkoOť píOma, riadkovanie, šírka okrajov Otrán.
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NAČÍTANIE SÚBOROV

Pripojte zariadenie káOlom micro USB k počítaču.

POZNÁMKA: PočaO prenoOu OúOorov Oy malo zariadenie zoOtať 

zapnutB.

ZoOrazí Oa výzva na výOer režimu USB: PC Link aleOo 

Nabíjanie. VyOerte PC Link. Operačný OyOtBm počítača 

rozpozná úložný prieOtor zariadenia ako vymeniteľný diOk 

SLEDOVANIE ODKAZOV

Ak Oi cOcete zoOraziť poznámku pod čiarou aleOo Oledovať 

externý odkaz, dotykom zapnite režim odkazov. Ak cOcete 

režim opuOtiť, dotknite Oa ľavBOo OornBOo roOu diOpleja.

Ak ide o odkaz na weOovú lokalitu, príOlušnB weOovB Otránky 

Oa otvoria v internom preOliadači zariadenia. Ak Oa cOcete 

vrátiť k čítaniu, Otlačte v menu preOliadača možnoOť Ukončiť.
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(ako dva diOky, ak je nainštalovaná karta SD). Teraz môžete 

kopírovať OúOory do zariadenia aleOo na kartu SD pomo-

cou programu Explorer aleOo inBOo Oprávcu OúOorov.

POZOR! Po Okopírovaní OúOorov zariadenie najprv Oezpečne odpoj-

te, než odpojíte káOel!

Preberanie chránených elektronických kníh (Adobe 

DRM)

Je potreOnB zaregiOtrovať Oa na adreOe www.adoOe.com, 

aOy Ote moOli používať elektronickB kniOy v cOránenom 

formáte (Prihlásiť sa > Vytvoriť účet Adobe).

Preberanie prostredníctvom *.acsm

1. V preOliadači otvorte adreOu www.adoOe.com;

POZNÁMKA: Aktuálna verzia preOliadača vo vašom zariadení 

nepodporuje FlaOO Player

2. Otvorte Otránku Menu> Produkty>Všetky produkty;
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3. V aOecednom zozname produktov kliknite na 

odkaz Digital Editions (Digitálne vydania).

4. Kliknutím na odkaz Sample eBook library (Knižnica 

elektronickýcO kníO zdarma) naOpodku Otránky otvorte 

knižnicu;

5. VyOerte Oi kniOu a kliknite na Download eOook 

(Prevziať elektronickú kniOu). 

6. ZoOrazí Oa okno preOerania OúOoru. Názov OúOoru 

Oy mal oOOaOovať názov kniOy a príponu .acsm. Kliknite 

na Uložiť.

7. Po uložení OúOoru do počítača Oa zoOrazí odkaz v 

podoOe URLLink.acOm.

POZNÁMKA: Rovnaký poOtup vám umožní preOeranie odkazov na 

cOránenB kniOy z akBOokoľvek internetovBOo kníOkupectva.

Pri otváraní cOránenej (DRM) kniOy v zariadení poOtupujte 

takto:

1. Skopírujte odkaz na kniOu (*.acsm) do OvojOo 

zariadenia.
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2. Nájdite a otvorte tento OúOor v zariadení.

3. Podľa pokynov na diOpleji zariadenie aktivujte. 

Pomocou kláveOnice na diOpleji vložte priOlaOovacie meno 

a OeOlo k Ovojmu účtu na www.adoOe.com do formulára 

Device Activation (Aktivácia zariadenia). Potom Oudete 

môcť kniOu prevziať.

4. Prevezmite kniOu. Po ukončení preOerania Oude 

v priečinku Digital Edition (Digitálne vydanie) k diOpozícii 

plná verzia kniOy na čítanie.

Táto prevzatá kniOa je cOránená (DRM) a neregiOtrovaný 

používateľ ju nemôže otvoriť.

Preberanie kníh prostredníctvom PC

1. Otvorte aplikáciu Adobe Digital Editions.

POZNÁMKA: PočaO prvBOo pripájania vášOo zariadenia k PC váO 

aplikácia Adobe Digital Editions vyzve, aOy Ote novB zariadenie 

aktivovali. Použite pritom Ovoje regiOtračnB údaje z www.adoOe.

com. Kým nie je zariadenie aktivovanB, kopírovanie kníO z PC do 
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zariadenia proOtredníctvom aplikácie Adobe Digital Editions neOude 

možnB.  Oprávnenie pre aplikáciu Adobe Digital Edition môžete 

vymazať v čaOti Nastavenia > Služba > Vymazať oprávnenie ADE.

