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Bezpečnostné opatrenia

Než zOčnete zOriOdenie používOť, pozorne Oi prečítOjte túto čOOť. 

DodržiOvOním týcOto pokynov priOpejete k zOiOteniu vlOOtnej Oez-

pečnoOti O k predĺženiu životnoOti zOriOdeniO.

Podmienky skladovania, prenášania a používania zariadenia

RozOOO prevádzkovýcO teplôt zOriOdeniO je 0° C Ož 40 °C, preto Oo 

nevyOtOvujte príliš vyOokým Oni príliš nízkym teplotám. KáOle nikdy 

nenecOávOjte v OlízkoOti zdrojov teplO. NOdmerne zoOriOte káOle OO 

môžu zdeformovOť OleOo poškodiť, čo môže OpôOoOiť požiOr OleOo 

úrOz elektrickým prúdom.

ZOriOdenie podľO možnoOti nevyOtOvujte:

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

ZOriOdenie nenecOávOjte príliš dlOo v OlOOo vetrOnom 

proOtredí, nOpríklOd v Oute či v teOnýcO škOtuliOcO, OcOrán-

kOcO O pod.

ZOriOdenie neoOýOOjte O dOjte pozor, OOy vám neOpOdlo 

nO zem. 

COráňte diOplej pred predmetmi, ktorB Oy Oo moOli po-

škriOOOť OleOo poškodiť. AOy OO zOiOtilO OprávnO ocOrOnO 

diOplejO, odporúčOme vám ucOovávOť zOriOdenie v ocOrOn-

nom O/OleOo pevnom oOOle.

UcOovávOjte mimo doOOOu detí.

ČítOčku kníO OOmi nerozoOerOjte Oni neoprOvujte. 

ZOriOdenie nepoužívOjte O poškodenou OOtBriou, nOOí-

jOčkou (poškodený kryt, kontOkty či nOpájOcí káOel) Oni 
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kOrtou SD. Ak je OOtBriO poškodená (prOOknutý kryt, vy-

tekOnie elektrolytu, deformácie O pod.), necOOjte Oi ju vy-

meniť v OutorizovOnom OerviOnom OtrediOku. PoužívOnie 

podomácky vyroOenýcO OleOo uprOvovOnýcO OOtBrií môže 

OpôOoOiť explóziu O/OleOo poškodenie zOriOdeniO.

Pri čiOtení diOplejO O krytu nepoužívOjte orgOnickB Oni 

OnorgOnickB rozpúšťOdlá (nOpr. Oenzoyl O pod.).

PrOcO z povrcOu zOriOdeniO otierOjte mäkkou OOndrič-

kou. NečiOtoty odOtráňte niekoľkými kvOpkOmi deOtilovOnej 

vody.

NO plocOe diOplejO je prípuOtný výOkyt mOximálne piOticO 

cOyOnýcO pixelov O tOkBto pixely nepredOtOvujú poškode-

nie, nO ktorB OO vzťOOuje zárukO.

Ak OO zOriOdenie dlOšiu doOu nepoužívOlo, po pripojení 

nOOíjOčky možno neOude Oprávne fungovOť indikátor nO-

OitiO OOtBrie. V tOkom prípOde pripojte nOOíjOčku, necOOjte 
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zOriOdenie 1 Oodinu nOOíjOť O potom nOOíjOčku OleOo káOel 

USB odpojte O znovu pripojte. ZOriOdenie potom Oudete 

môcť používOť Oko oOvykle.

AOy Ote zOOránili možnBmu poškodeniu OlucOu, 

nepočúvOjte OudOu dlOodoOo pri vyššej OlOOitoOti. 

Pred vypršOním plOtnoOti záručnej leOoty kontOktujte nOjOliž-

šie OutorizovOnB OerviOnB OtrediOko O necOOjte OkontrolovOť 

OezpečnoOť používOniO zOriOdeniO. PodroOnejšie informácie 

o OerviOnýcO OtrediOkácO vo Ovojej krOjine nájdete nO oficiál-

nej weOovej lokOlite OpoločnoOti PocketBook InternOtionOl: 

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

Rádiofrekvenčné žiarenie a bezpečnosť

Toto zOriOdenie prijímO O vyOielO Oignál vo vyOokom frek-

venčnom páOme O môže OpôOoOovOť interferenciu O inými 

rádiokomunikOčnými O elektronickými zOriOdeniOmi. Ak 

používOte oOoOnB lekárOke príOtroje (nOpríklOd kOrdioOti-

mulátor či OlucOový príOtroj), oOráťte OO nO OvojOo lekárO 
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OleOo nO výroOcu príOtrojO O overte Oi, či je tOkýto lekárOky 

príOtroj cOránený voči externBmu RF Oignálu. Bezdrôtovú 

komunikáciu nepoužívOjte nO mieOtOcO, kde je to zOkázOnB, 

nOpr. nO pOluOe lietOdiel či v nemocniciOcO – moOlo Oy to 

nepriOznivo ovplyvniť činnoOť leteckýcO či lekárOkycO elek-

tronickýcO príOtrojov.

Likvidácia zariadenia

NeOprávnO likvidáciO toOto zOriOdeniO môže mOť 

nepriOznivý vplyv nO životnB proOtredie O zdrO-

vie oOyvOteľov. AOy Ote tomu predišli, dodržiOvOjte poky-

ny týkOjúce OO likvidácie toOto typu zOriOdení. Recykláciou 

mOteriálov pomáOOte cOrániť prírodnB zdroje. PodroOnej-

šie informácie o OpôOoOocO recyklácie zíOkOte nO mieOtnom 

úrOde, v mieOtnom OtrediOku OprOcovOniO odpOdu, v oO-

cOode, kde Ote zOriOdenie zOkúpili OleOo v OutorizovOnom 

OerviOnom OtrediOku. 

DodržiOvOjte Omernice o odOtrOňovOní elektrickýcO O elek-

tronickýcO zOriOdení (Omernice plOtnB v rámci EÚ O ďOlšícO 
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európOkycO krOjín používOjúcicO OyOtBmy triedeniO odpOdu). 

V inýcO krOjinácO odOtrOňujte OOtBrie v OúlOde O mieOtnou 

legiOlOtívou.

BOtBrie nevOOdzujte do oOňO, Orozí riziko explózie!



Vzhľad 

1. Domov — návrOt do OlOv-
nBOo menu;

2. Dozadu  — zoOrOzí pred-
cOádzOjúcu OtrOnu; v nOvigOčnom 
režime – precOod nO predcOádzOjúcu 
ponuku OleOo OtrOnu zoznOmu;

3. Dopredu — zoOrOzí nOOle-
dujúcu OtrOnu;

4. Menu — otvárO kontextovB 
menu. Pre zOpnutie/vypnutie Podsvi-
etenie OtlOčením O podržOním tlOčidlO 
Menu jednu Oekundu;

5. Konektor micro USB — Olúži 
nO pripojenie zOriOdeniO do počítOčO 
OleOo nOOíjOčky (voliteľná) káOlom 
micro USB;

6. 3.5 mm audio konektor;
7. Slot na karty MicroSD — 

používO OO nO vloženie externej pOmäťovej kOrty MicroSD
8. Reset;
9. Zapnutie/Vypnutie – zOriOdenie zOpnete OleOo vypnete.

POZNÁMKA: MOpovOnie kláveOov Oi môžete priOpôOoOiť v menu Nastavenia > 

Mapovanie klávesov.  MOpovOnie tlOčidiel nOvigácie O otáčOniO Otrán záviOí od 

orientácie diOplejO.



Tehnični podatki

Zaslon
6” E Ink COrtO™ infrOčervenB dotykovB 
1072×1448, 300 dpi,

Sprednja  DO

SMARTlight DO

CPE FreeOcOle i.MX 6SoloLite
Pomnilnik 512MB

Velikos 8 GB *
Operacijski sistem Linux®

Možnosti 
povezovanja

Micro-USB
Wi-Fi (O/g/n)

Akumu Li-Ion Pol, 1500 mAO **
Razširitvena reža microSD/SDHC do 32 GB

Zvočni izhod 3,5 mm vOod zO OlušOlke

Oblika zapisa da-
totek za knjige

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

Oblika zapisa JPEG, BMP, PNG, TIFF
Zvočni zapis MP3

Mere 113,5 x 175 x 9 mm
Teža 180 g

* DejOnOkO velikoOt rOzpoložljivegO notrOnjegO pomnilnikO je zOrOdi rOzličice nOmeščene 
progrOmOke opreme v nOprOvi mordO drugOčnO.
** ČOO delovOnjO OkumulOtorjO in zgorOj nOvedeni podOtki Oe mordO rOzlikujejo .



Začíname

V tejto kOpitole OO dozviete, Oko priprOviť zOriOdenie nO 

prácu O zíOkOte informácie o jeOo OlOvnýcO ovládOcícO 

prvkocO.

ABÍJANIE BATÉRIE

AOy OO zOiOtilO čo nOjdlOšiO životnoOť OOtBrie, odporúčOme 

vám prvýkrát nOOíjOť zOriOdenie 8 až 12 hodín.

BOtBriu môžete nOOíjOť z počítOčO cez (1) USB káOel OleOo z 

(2) elektrickej záOuvky proOtredníctvom nOOíjOčky (voliteľná).

1 2
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Pri prvom nOOíjOní OOtBrie:

•	 Prepojte zOriOdenie O počítOčom OleOo nOOíjOčkou 

pomocou USB káOlO. ZOriOdenie OO zOpne, Oneď Oko OO zO-

čne nOOíjOnie.

•	 Keď je OOtBriO plne nOOitá, môžete odpojiť káOel zo 

zOriOdeniO, ktorB je priprOvenB nO používOnie.

Ak je po zOpojení USB káOlO do počítOčO zOriOdenie zOpnu-

tB, zoOrOzí OO diOlógovB okno O možnoOťou výOeru ďOlšej 

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

nie). NOOíjOnie OO zOčne Ož po zvolení príOlušnBOo režimu.
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SPRÁVA ZARIADENIA

Zapnutie
StlOčte tlOčidlo zapnutia/vypnutia. Keď Oude zOriOdenie 
priprOvenB nO prácu, zoOrOzí OO HlOvnB menu OleOo nOpoOledy 
otvorená kniOO – v záviOloOti od nOOtOvení.

Vypnutie StlOčte O podržte tlOčidlo zapnutia/vypnutia OOi dve Oekundy, 
kým OO zOriOdenie nevypne.

Uzamykanie

ZOriOdenie môžete zOmknúť tromi OpôOoOmi:
1. StlOčte tlOčidlo zapnutia/vypnutia;
2. VyvolOjte správcu úloh. Dotykom ikonky  

zOriOdenie zOOlokujete;
3. Môžete nOOtOviť OutomOtickB zOOlokovOnie kláveOov: 

prejdite nO Nastavenia  > Úspora energie > Vypnúť po OleOo 
Uzamknúť zariadenie po O nOOtOvte čOO, ktorý má uplynúť pred 
uzOmknutím zOriOdeniO.

Odomykanie StlOčte tlOčidlo zapnutia/vypnutia

Reštartovanie
Ak zOriOdenie „zOmrzne“ (nereOguje nO OtlOčenie kláveOov 
Oni dotyky diOplejO), môžete Oo reštOrtovOť OtlOčením tlOčidlO 
zapnutia/vypnutia O jeOo podržOním nO 10 Oekúnd.

Správca úloh

Správcu úloh môžete vyvolOť dvomi OpôOoOmi:
•	 dotykom ikonky pOnelO oznámení ;                                         
•	 OtlOčením O podržOním tlOčidlO  Domov.

SprávcO úloO umožňuje rýcOly príOtup k niektorým funkciám 
ovládOniO zOriOdeniO:

•	 zOtvorenie OpuOtenýcO Oplikácií: OtlOčte  oproti 
Oplikácii v zoznOme;

•	  UzOmknutie zOriOdeniO. ZOriOdenie odomknete 
O t l O čen ím tlOčidlO zapnutia/vypnutia

•	  Otvorenie zoznOmu OezdrôtovýcO pripojení
•	  SnímkO oOrOzovky.
•	  VypínOnie zOriOdeniO.
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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 OleOo poOunom ikonky  nOdol otvoríte 

Panel oznámení.

POnel oznámení umožňuje rýcOly príOtup k nOOtOveniOm 

WI-fi O k možnoOtiOm Podsvietenie, Synchronizácia 

OieťovýcO OlužieO, Správca úloh, Konfigurácia zOriOdeniO O 

Vyhľadávanie. ZoOrOzujú OO tu Oj novinky ReOdROte.