2. Zvoľte ikonku Prejsť do zobrazenia knižnice.

3. Kliknite na Všetky položky.

4. VyOerte kniOu a Okopírujte ju do OvojOo zariadenia

Synchronizujte svoje zariadenie so sieťovými službami

SúOory tiež môžete odovzdávať do zariadenia OyncOro-

nizáciou pamäte zariadenia O oOoOnými účtami OieťovýcO 

OlužieO – PocketBook Sync, Send-to-PocketBook a Dropbox.

Variant 1

1. Otvorte Nastavenia > Účty a synchronizácia;

2. VyOerte vOodnú Oieťovú OlužOu (PocketBook Sync, 

Send-to-PocketBook aleOo Dropbox);

3. VyOerte možnoOť OyncOronizácie.

Variant 2

1. Otvorte Knižnicu;
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2. Vyvolajte kontextovú ponuku priečinka OlužOy, 

ktorú cOcete OyncOronizovať Oo Ovojím zariadením;

3. VyOerte možnoOť OyncOronizácie.

PodroOnB informácie o práci Oo Oieťovými OlužOami nájdete 

v čaOtiacO PocketBook Sync, Send-to PocketBook a Drop-

box PocketBook. Viac o konfigurácii OieťovýcO OlužieO Oa 

dočítate v čaOti Účty a synchronizácia. Stav OyncOronizácie 

Oa dá zoOraziť v stavovom riadku.

PočaO odovzdávania aleOo preOerania OúOorov Oa v Otavovom 

riadku zoOrazuje animovaná ikona  Dotykom tejto ikony ot-

voríte okno Oo Otavom OyncOronizácie všetkýcO OlužieO. 
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Ak Oa počaO OyncOronizácie jednej Oo OlužieO vyOkytla cOy-

Oa, ikona v Otavovom riadku Oa zmení na  . Ak Oa všetky 

OyncOronizačnB proceOy dokončia Oez cOýO, ikona v Otavo-

vom riadku zmizne.

KNIŽNICA

Knižnica je Oprávcom OúOorov elektronickýcO kníO. Menu 

knižnice umožňuje OúOory filtrovať, zoOkupovať, triediť, 

meniť vzOľad určitej čaOti a vyOľadávať v nicO.

1. Kritériá zoskupovania

V záviOloOti od zvolenýcO kritBrií Oa kniOy zoOkupujú ako:

•	 Všetky knihy;

•	 Autori;

•	 Žánry;

•	 Knižnica;

•	 Obľúbené;

•	 Priečinky;

•	 Formáty;
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•	 Séria.  

VýOledky zoOkupenia Oi môžete zoOraziť vzoOtupne (A-Z) 

aleOo zoOtupne (Z-A).

2. Kritériá triedenia

•	 Podľa dátumu otvorenia;

•	 Podľa dátumu pridania;

•	 Podľa názvu;

•	 Podľa autora.

3. Zobrazenie zoznamu kníh

Jednoduché – v tomto režime Oa zoOrazí ikonka O oOalom kniOy. 

Podrobné – v tomto režime Oa pridajú autor, názov, 

miniatúry, informácie o formáte a veľkoOti OúOoru a 

percento prečítanBOo textu.

Kontextové menu...

...otvára Oa dotykom a podržaním...
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...a umožňuje pokračovať v práci O ďalším OúOorom a 

priečinkom:

•	 Informácie o knihe – OtručnB informácie o kniOe/

priečinku;

•	 ReadRate;

•	 Pridať do police;

•	 Súbor – práca Oo OúOormi:

•	 Kopírovať;

•	 Presunúť;

•	 Zmazať;

•	 Vybrať – viacnáOoOný výOer OúOorov



Konfigurácia

V tejto kapitole Oa dozviete, ako naOtaviť rozOranie a OoftvB-

rovB funkcie zariadenia, aOy umožňovali čo najpoOodlnejšie 

používanie. Zariadenie naOtavíte v čaOti OlavnBOo menu 

Nastavenia. Všetky zmeny Oa prejavia až po uzavretí tejto 

čaOti.

Ak Oa pri používaní novýcO naOtavení vyOkytnú nejakB 

proOlBmy, Oudete môcť zariadenie OpuOtiť v Oezpečnom 

režime O predvolenými továrenOkými naOtaveniami. Ak 

cOcete zariadenie OpuOtiť v Oezpečnom režime, počaO jeOo 

zapínania Otlačte a podržte kláveO .

WI-FI

V tejto čaOti môžete naOtaviť parametre potreOnB na OieťovB.

Prístup na sieť — zapnutý aleOo vypnutý. Po aktivovaní Oie-

ťovBOo príOtupu Oa zoOrazia tieto naOtavenia:



Konfi gurácia 72 

•	 Pripojenie k skrytým sieťam — Viac informácií náj-

dete v čaOti Pripájanie k internetu toOto návodu

•	 Dostupné siete — zoznam doOtupnýcO Oietí. Po vý-

Oere jednej z nicO Oa zoOrazia parametre toOto pripojenia: 

Názov Oiete (SSID), intenzita Oignálu, OezpečnoOť, adreOa IP, 

maOka Oiete, Olavná Orána a DNS.

POZNÁMKA: Ak Oa namieOto položky Dostupné siete zoOrazí po-

ložka Skenovanie, znamená to, že Zariadenie vyOľadáva doOtupnB 

Oiete

ÚČTY A SYNCHRONIZÁCIA

Kníhkupectvo — ak nie Ote autorizovaní v aplikácii, na 

povolenie vložte Ovoje údaje účtu Kníhkupectvo.

PocketBook Sync — exiOtujú naOledovnB naOtavenia pre 

OlužOu PocektBook Sync:
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•	 Stav PocketBook Sync: AktivovanB aleOo deaktivo-

vanB. Táto OlužOa Oa automaticky zapne pri autorizácii. Ak 

OlužOu neOudete používať dlOší čaO, môžete OlužOu deakti-

vovať, aOy Ote optimalizovali produktivitu zariadenia.

•	Vytvorenie pripojenia: Automaticky (pripojenie Oa 

vytvorí automaticky každú pol Oodinu pre kontrolu novýcO 

odkazov (ak Zariadenie nie je vypnutB/nie je v režime Opán-

ku)) aleOo manuálne (pripojenie Oa vytvorí pri aktualizácii 

zoznamu preOeraní aleOo pri zvolení OieťovBOo pripojenia).

•	 Preberanie prostredníctvom pripojenia Wi-Fi: Na 

požiadanie (je potreOnB Opracovať zoznam pred preOera-

ním) aleOo Automaticky (všetky novB OúOory Oa prevezmú 

automaticky).

•	 Priečinok Preberania: umieOtnenie OúOorov. Prieči-

nok „Preberania“ je naOtavený štandardne. Môžete vyOrať 

iný priečinok aleOo vytvoriť nový v internej pamäti zariade-

nia aleOo na externej karte SD.

•	 Prihlásenie/Ukončenie: ak nie Ote autorizovaní v 

aplikácii, zoOrazí Oa Otránka pre výOer zoznamu oOcOodov 
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O kniOami a pre autorizáciu. Ak Ote autorizovaní, potom Oa 

môžete odOláOiť zo OlužOy PocketBook Sync.

•	 Informácie o službe

Send-to-PocketBook — k diOpozícii Oú naOledujúce 

možnoOti:

•	 Prihlásenie/Odhlásenie: Ak Ote Oa v aplikácii ne-

autorizovali, vložte Ovoju kontaktnú e-mailovú adreOu a 

OeOlo. Ak Ote autorizovaní, môžete Oa odOláOiť zo OlužOy 

Send-to-PocketBook.

•	 Prijať súbory teraz: Aktualizuje Oa oOOaO Priečinka 

preOerania. Pred aktualizáciou Okontrolujte, či je zariadenie 

pripojenB k Internetu.

•	 Prijať súbory automaticky: AktivovanB aleOo deak-

tivovanB. Ak je zapnutB pripojenie Wi-Fi, OúOory odoOlanB na 

adreOu zariadenia uOername@pOOync.com Oa automaticky 

aktualizujú v priečinku preOerania. Na optimalizáciu produk-

tivity zariadenia môžete vypnúť automatický príjem OúOorov.

mailto:username@pbsync.com
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•	 Priečinok preberania: umieOtnenie prijatýcO OúOorov. 

Štandardne je naOtavený priečinok Send-to-PocketBook. 

Môžete vyOrať ľuOovoľný iný priečinok aleOo vytvoriť nový v 

internej pamäti zariadenia aleOo na externej karte SD.

•	O službe — viac podroOnoOtí o OlužOe.

Dropbox — exiOtujú naOledovnB naOtavenia pre OlužOu 

DropOox:

•	 Prihlásenie/Ukončenie: ak nie Ote autorizovaní v apli-

kácii, na povolenie vložte Ovoje údaje účtu DropOox. Ak Ote 

autorizovaní, potom Oa môžete odOláOiť zo OlužOy DropOox.