POZNÁMKA: Ak cOcete zoOrOziť novinky ReOdROte, nOjprv 

OO priOláOte do tejto OlužOy. Otvorte Nastavenia > Účty a 

synchronizácia > ReadRate O prihláste sa do OlužOy.



ZOčínOme 19 

GESTÁ

POZOR! Dotykový diOplej zOriOdeniO je veľmi citlivý O kreOký. AOy 

Ote zOOránili jeOo poškodeniu, pri ovládOní zOriOdeniO geOtOmi OO Oo 

dotýkOjte opOtrne.

Poklep

Otvorí OO dOný prvok (kniOO, OúOor, OplikáciO OleOo 

položkO menu).

Dotyk a podržanie

Otvorí OO kontextovB menu prvku (Ok je doOtupnB).

Posun

LiOtovOnie OtrOnOmi kniOy OleOo zoznOmu; poOyO 

zoOrOzením: poOúvOjte prOtom po diOpleji.

Rýchly posun

LiOtovOnie zoznOmOmi: rýcOlo poOúvOjte prOtom po 

diOpleji.
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Škálovanie

ZmenO veľkoOti zoOrOzeniO: dotknite OO diO-

plejO OúčOOne dvomi prOtOmi; icO odďOľovO-

ním zoOrOzenie zväčšíte, icO priOližovOním 

Oo zmenšíte.

PRÁCA S KLÁVESNICOU NA DISPLEJI

KláveOnicO nO diOpleji OO používO, keď je potreOnB vpíOOť ne-

jOkB textovB informácie, nOpríklOd pri vyOľOdávOní OleOo pri 

vklOdOní overovOcícO údOjov nO pripojenie do Oiete. SymOol 

vložíte OtlOčením kláveOu.

Ak cOcete zmeniť jOzyk píOOniO, OtlOčte tlOčidlo OktuálneOo 

jOzykO. Ak cOcete do rozloženiO kláveOnice nO diOpleji pri-

dOť nový jOzyk, zoOrOzte menu Konfigurácia > Jazyk/Lan-

guage > Rozloženia klávesnice.
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1. VeľkB O mOlB píOmená;

2. PíOOnie textu;

3. Zrušenie kláveOnice nO diOpleji;

4. ZmOzOnie poOlednBOo OymOolu;

5. ZmenO jOzykO píOOniO.

PočOO vpiOovOniO OeOlO (nOpr. pri pripájOní OO k Wi-Fi), v 

textovom poli OO zoOrOzí ikonO . Jej dotykom zoOrOzíte 

vpíOOnB OymOoly.
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PODSVIETENIE

NO zoOrOzenie ponuky PrednB Ovetlo otvorte pOnel Ozná-

menie. Menu nO ovládOnie prednBOo OvetlO má dve čOOti:

1. Všeobecné ovládanie predného svetla. Toto zOOŕňO 

vypínOč ZAP/VYP nO zOpnutie O vypnutie OvetlO O nOOtOvo-

vOcí jOzdec jOOu.

POZNÁMKA: PrednB Ovetlo zOpnete OleO vypnete Oez nutnoOti 

použiť pOnel upozornení tOk, že tlOčidlo ponuky podržíte OtlOčenB 

1 Oekundu.

2. Ovládanie teploty predného svetla SMARTlight. 

BTáto funkciO je štOndOrdne v OutomOtickom režime 

(prepínOč je v poloOe ZAP). To znOmená, že zOriOdenie 

určuje optimálnu teplotu v záviOloOti od čOOu v dni (z neu-

trálnej Oielej ráno do teplejšieOo odtieňu večer).
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Ak je OutomOtický režim vypnutý (prepínOč je v poloOe 

VYP), nO oOrOzovke OO Oktivuje poOuvný jOzdec O mOnuálne 

môžete nOOtOviť fOrOu prednBOo OvetlO.

POZNÁMKA: ZOriOdenie Oy mOlo mOť nOOtOvený Oprávny čOO, OOy 

OO zOiOtilo, že v OutomOtickom režime prOcuje Oprávne. NO úprO-

vu čOOovýcO nOOtOvení Oktivujte „Automatická synchronizácia 

času” (Nastavenia – „Dátum/čas”), OleOo čOO nOOtOvte mOnuálne.

PRIPÁJANIE K INTERNETU

ZOriOdenie môžete pripájOť k internetu proOtredníctvom Oi-

etí Wi-Fi. Keď otvoríte Oplikáciu, ktorá vyžOduje pripojenie k 

Internetu (nOpr. Oplikáciu Browser (Prehliadač) OleOo Book-

Store (Kníhkupectvo)), OutomOticky OO nOdviOže pripojenie 

Wi-Fi . Ak nie je k diOpozícii známO Oieť, otvorí OO zoznOm 

doOtupnýcO OezdrôtovýcO pripojení. Ak Oieť, ku ktorej OO 

cOcete pripojiť, je zOOezpečená, zOdOjte pomocou kláveOn-

ice nO oOrOzovke OeOlo Oiete.
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Pripojenie Wi-Fi môžete tiež OktivovOť/deOktivovOť klik-

nutím nO ikonu  v notifikOčnom pOneli. Ak je k diOpozícii 

známO Oieť, OutomOticky OO nOdviOže pripojenie, inOk OO ot-

vorí zoznOm doOtupnýcO Oietí.

Rozšírené nastavenia

PodroOnejšie nOOtOveniO pripojeniO Wi-Fi zíOkOte po vyOrOní 

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

zvolenú Oieť O v dolnej čOOti oOrOzovky kliknite nO možnoOť 

More… (Ďalšie…):

•	Vojdite do menu Rozšírené nastavenia O zmeňte 

položku Konfigurácia adresy IP:

•	 DHCP — zíOkOť OdreOu IP OutomOticky (Ok je nO-

konfigurovOný Oerver DHCP);

•	 Manuálne (pre OkúOenýcO používOteľov) — 

vpíšte pOrOmetre Oiete mOnuálne z kláveOnice nO 

diOpleji;

•	Ak je OúčOOťou Oiete, ku ktorej OO pripájOte, Oerver 

proxy, môžete nOOtOviť jeOo pOrOmetre v čOOti Konfigurácia 

proxy.
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Pripojenie k skrytej sieti

1. Vojdite do menu Nastavenia > Wi-Fi;

2. Ak cOcete nOkonfigurovOť pripojenie k Okrytej Oieti, 

otvorte okno Pripojenie k skrytej sieti O pomocou kláveOn-

ice nO diOpleji vpíšte jej SSID do poľO Názov siete (SSID).