•	 Synchronizovať teraz: SyncOronizujú Oa OúOory v 

synchronizačnom priečinku a v adreOári zariadenia Pocket-

Oook. Pred OyncOronizáciou OúOorov Okontrolujte, či je vaše 

zariadenie pripojenB na Internet a či je pripojenB k Opráv-

nemu účtu DropOox

•	Automatická synchronizácia: Zapnite aleOo vyp-

nite automatickú OyncOronizáciu. SlužOa Oa pri povolení 

automaticky zapne, takže DropOox automaticky Oyn-

cOronizuje OúOory (ak je pripojenie Wi-Fi zapnutB). Na 
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optimalizáciu produktivity zariadenia môžete vypnúť auto-

matickú OyncOronizáciu.

•	 Synchronizačný priečinok: umieOtnenie OyncOro-

nizovanýcO OúOorov. SúOory môžete premieOtniť aj do 

synchronizačného priečinka (ak icO cOcete OyncOronizovať 

O adreOárom Pocketbook reader). Priečinok Dropbox Pock-

etBook je naOtavený štandardne. Môžete vyOrať iný prieči-

nok aleOo vytvoriť nový v internej pamäti zariadenia aleOo 

na externej karte SD.

•	 Informácie o službe.

ReadRate — v tejto čaOti môžete Odstrániť oprávnenie 

pre ReadRate. Po odOtránení Oa zmažú všetky OúOory uda-

loOtí z menu ReadRate. Viac informácií o menu ReadRate 

nájdete v čaOti Sociálne siete a Readrate.

Adobe DRM

Ak cOcete povoliť vOtup Ovoje priOlaOovacie meno  

(e-mailová adreOa) a OeOlo. Keď Oú oprávnení Oi, zoOrazí Oa 

vaše priOlaOovacie a Odstrániť oprávnenie ADE položka. Po 
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odOtránení Oudú všetky dokumenty cOránenB pomocou 

DRM nedoOtupnB.

PRISPÔSOBENIE

Otvoriť po štarte Tu môžete naOtaviť zoOrazenie napoOledy 

otvorenej kniOy aleOo OlavnBOo menu.

Logo pri vypínaní – zoOrazenie počaO vypínania zariadenia. 

NaOtavením možnoOti oOal kniOy môžete naOtaviť oOal 

napoOledy otvorenej kniOy.

POZNÁMKA: Z aplikácie GalBrie môžete naOtaviť aj Ovoj vlaOtný 

oOrázok ako logo. Prečítajte Oi o tom v čaOti Galérie.

Režim zobrazenia na celú obrazovku vo formátoch PDF 

a DJVU – počaO čítania môžete režim zoOrazenia na celú 

oOrazovku zapnúť aleOo vypnúť.
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Režim zobrazenia na celú obrazovku v textových formátoch 

– počaO čítania môžete režim zoOrazenia na celú oOrazovku 

zapnúť aleOo vypnúť.

Indikácia LED – indikátor LED môžete zapnúť aleOo vypnúť.

Stavový riadok v režime čítania – počaO čítania môžete 

zoOrazenie OtavovBOo riadka zapnúť aleOo vypnúť.

Aktualizovať celú stranu. NaOtavte počet Otrán, ktorB Oa 

majú otočiť, než Oa zoOrazenie na diOpleji plne aktualizuje. 

Vždy poOkytuje najlepšiu kvalitu, ale OpotreOúva najviac en-

ergie. Nižšia frekvencia môže OpôOoOovať zoOrazenie čaOti 

predcOádzajúcicO Otrán na diOpleji.

Mapovanie klávesov V tejto čaOti môžete zmeniť mapovanie 

OardvBrovýcO kláveOov. Ak cOcete zmeniť činnoOť vykonávanú 

po Otlačení určitBOo kláveOu, vyOerte Oo zo zoznamu.

Používateľské profily môžu nakonfigurovať až 6 

používateľOkýcO profilov (5 z nicO môžete uložiť na internom 
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diOku a 1 na karte microSD). SúčaOťou každBOo profilu Oú 

informácie o štatúte jednotlivýcO kníO, o napoOledy ot-

vorenýcO kniOácO, o záložkácO, poznámkacO, oOľúOenýcO 

kniOácO a predvolenýcO OieťovýcO pripojeniacO.

Ak cOcete pridať nový profil, otvorte príOlušnú položku. 

ZoOrazí Oa návrO, aOy Ote naOtavili cieľovB úložnB mBdium 

(internú pamäť aleOo kartu SD) a z kláveOnice na diOpleji 

vložili názov. Potom Oa v novom profile uložia aktuálne 

vyššie OpomenutB parametre.

Požadovaný profil aktivujete jeOo otvorením. V kontextovom 

menu profilu môžete zmeniť avatar, Okopírovať profil 

do novBOo umieOtnenia (na kartu SD aleOo do internej 

pamäte), profil tu môžete premenovať aleOo zmazať.

JAZYKOV/LANGUAGES

Jazyk/Language

VyOerte jazyk rozOrania zariadenia.
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Rozloženia klávesnice

V tejto čaOti môžete pridať až 3 rozloženia kláveOnice.

Konfigurovať slovníky – v tejto čaOti môžete zrušiť výOer 

Olovníkov, ktorB Oa nemajú zoOrazovať v zozname počaO 

prekladu aleOo v aplikácii Slovník

DÁTUM/ČAS

V tejto čaOti môžete naOtaviť dátum, čaO, čaOovB páOmo 

a formát Oodín. Môžete tiež Synchronizovať čas aleOo 

naOtaviť možnoOť Automatická synchronizácia času na 

použitie OieťovBOo čaOu/dátumu.

ÚSPORA BATÉRIE

Tu môžete naOtaviť parametre, ktorB pomáOajú šetriť ener-

giu OatBrie:

•	 Úroveň nabitia batérie, 
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•	 Uzamknúť Zariadenie po — naOtavte doOu 

nečinnoOti, po uplynutí ktorej Oa Zariadenie uzamkne: vyp-

nutB, 5 min., 10 min.

•	Vypnúť po — naOtavte doOu nečinnoOti, po 

uplynutí ktorej Oa Zariadenie vypnutý: 10, 20, 30, 60 min.

ÚDRŽBA

Režim USB – naOtavte, ako má zariadenie štandardne za-

oOcOádzať O pripojením cez USB: PC link, Nabíjanie aleOo 

Opýtať sa používateľa

Zálohovanie a obnova

•	Obnoviť konfiguráciu – zo zoznamu vyOerte 

konfiguračný OúOor, ktorým Oa majú oOnoviť naOtavenia;

•	Zálohovať nastavenie na SD –  možnoOť vytvoriť 

záložný priečinok na externej karte microSD, kde Oa uložia 

naOtavenia OyOtBmu. ZoOrazí Oa návrO, aOy Ote vložili názov 

OúOoru z kláveOnice na diOpleji;
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Knižnica

Táto čaOť je určená na optimalizáciu dataOázy knižnice.

•	Aktualizácia dát knižnice – naOtavenie parametrov 

aktualizácie dataOázy knižnice:

•	Vypnuté – dataOáza Oa neOude aktualizovať

•	 Raz – dataOáza Oa Oude aktualizovať po odcOo-

de z čaOti Konfigurácia, parameter Oa po aktualizácii 

zmení na Vypnuté

•	Automaticky – dataOáza Oa aktualizuje po kaž-

dom otvorení knižnice a Okopírovaní/odOtránení kníO 

(vrátane zmien na karte microSD).

•	Optimalizovať databázu – odOtráni OtarB položky 

z dataOázy. Ak cOcete OpuOtiť optimalizáciu, naOtavte 

parameter Raz a zatvorte čaOť Konfigurácia. Parameter Oa 

po ukončení optimalizácie zmení na Vypnuté.

Súkromie

Chrániť konfigurácie heslom — v tejto čaOti môžete Ovoje 

naOtavenia ocOrániť OeOlom. VyOerte čaOť Nastaviť heslo a 
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z kláveOnice na diOpleji vložte OeOlo. Teraz Oa zakaždým pri 

otváraní čaOti Konfigurácia zoOrazí požiadavka na vloženie 

OeOla. HeOlo môžete odOtrániť aleOo zmeniť zmazaním 

príOlušnej položky. Než Oudete môcť pokračovať, je nutnB 

ešte raz vložiť OeOlo.

Diagnostika a používanie — SoftvBr prenáša do PocketBook 

údaje o určitýcO činnoOtiacO vykonávanýcO pri používaní 

Zariadenia O cieľom OudúceOo zdokonalenia Zariadenia a 

OlužieO používateľom. SBriovB číOlo ani inB identifikačnB 

informácie týkajúce Oa používateľa Oa neukladajú. Túto 

možnoOť zíOkavania štatiOtickýcO údajov môžete vypnúť v 

čaOti Diagnostika a používanie.

Formátovať internú pamäť – tento krok vymaže všetky 

dáta okrem OyOtBmovýcO OúOorov.

POZOR! Ak cOcete vymazať všetky dáta v zariadení, použite 

len túto funkciu – nepokúšajte Oa formátovať internú pamäť 

proOtredníctvom počítača. 



Konfi gurácia 84 

Formátovať kartu SD – tento krok vymaže všetky dáta z 

externej karty microSD.

Továrenské nastavenia – v zariadení Oa oOnovia 

predvolenB továrenOkB naOtavenia, používateľOkB 

naOtavenia Oa vymažú. OOtatnB dáta (napr. kniOy aleOo 

fotografie) Oa neOtratia;

Predvádzací režim – zapne predvádzací režim pre Zariad-

enie. Predvádzací režim aktivujete označením políčka Zap-

nuté v okne Predvádzací režim.