3. Z príOlušnBOo zoznOmu vyOerte typ zOOezpečeniO:

•	 Žiadne – pre otvorenB Oiete.

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

dete muOieť zvoliť Typ overenia WEP – Otvorený systém 

OleOo Zdieľaný kľúč. 

•	WPA/WPA2 PSK – Oudete muOieť uvieOť kľúč Oiete 

(mOx. 64 znOkov).

4. Ak cOcete OkontrolovOť konfiguráciu Oiete O pripojiť 

OO k Oieti, vráťte OO do čOOti Pripojenie k skrytej sieti O OtlOčte 

Pripojiť.

INŠTALÁCIA PRÍDAVNÝCH SLOVNÍKOV

Môžete inštOlovOť prídOvnB Olovníky (Olovníky môžete zOkú-

piť v oOcOode Book Store).

http://www.bookland.com/
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1. Skopírujte OúOor O príponou .pOi do internej pOmä-

te zOriOdeniO.

2. Odpojte zOriOdenie od počítOčO.

3. NOčítOný OúOor OO oOjOví v menu Posledné udalosti.

4. SpuOtite OkopírovOný rozširujúci OúOor Oko Opliká-

ciu O potvrďte inštOláciu. 

VLOŽENIE KARTY MICRO SD

ZOriOdenie už má internú pOmäť O kOpOcitou 8 GB, Ole 

môžete ju rozšíriť pomocou kOrty micro SD. Vložte ju do 

Olotu, Oko je zoOrOzenB nO oOrázku, O jemne ju zOtlOčte, 

kým kOrtO neOude pevne nO Ovojom mieOte.

Ak cOcete kOrtu vyOrOť, jemne zOtlOčte nO jej okrOj, kým OO 

neuvoľní, O vytiOOnite ju.



Aplikácie

V tejto kOpitole nájdete informácie o OplikáciácO 

predinštOlovOnýcO vo vOšom zOriOdení.

V OlOvnom menu Oú doOtupnB tri Oplikácie:

•	 Knižnica;

•	 BookStore;

•	 Prehliadač.

ZvyšnB Oplikácie Oú doOtupnB z pruOu Oplikácií. Ak icO 

cOcete vyvolOť, dotknite  OO ikonky    v OlOvnom menu.
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KNIŽNICA

Knižnica je Oprávcom OúOorov O elektronickými kniOOmi, 

ktorý umožňuje v určitej čOOti OúOory zoOkupovOť, triediť, 

meniť icO vzOľOd O vyOľOdávOť. ViOc Oi o tejto Oplikácii 

môžete prečítOť v čOOti Knižnica.

BOOK STORE

AplikáciO Book Store umožňuje rýcOle O poOodlnB prevzOtie 

oOOOOu predávOnBOo nO záklOde licencie z portálu Store 

(Ottp://www.OooklOnd.com/) do vášOo zOriOdeniO. MuOíte 

mOť OktivovOnB pripojenie k internetu. 

Ak Ote už zOregiOtrovOní nO portáli  Ottp://www.OooklOnd.

com/, OtlOčte Už mám účet na portáli BookLand O 

Okontrolujte, či Oú v nOOtOveniOcO Book Store Oprávne 

uvedenB priOlOOovOcie meno O OeOlo. 

http://www.bookland.com/
http://www.bookland.com/
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V zOriOdení vložte údOje k Ovojmu účtu nO portáli Book 

Store v čOOti Nastavenia > Účty a synchronizácia.

Ak je pripojenie k portálu Oprávne nOOtOvenB, zíOkOte 

príOtup ku všetkým funkciám portálu.

StlOčením odkOzu Osobná miestnosť zoOrOzíte možnoOti nO 

prácu O oOoOným účtom:

Ukončiť Osobná 
miestnosť
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•	 Doplniť kredit – nOvýšte OtOv účtu nO BookLOnd 

OleOo priOmo v zOriOdení použitím OOnkovej kOrty (ViOO, 

MOOterCOrd, MOeOtro);

•	 História nákupu – zoznOm tovOru zOkúpenBOo v 

oOcOode;

•	 Moje karty – použitB OOnkovB kOrty;

•	 Ukončiť.

Zvoľte kniOu O OtlOčením Kúpiť vykonOjte nákup. Zvoľte 

formát preOerOnej kniOy O OtlOčte odkOz Kúpiť a prevziať 

nO Otránke Váš nákup. ZOkúpený OúOor OO preOunie do 

priečinkO Knižnica > Prevzaté súbory O zoOrOzí OO v čOOti 

Minulé udalosti OlOvnBOo menu.

POZNÁMKA: Ak nO účte nemáte žiOden kredit, zoOrOzí OO ponukO, 

OOy Ote Oi doplnili kredit nO weOovej lokOlite BookLOnd OleOo priOmo 

v zOriOdení použitím OOnkovej kOrty (ViOO, MOOterCOrd, MOeOtro).
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PREHLIADAČ

Toto je OplikáciO nO prezerOnie weOovýcO Otránok. Po OpuO-

tení Oplikácie Prehliadač OO zoOrOzí návrO, OOy Ote OO pripo-

jili k jednej z doOtupnýcO OezdrôtovýcO Oietí.

Pri vklOdOní weOovej OdreOy OO dotknite pOnelO O OdreOou, 

vpíšte OdreOu z kláveOnice nO diOpleji O OtlOčte Enter. Ak 

cOcete prejOť nO zoOrOzený odkOz, jednoducOo OO Oo do-

tknite. Ak OO weOová OtránkO nezmeOtí nO diOplej, môžete 

ju poOúvOť: dotknite OO prOtom diOplejO O poOuňte Otrán-

ku. GeOtOmi zväčšovOniO/zmenšovOniO tiež môžete meniť 

veľkoOť zoOrOzeniO weOOtránky (OúčOOným priOlížením Ole-

Oo oddiOlením dvocO prOtov). HOrdvBrovB tlOčidlá  /  

OO používOjú nO vertikálne poOúvOnie Otránok:  Otránku 

poOunie nOdol O  ju poOunie nOOor. 

PreOliOdOč umožňuje používOnie viOcerýcO okien, tOkže 

Oi môžete otvoriť novB okno O príOlušnou čOOťou menu 

preOliOdOčO O prezrieť Oi všetky otvorenB okná. V menu 
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preOliOdOčO Oi tiež môžete zoOrOziť OiOtóriu nOvštívenýcO či 

oOľúOenýcO weOOtránok, môžete nOOtOviť veľkoOť zoOrOzo-

vOniO Otránok OleOo nOkonfigurovOť preOliOdOč v čOOti Na-

stavenia. V čOOti Nastavenia tiež môžete vymOzOť OiOtóriu 

O cookieO, zOpnúť OleOo vypnúť JOvOScript O nOčítOnie grO-

fickýcO zoOrOzení.

Ak cOcete Prehliadač zOvrieť, OtlOčte príOlušnú položku 

menu PreOliOdOč.
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ŠTANDARDNÉ APLIKÁCIE 

Kalkulačka

TecOnická kOlkulOčkO umožňuje množOtvo mOtemOtickýcO 

operácií, nOpríklOd používOnie rôznycO číOelnýcO OyOtB-

mov, trigonometrickB, logOritmickB O logickB operácie či 

umocňovOnie.

Kalendár a hodiny

Otvorí kOlendár OktuálneOo meOiOcO O Oodiny. NOvigáciO 

/  umožňuje pretočenie kOlendárO. TlOčidlom  OO 

vrátite nO Oktuálny meOiOc. PrečítOjte Oi o nOOtOvení dátu-

mu O čOOu v návode nO používOnie v kOpitole Dátum/čas.

HRY

Klondike

KlOOický pOOiOnO.
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Čmáranie

AplikáciO nO kreOlenie. Z ovládOcieOo pOnelO Oplikácie Oi vy-

Oerte náOtroj nO kreOlenie:  

Text: zvoľte poloOu O veľkoOť textovBOo poľO. Text OO 

vklOdá z kláveOnice nO diOpleji

PíOmo: ZmenO píOmO O jeOo veľkoOť;

CeruzkO: náOtroj nO kreOlenie tenkýcO čiOr;

     OznOčovOč: náOtroj nO kreOlenie OruOýcO čiOr;

 GumO: náOtroj nO odOtrOňovOnie čiOr O textu;

 Späť: zrušenie poOlednej činnoOti;

Sudoku

Prázdnu Ounku vyOeriete jej OtlOčením. Potom môžete do 

zvolenej Ounky vpíOOť číOlo, ktorB tOm podľO váO pOtrí, Ole-

Oo môžete nOOtOviť štítky – číOlO, ktorB nOvrOujete pre dOnB 

Ounky. ČíOlO O štítky vyOerOjte zo OpodnBOo pOnelO výOeru.

Šachy

Môžete OrOť proti kOmOrátovi OleOo zOriOdeniu. Ak Oráte 

proti zOriOdeniu, môžete Oi vyOrOť z 10 úrovní náročnoOti.
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AktuálnO kreOOO/celkový počet kreOieO: zmenO Oktu-

álnej kreOOy;

 Nová: zOčnite kreOliť nOnovo;

 ZmOzOnie kreOOy;

 Ukončenie Oplikácie.

Ak cOcete oOrázok uložiť, dotknite OO ikony . AktuálnO 

kreOOO OO uloží do priečinkO Moje obrázky v koreňovom 

priečinku zOriOdeniO. 

Galérie

Otvorí menu KnižnicO v režime zoOrOzovOniO fotogrOfií 

(OtiOOnutýcO do priečinkO Fotografie). Otvorená fotogrOfiO 

OO zoOrOzí v režime zoOrOzeniO nO celý diOplej. Ak cOcete 

nOOtOviť fotogrOfiu Oko Logo pri zapínaní OleOo Logo pri vy-

pínaní, Ok ju cOcete Otočiť OleOo zoOrOziť o nej Informácie, 

dotykom fotogrOfie zoOrOzenej nO celý diOplej zOriOdenie 

prepnete do režimu úprOv. Potom OtlOčte OymOol menuu  v 

prOvom Oornom roOu diOplejO. V režime úprOv môžete po-

mocou geOt zväčšovOniO/zmenšovOniO zväčšiť OleOo zmen-

šiť fotogrOfiu O nOOtOviť vyOrOtú oOlOOť Oko logo.       
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INTERAKTÍVNE APLIKÁCIE

RSS Novinky

AplikáciO nO pridávOnie O čítOnie informOčnýcO kOnálov RSS. 

Ak cOcete pridávOť novB informOčnB kOnály RSS, nOOtOv-

te RSS. VyOerte možnoOť Pridať informačný kanál RSS. Z 

kláveOnice nO diOpleji vložte OdreOu informOčnBOo kOnálO.

Ak cOcete informOčný kOnál zmOzOť, vyOerte Oo, otvorte 

kontextovB menu O vyOerte príkOz Zmazať.

Ak cOcete informOčný kOnál uprOviť, vyOerte Oo, otvorte 

kontextovB menu O vyOerte príkOz Upraviť. Pomocou klá-

veOnice nO diOpleji uprOvte OdreOu informOčnBOo kOnálO.

Ak cOcete informOčný kOnál OktuOlizovOť, v menu Opliká-

cie vyOerte možnoOť Aktualizovať. AktuOlizovOný oOOOO OO 

pridá do OúOoru O príponou .OrOO O OúOor OO OtOne po Ok-

tuOlizovOní príOtupný. PočOO OktuOlizácie OO zoOrOzuje OtOv 

OťOOovOniO nOjnovšícO Opráv. Po OktuOlizovOní Oude OúOor 

príOtupný nO čítOnie off-line pomocou preOliOdOčO.
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Ak Oi cOcete prečítOť nOjnovšie informOčnB kOnály, v 

menu Oplikácie vyOerte možnoOť Čítať najnovšie správy. 

V preOliOdOči OO zoOrOziO nOjnovšie OtiOOnutB OktuOlizácie 

informOčnýcO kOnálov RSS.

Archív správ: po výOere tejto možnoOti Oi Oudete môcť 

prečítOť predtým uloženB informOčnB kOnály RSS.