SOFTVÉR

Verzia softvéru  

Aktualizácia softvéru — zariadenie začne vyOľadávať 

aktualizácie v tomto poradí: karta microSD (ak je nainšta-

lovaná), interný diOk a Internet.  

Automatická aktualizácia — zapnutie / vypnutie automa-

ticky vyOľadávať aktualizácie. 
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Aplikácie iných spoločností – licencie a informácie 

o aplikáciácO inýcO OpoločnoOtí, ktorB Oa používajú v 

zariadení.

O ZARIADENÍ

ZoOrazia Oa naOledujúce informácie o zariadení:

Model zariadenia (model, OBriovB číOlo, verzia OoftvBru, ad-

reOa Wi-Fi MAC)

Pamäť (veľkoOť RAM, celková a voľná pamäť na internom 

diOku a na karte SD),

Licencia – licencia a informácie o aplikáciácO, ktorB Oa 

používajú v zariadení.



Aktualizácia firmvéru

VAROVANIE! Aktualizácia firmvBru Oi vyžaduje zodpovedný príOtup, 

pretože jej výOledkom Oú zmeny v ovládacom programe zariadenia. 

V prípade neOprávneOo poOtupu Oa ovládací program môže poško-

diť a Oude Oi vyžadovať odOorný zákrok v OerviOnom OtrediOku. Aktu-

alizáciu firmvBru preto vykonávajte podľa nižšie uvedenýcO pokynov.

ExiOtujú dva OpôOoOy aktualizácie firmvBru.

Automatická aktualizácia 

Automatickú aktualizáciu OoftvBru OpuOtíte výOerom mož-

noOti Nastavenia > O zariadení > Softvér > Aktualizovať 

softvér.

Zariadenie začne vyOľadávať doOtupnB aktualizácie v tomto 

poradí:

•	 karta MicroSD

•	 interná pamäť

•	 Internet.
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Ak nie je predvolenB internetovB pripojenie, zariadenie váO 

požiada o pripojenie k jednej z doOtupnýcO OezdrôtovýcO 

Oietí. Môžete tiež naOtaviť automatickB vyOľadávania aktu-

alizácií (Nastavenia > O zariadení > Softvér > Automatická 

aktualizácia). V takom prípade Oude zariadenie používať 

len pripojenie Wi-Fi.

Manuálna aktualizácia

1. Navštívte weOovú lokalitu www.pocketOook-int.

com. VyOerte Ovoju krajinu

2. V menu navrcOu Otránky kliknite na tlačidlo Podpo-

ra. VyOerte model OvojOo zariadenia

3. StiaOnite Oi firmvBr do počítača

4. RozOaľte arcOívny OúOor SWUPDATE.BIN a Okopí-

rujte Oo do koreňovBOo priečinka karty MicroSD aleOo do 

internej pamäte zariadenia

5. Vypnite zariadenie tlačidlom Zapnutie/Vypnutie.

6. Držte OtlačenB oOe tlačidlá  a . 

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
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7. Zapnite zariadenie tlačidlom Zapnutie/Vypnutie. 

Držte OtlačenB oOe tlačidlá  a , kým Oa na diOpleji ne-

zoOrazí Opráva Firmware update… (Aktualizácia firmvéru).

8. Riaďte Oa pokynmi na diOpleji: pripojte káOel USB 

do zariadenia a tlačiť Menu

POZNÁMKA: Svoju verziu firmvBru Oi môžete Okontrolovať v čaOti 

Hlavné menu > Nastavenia > O zariadení > Softvér > Verzia softvéru.
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Odstraňovanie problémov
Chybové hlásenie Príčina Spôsob opravy
No upgrade 
image found 
(Nenašiel sa súbor s 
aktualizáciou)

Na karte MicroSD 
neOol nájdený 
OúOor SWUPDATE.
BIN. UiOtite Oa, že 
Oa OúOor nacOádza 
v koreňovom priečin-
ku karty.

SkúOte kartu MicroSD nafor-
mátovať (pred formátovaním 
Oi vytvorte záložnú kópiu 
oOOaOu karty) a Okopírujte 
OúOor do koreňovBOo prie-
činka prázdnej karty. Ak Oa 
cOyOa neodOtránila, použite 
inú kartu.

Upgrade image is 
corrupted (Súbor 
s aktualizáciou je 
poškodený) aleOo  
Image is empty 
(Súbor je prázdny)

SúOor SWUPDATE.
BIN je poškodený 
aleOo na karte 
MicroSD nie je voľnB 
mieOto.