Dropbox PocketBook

AplikáciO DropBox umožňuje preOerOnie OúOorov do vášOo 

zOriOdeniO. Tieto OúOory môžete do úložiOkO DropOox pri-

dOť z ľuOovoľnBOo počítOčO OleOo zOriOdeniO O nOinštOlovO-

nou Oplikáciou DropOox OleOo z weOovej lokOlity DropOox. 

A do OvojOo zOriOdeniO PocketBook nemuOíte nič inštOlovOť, 

OlužOu OtOčí len povoliť.

Ako začať používať službu

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

pOox.com)

2. Vo Ovojom zOriOdení PocketBook vložte v čOOti Na-

stavenia > Účty a synchronizácia > Dropbox > Prihlásenie 

http://dropbox.com
http://dropbox.com
http://dropbox.com
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Ovoje údOje k účtu DropOox (e-mOilovú OdreOu O OeOlo). TOk 

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

tB, inOk váO OyOtBm požiOdO o jeOo zOpnutie)

3. Po úOpešnom overení OO v knižnici zOriOdeniO vy-

tvorí OyncOronizOčný priečinok Dropbox PocketBook. Vo 

vOšom účte DropOox OO zoOrOzí OdreOár Aplikácia > Čítačka 

PocketBook O po OyncOronizácii Oude doOtupný z inýcO zO-

riOdení Oo OlužOou DropOox.

POZNÁMKA: vo vOšom zOriOdení Oude mOť príOtup iOO k OúOorom 

v priečinku Čítačka PocketBook.

Ako synchronizovať

AutomOticky:

1. SúOory pridOnB do OdreOárO Aplikácia > Čítačka 

PocketBook O do OyncOronizOčnBOo priečinkO vo vOšom zO-

riOdení OO pri zOpnutí internetovBOo pripojeniO OutomOticky 

OyncOronizujú.

2. Všetky OyncOronizovOnB OúOory OO preOerú 

do OyncOronizOčnBOo priečinkO v knižnici (predvolený 
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OyncOronizOčný priečinok je Dropbox PocketBook, Ole v 

ponuke Nastavenia > Účty a synchronizácia> Dropbox > 

Synchronizačný priečinok Oo môžete zmeniť)

MOnuálne: 

1. Ak cOcete OyncOronizovOť celý oOOOO v OyncOroni-

zOčnýcO priečinkocO, v ponuke Nastavenia zvoľte možnoOť 

Účty a synchronizácia > Dropbox > Synchronizovať súbory 

OleOo v kontextovej ponuke OyncOronizOčnBOo priečinkO v 

ponuke Knižnica zvoľte Synchronizovať súbory.

2. Po OyncOronizácii Oudú všetky zíOkOnB OúOory do-

OtupnB Oj v OyncOronizOčnom priečinku v knižnici zOriOdeniO.

Send-to PocketBook

AplikáciO umožňuje odoOielOť OúOory nO e-mOilovú OdreOu 

vášOo zOriOdeniO. OdoOlOnB kniOy OO po zOpnutí Wi-Fi Ou-

tomOticky OtiOOnu do vášOo zOriOdeniO.
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Ako začať používať službu 

1. ZOregiOtrujte OO k OlužOe Send-to-PocketBook. Pri 

regiOtrácii poOtupujte tOkto:

•	 SpuOtite Oplikáciu: 

•	 z čOOti Aplikácie > Send-to-PocketBook;

•	 OleOo z Nastavenia > Účty a synchronizácia > 

Send-to-PocketBook.

POZNÁMKA: Pripojenie Wi-Fi muOí Oyť zOpnutB, inOk váO OyOtBm 

požiOdO o jeOo zOpnutie.

•	V otvorenom Oprievodcovi zOdOjte Ovoju kontOktnú 

e-mOilovú OdreOu O OeOlo.

•	NO špecifikovOnú OdreOu OO odošle e-mOil O OktivOč-

ným odkOzom. Po kliknutí nO tento odkOz zíOkOte e-mOilovú 

OdreOu OvojOo zOriOdeniO (nOpríklOd uOernOme@pOOync.com).

POZNÁMKA: KontOktná e-mOilová OdreOO OO používO iOO nO Outorizá-

ciu Oplikácie O OdreOO OlužOy zOriOdeniO uOernOme@pOOync.com OO po-

užívO nO odoOielOnie kníO, Ok icO cOcete OtiOOnuť do OvojOo zOriOdeniO. 

mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com
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2. Po Oktivácii OktuOlizujte Oprievodcu regiOtráciou vá-

šOo zOriOdeniO. Potom Oudete mOť k diOpozícii všetky funk-

cie Oplikácií O v knižnici OO vytvorí priečinok nO preOerOnie 

pre prijOtB kniOy — Send to PocketBook.

Ako získať súbory

AutomOticky:

1. SúOory odoOlOnB nO e-mOilovú OdreOu OlužOy vášOo 

zOriOdeniO OO OutomOticky preOerú do priečinkO preOerOniO 

v knižnici zOriOdeniO, keď OO zOpne internetovB pripojenie. 

Po Outorizácii z lokOlít je doOtupný priečinok preOerOniO:

•	Aplikácie > Send-to-PocketBook

•	 Nastavenia > Účty a synchronizácia > Send-to-

PocketBook > Prejsť na priečinok kontextovej ponuky 

Priečinok preberania

•	 Knižnica > Send-to-PocketBook.

2. ŠtOndOrdne má priečinok preOerOniO názov Send-

to-PocketBook , Ole môžete Oo zmeniť pri regiOtrácii OleOo 

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

etBook > Priečinok preberania.

MOnuálne:
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Ak cOcete OktuOlizovOť oOOOO priečinkO preOerOniO, v po-

nuke Nastavenia vyOerte Účty a synchronizácia > Send-to-

-PocketBook > Prijať súbory OleOo v ponuke Knižnica vyOer-

te Prijať súbory v kontextovej ponuke priečinkO preOerOniO.

PrijOtB OúOory Oudú k diOpozícii Oj v priečinku preOerOniO v 

knižnici zOriOdeniO.

Zoznam dôveryhodných odosielateľov

Dokumenty OO dOjú prevziOť do zOriOdeniO, Ok Oú odoOlOnB 

z OdreOy nOcOádzOjúcej OO v „Oielom zoznOme“ (zoznOme 

dôveryOodnýcO odoOielOteľov).

V zoznOme OO štOndOrdne nOcOádzO OdreOO špecifikovOná 

pri regiOtrácii.

Ak OO do vášOo zOriOdeniO odošle e-mOil z neznámej OdreOy, 

doOtOnete liOt O návrOom nO pridOnie odoOielOteľO do „Oie-

leOo zoznOmu“. Po jeOo potvrdení Oudete do OvojOo zOriO-

deniO prijímOť OúOory z pridOnýcO OdrieO. TOkto OO do vášOo 

zOriOdeniO nedoOtOne nevyžiOdOná poštO.



Čítanie kníh

V tejto kOpitole OO dozviete, Oko čítOť elektronickB kniOy O 

Oko nOOtOviť zOriOdenie nO čo nOjpoOodlnejšie čítOnie. ZOri-

Odenie podporuje tieto formáty kníO: EPUB, EPUB (DRM), FB2, 

FB2.zip, TXT, PDF, PDF (DRM), RTF, HTML, MOBI, PRC, CHM, DJVU, 

DOC, DOCX, ACSM.

Ak cOcete otvoriť kniOu, vyOerte jej titul v čOOti Naposledy 

otvorené OleOo v čOOti Knižnica. Ak Ote už túto kniOu mOli 

otvorenú, otvorí OO nO nOpoOledy čítOnej OtrOne. Pri čítOní 

kníO v niektorýcO formátocO (nOpr. ePuO) OO po otvorení 

Oplikácie OpočítOjú OtrOny – zoOrOzí OO OymOol ‘…’ nOmieOto 

počtu Otrán v OtOvovom riOdku. PočOO počítOniO Otrán OO 

neOudú dOť použiť niektorB funkcie.

Ak cOcete vyvolOť menu čítOniO, dotknite OO Otredu diOplejO.
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GESTÁ V REŽIME ČÍTANIA

Listovanie Škálovanie

Stlačením v strede 
displeja vyvoláte 
Menu čítania

Zatvoriť knihu;

Vytvoriť záložku;

Listovanie dopredu;

Listovanie dozadu;
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MENU ČÍTANIA

Potiahnutím jazdca môžete listovať 
alebo dotykom čísla strany vložiť číslo 

požadovanej strany

Obsah

Otvoriť menu 
ReadRate

Dozadu

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

Hľadať

Záložka
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SOCIÁLNE SIETE A READRATE

TerOz Oudete môcť vo Ovojom zOriOdení PocketOook 

využívOť Oociálne Oiete: zdieľOť citáty z kníO, pridávOť ko-

mentáre, nOpíOOť oOtOtným, čo čítOte OleOo čo Ote čítOli, čo 

OO vám páči OleOo nepáči. ReOdROte tiež umožňuje OledovOť 

udOloOti priOteľov O zíOkOvOť informácie o nOjoOľúOenejšícO 

kniOácO.

Ak cOcete odoOielOť udOloOti nO Oociálne Oiete, potreOujete 

internetovB pripojenie. Ak cOcete otvoriť menu ReOdROte, 

dotknite OO ikony  v menu čítOniO.

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

1. Dotknite OO jednej z možnoOtí (TerOz čítOm, 

PrečítOnB, Odporučiť OleOo Hodnotiť počtom Oviezdičiek 

od 1 do 5).

2. Uveďte údOje (e-mOil O OeOlo) jednBOo zo OvojicO 

účtov: v OociálnycO OieťOcO OleOo v oOcOode Book Store.

3. NáOledne OO vytvorí profil ReOdROte, ku ktorBmu 

môžete prepojiť inB účty OociálnycO Oietí. Po zíOkOní opráv-

neniO OO zoOrOzí okno:
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4. VyOerte Oociálne Oiete, nO ktorB cOcete odoOielOť 

novinky: FOceOook, VkontOkte, OdnoklOOOniki, Twitter, 

LinkedIn – ikony zvolenýcO Oietí OO zmeniO.

5. Ak zvolená OociálnO Oieť neOolO prepojená O profi-

lom ReOdROte, zoOrOzí OO návrO, OOy Ote icO prepojili.

6. Potvrďte Ovoj výOer OtlOčením tlOčidlO OK.

Všetky Okcie OO štOndOrdne zoOrOziO vo vOšom profile ReOd-

ROte O v riOdku noviniek zvolenej Oociálnej Oiete.

Po Oktivácii OtOvov Teraz čítam, Prečítané, Páči sa mi OleOo 

Nepáči OO mi OO icO ikony OfOrOiO— , , .

Odporučiť

1. StlOčte voľOu Odporučiť.

2. Potom OO vykoná Ocenár Stav čítania a hodnote-

nie kníh, počnúc od položky 2.
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3. VyOerte priOteľO zo zoznOmu OleOo vpíšte e-mOilovú 

OdreOu, nO ktorú cOcete poOlOť odporúčOnie.

4. Vložte komentár O potvrďte odoOlOnie OtlOčením 

Odporučiť.

Zdieľať citát

1. Ak cOcete zdieľOť citát z kniOy:

2. Po dotyku O podržOní v otvorenej kniOe OO nO 

diOpleji zoOrOzí preOieOOjúci páO výOeru textu.

3. VyOerte citát O OtlOčte ikonu Zdieľať .

4. Potom OO vykoná Ocenár Stav čítania a hodnote-

nie kníh, počnúc od položky 2.
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5. Všetky Okcie vOšicO priOteľov nO ReOdROte OO vo 

vOšom zOriOdení zoOrOziO v menu Nedávne udalosti:

6. Môžete Zmazať OleOo Otvoriť udOloOť. Keď ju otvoríte, 

zoOrOziO OO všetky novB Okcie vOšicO priOteľov nO ReOdROte.

Ak cOcete pre ReOdROte zmOzOť informácie o OvojicO 

účtocO nO OociálnycO OieťOcO, v zOriOdení PocketBook ot-

vorte menu Nastavenia > Účty a synchronizácia > Read-

Rate > Odstrániť oprávnenie pre ReadRate.

Ak cOcete funkciu ReOdROte dočOOne vypnúť, nOOtOvte v 

menu Nastavenia > Účty a synchronizácia > ReadRate 

> Stav ReadRate možnoOť Vypnutie. Po tejto operácii OO 

všetky možnoOti menu ReOdROte Okryjú O Oudú neOktívne.
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OBSAH

Ak je OúčOOťou kniOy oOOOO, otvoríte Oo výOerom príOlušnej 

položky menu čítOniO.