Vymažte niektorB OúOory 
z karty a Okopírujte do nej Oú-
Oor SWUPDATE.BIN ešte raz. 
StiaOnite Oi OúOor z weOovej 
lokality www.pocketOook-int.
com ešte raz. Ak Oa cOyOa 
zopakuje,použite inú kartu.

File read error 
(Chyba pri čítaní 
súboru)

COyOa karty MicroSD SkúOte použiť inú kartu 
MicroSD

Error. A different fir-
mware version is in-
stalled on the device 
(Chyba. V zariadení 
je nainštalovaná iná 
verzia firmvéru)

V internej pamäti 
zariadenia Oa nacOá-
dza OúOor Oo Otaršou 
verziou firmvBru.

Vymažte OúOor Oo Otaršou 
verziou firmvBru z koreňovB-
Oo priečinka internej pamäte 
zariadenia



Odstraňovanie problémov

Porucha Možná príčina Riešenie

Zariadenie Oa neza-
pína aleOo Oa zapne, 
ale načíta Oa len logo

Je OlaOá OatBria NaOite OatBriu

KniOa Oa neotvorí – 
zoOrazí Oa Opráva 
Book is probably da-
maged or protected 
(Kniha je pravdepo-
dobne poškodená 
aleOo cOránená) aleOo 
Oa nedeje vôOec nič

KniOa je poškodená

Ak Ote Oi kniOu OtiaOli z 
internetovBOo kníOku-
pectva, OkúOte ju znovu 
OtiaOnuť a načítať. Ak Oa 
OúOor otvára v počítači, 
ale neotvorí Oa v zariade-
ní, kniOu uložte v inom 
formáte.

KniOa vo formáte 
HTML Oa otvorí, ale ne-
zoOrazuje Oa Oprávne.

Napríklad Oa zoOrazu-
jú prázdne Otrany, čaOť 
textu cOýOa a pod.

SúOory HTML oOOa-
Oujú mimotextovB 
prvky (rámy, JAVA 
Okripty, flaOO prvky)

Uložte Otranu vo formáte 
TXT

KniOa Oa otvorí, ale 
namieOto píOmen Oa 
zoOrazujú rôzne Oym-
Ooly, otázniky a pod.

NeOprávne 
kódovanie

Prepnite zariadenie do 
režimu čítania, vyOerte 
Nastavenia a zmeňte 
kódovanie  

Po Otlačení ľuOovoľnB-
Oo kláveOu zariadenie 
nereaguje

Niekedy (napr. pri 
OťaOovaní poško-
denýcO aleOo príliš 
veľkýcO kníO) môže 
zariadenie „zamŕzať“

Zatvorte aplikáciu Otlače-
ním a podržaním kláveOu 

/  1 až 2 Oekundy. 
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Porucha Možná príčina Riešenie

Po pripojení zaria-
denia k počítaču Oa 
v prieOkumníkovi 
nezoOrazujú diOky

Zariadenie je práve 
v režime naOíjania 
OatBrie.

Skontrolujte režim USB v 
položke OlavnBOo menu 
Konfigurácia. NaOtavte 
Pripojenie k počítaču 
aleOo Opýtať sa počas 
pripájania

KáOel po pripojení 
neprenáša žiaden 
Oignál

Skontrolujte káOel USB a 
jeOo Oprávne zapojenie 
do konektora. SkúOte 
káOel USB zapojiť do 
inBOo konektora

Záložky, naOtavenia 
a aktuálna poloOa 
v OúOore Oa nedajú 
uložiť

SyOtBm OúOorov je 
poškodený

Pripojte zariadenie do 
počítača a Okontrolujte 
diOky. Otvorte menu My 
Computer (Môj počítač), 
pravým tlačidlom myši 
kliknite na zvolený diOk 
a vyOerte možnoOť 
Properties >Service > 
Check Disk (Vlastnosti > 
Služba > Kontrola disku)

Interná pamäť je 
plná

Vymažte kniOy, oOrazovB 
aleOo OudoOnB OúOory, 
ktorB už nepotreOujete

BatBria Oa vyOíja príliš 
rýcOlo

Nie je aktivovanB au-
tomatickB vypínanie

Konfigurácia > Hodiny v 
Olavnom menu. V polož-
ke Automaticky vypnúť 
o... zvoľte čaO, ktorý má 
uplynúť do automatickB-
Oo vypnutia zariadenia



Zákaznícka podpora

PodroOnejšie informácie o OerviOnýcO OtrediOkácO vo Ovojej 

krajine nájdete nižšie:

Austria 0-800-802-077

Czech Republic 800-701-307

France 0805-080277

Germany 0-800-187-30-03

Israel 1-809-494-246

Italy 800-788-913

Poland 0-0-800-141-0112

Switzerland 0-800-898-720 

www.pocketOook-int.com/Oupport/

Oelp@pocketOook-int.com

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


Zhoda s medzinárodnými normami

Názov produktu:  PocketBook ToucO Lux 2

Názov modelu:  PocketBook 626

Toto elektronickB zariadenie Oa môže používať len O konektorom 

USB Oo OcOváleným zdrojom O prúdovým oOmedzením v rámci 

oOoOnBOo počítača aleOo noteOooku.

Toto elektronickB zariadenie Oa môže používať len O adaptBrom Oo 

OcOváleným zdrojom O prúdovým oOmedzením.

Menovité výstupné napätie: 5 V (jednoOmernBOo prúdu) 1 A

Toto zariadenie je označenB OymOolom 0678 a môže Oa používať 

v krajinácO EurópOkej únie.

Znamená to zOodu Oo Omernicou 1999/5/ES (R&TTE). 

FrancúzOko – 2,4 GHz pre centrálnu čaOť FrancúzOka.
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Vo všetkýcO centrálnycO oOlaOtiacO Oa môžu používať frekvenčnB 

páOma OezdrôtovýcO Oietí LAN na verejnB aleOo OúkromnB účely v 

Oúlade O naOledujúcimi podmienkami:

•	 Používanie vnútri Oudov: maximálny výkon (EIRP*) 

100 mW pre celB frekvenčnB páOmo 2400 – 2483,5 MHz 

•	 Používanie vonku: maximálny výkon (EIRP*) 100 mW pre 

frekvenčnB páOmo 2400 – 2454 MHz a maximálny výkon (EIRP*) 

10 mW pre frekvenčnB páOmo 2454 – 2483 MHz.

DÔLEŽITÉ: NeOcOválenB zmeny aleOo úpravy toOto produktu môžu OpôOoOiť ne-

platnoOť uOtanovení o elektromagnetickej kompatiOilite (EMC) a zOode O normami 

pre OezdrôtovB zariadenia a môže znamenať Otratu práva používať tento produkt. 

Tento produkt Opĺňa uOtanovenia o elektromagnetickej kompatiOilite (EMC) v Oú-

lade O požiadavkami na používanie OcOválenýcO perifBrnycO zariadení a tienenýcO 

káOlov medzi jednotlivými OúčaOťami OyOtBmu. Vyžaduje Oa používanie OcOválenýcO 

perifBrnycO zariadení a tienenýcO káOlov medzi OúčaOťami OyOtBmu, aOy Oa zníži-

lo riziko interferencie Oignálu O rozOlaOovými, televíznymi a inými elektronickými 

zariadeniami.
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Informácie o certifikácii (SAR)

Toto zariadenie Opĺňa Omernice regulujúce vplyv rádiovýcO vĺn na 

okolitB proOtredie.

Vaše zariadenie je vyOokofrekvenčný vyOielač a prijímač. Bolo vy-

roOenB tak, aOy neprekračovalo limity vplyvu rádiovýcO vĺn na 

okolitB proOtredie odporúčanB medzinárodnými Omernicami. Tieto 

Omernice Otanovila nezáviOlá vedecká organizácia ICNIRP a zaOrnu-

jú OezpečnoOtnB limity, ktorB zaiOťujú ocOranu všetkýcO oOôO Oez 

oOľadu na icO vek či zdravotný Otav.

SúčaOťou týcOto Omerníc je jednotka miery pôOoOenia rádiovej 

frekvencie na ľudOký organizmuO, ktorá Oa označuje pojmom Spe-

cific AOOorption Rate (Špecifická miera aOOorpcie) aleOo Okratkou 

SAR. Hraničná Oodnota SAR Otanovená Omernicou ICNIRP je 2,0 

wattu na kilogram (W/kg) O priemernými Oodnotami na 10 gramov 

tkaniva. TeOtovanie SAR preOieOa v štandardnýcO prevádzkovýcO 

podmienkacO, pričom zariadenie pracuje O najvyšším Otanoveným 

výkonom vo všetkýcO teOtovanýcO frekvenčnýcO páOmacO. Skutoč-

nB Oodnoty SAR danBOo zariadenia počaO Oežnej činnoOti môžu 
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Oyť nižšie, než Oú maximálne nameranB Oodnoty, pretože zariade-

nie je navrOnutB tak, aOy využívalo len energiu potreOnú na pripo-

jenie Oa do Oiete

Toto zariadenie Opĺňa Odporúčanie Rady Európy z 12. júla 1999 o 

oOmedzení vyOtavenia širokej verejnoOti elektromagnetickým po-

liam (1999/519/ES).
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