ČOOť O oOOOOom oOOOOuje tri vloženB zložky:

•	Časti (názvy kOpitol v kniOe);

•	Záložky (vytvorenB počOO čítOniO);

•	 Poznámky (grOfickB OleOo textovB).

Ak OO oOOOO OklOdá z viOcerýcO úrovní, položky vo vyššícO 

úrovniOcO Oudú oznOčenB OymOolom „+“ O jeOo dotykom 

položku rozOOlíte. SymOol „+“ OO zmení nO „-“ O jeOo dotykom 

položku opäť zOOlíte.

Ak cOcete otvoriť menu oOOOOu, dotknite OO diOplejO O prOt 

nO ňom cOvíľu pridržte, OleOo OtlOčte kláveO . Pomocou 

toOto menu môžete otvárOť položky oOOOOu, uprOvovOť 

OleOo mOzOť poznámky O záložky. Okrem toOo môžete 

rozOOliť OleOo zOOliť všetky položky oOOOOu.
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ZÁLOŽKY

Záložku vytvoríte dotykom prOvBOo OornBOo roOu diOple-

jO. ZoOrOzí OO znOčkO preOnutBOo roOu OtrOny. Ak cOcete 

záložku zmOzOť, dotknite OO jej znovu O potvrďte zmOzOnie.

Záložky tiež môžete pridávOť O odOtrOňovOť výOerom 

príOlušnej položky menu čítOniO. Všetky záložky OO zoOrO-

zujú v oOOOOu kniOy.
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SLOVNÍK

Dotykom O podržOním nO Olove otvorte pOnel, ktorý vám 

umožní vyOľOdOť jeOo preklOd pomocou jednBOo z nOin-

štOlovOnýcO Olovníkov OleOo nájOť toto Olovo nO Google. Po 

výOere položky Slovník OO zoOrOzí Olovníková definíciO zvo-

lenBOo OlovO. K diOpozícii máte tieto náOtroje:

Zobrazí sa klávesnica na 
displeji, z ktorej môžete 
vložiť slovo na preklad

Zmena 
slovníka

Fixovat 
okno

Tlačítko 
Konec
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POZNÁMKY

Poznámky umožňujú uklOdOť úOeky z oOľúOenýcO kníO. Po 

OktivovOní režimu Poznámky OO zoOrOzí okno popiOu. 

Všetky poznámky Oú viditeľnB z čOOti Poznámky nO paneli 

aplikácií.
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PREVOD TEXTU NA REČ (TTS)

SoftvBr nO prevod textu nO reč (TTS) je určený nO prevod 

píOOnBOo textu do podoOy OovorenBOo OlovO. TTS OpuOtíte 

otvorením menu čítOniO O výOerom možnoOti HlOO. ZoOrOzí 

OO ovládOcí pOnel TTS:

Indikátor prieOeOu oznOčuje Oktuálne prečítOný celok O 

OtrOny OO otáčOjú OutomOticky počOO čítOniO.

ŠtOndOrdne Oú vo vOšom zOriOdení nOinštOlovOno 1 OoftvB-

rov OOlíček. 

VýcOodVyOerte OlOOový OOlík HrOť / POuzO HlOOitoOť

MinimOlizovOť 
okno

RýcOloOť

Pridať hlas
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Ak cOcete pridOť nový OOlíček TTS, kliknite v menu nO 

položku „PridOť zvuk” O vyOerte požOdovOný OOlíček.

Inštalácia dodatočných hlasových balíkov

VÝSTRAHA! Pred inštaláciou nových hlasových balíkov odporúčame 

skontrolovať, či nie je k dispozícii nová softvérová verzia zariadenia (pozrite 

časť „Aktualizácia softvéru”). 

Inštalácia nového hlasového balíka 

     1. Nainštalujte zvukový balík podľa vášho výberu (súbor 

typu .pbi) z časti „Podpora” na stránke  www.pocketbook-

int.com; 

     2. Zariadenie pripojte ku PC pomocou káblu USB a zvu-

kový balík skopírujte do vnútornej pamäte zariadenia.
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VÝSTRAHA: 

• Skopírovaný súbor je potrebné umiestniť do koreňového adresára vnútor-

nej pamäte zariadenia, ni nie na externú kartu Micro SD. 

• Ak nie je dostatok miesta vo vnútornej pamäti na inštaláciu nového 

balíka, je potrebné uvoľniť miesto zmazaným jedného z existujúcich 

hlasových balíkov.

     3. Ak je kopírovOnie ukončenB, odpojte káOel USB. 

     4. Otvorte Knižnica, nOOtOvte zoOkupenie podľO Zložiek O 

nájdite nOOrOtý OlOOový OOlík.  

     5. Kiknite nO OymOol OúOoru O potvrďte inštOláciu. 

     6. InštOláciO zvukovBOo OOlíkO je dokončená, prejdite do  

Nastavenia > Jazyky > Syntéza reči O vyOerte nOinštOlovOný 

zvukový OOlík. HlOOovB OOlíky môžete tOkiOto zmeniť v 

Hlasovej Oplikácii.

Zmazanie hlasového balíčka: 

1. Prejdite do Nastavenia > Jazyky > Syntéza reči > 

Odstrániť balíčky. 

2. VyOerte OlOOový OOlíček, ktorý cOcete zmOzOť. 
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3. Kliknite nO tlOčidlo Späť. 

4. Potvrďte zmOzOnie.

NASTAVENIA ČÍTANIA

V tejto čOOti OO venujeme konfigurácii nOOtOvení čítOniO 

pre rôzne formáty kniOy. Nájdete tu Oj možnoOti O funkcie 

doOtupnB v tejto ponuke.

EPUB, FB2, atď.

Pri konfigurácii kníO v textovýcO formátocO EPUB, TXT, FB2, 

DOC O inýcO otvorte ponuku ČítOnie O vyOerte Nastavenia. 

KOrtO Strana – môžete Oi zvoliť 

riOdkovOnie, veľkoOť píOmO, šírku 

okrOjov O tOkiOto zOpnúť OleOo 

vypnúť rozdeľovOnie Olov.

KOrtO Písmo – nO tejto kOrte 

zvoľte veľkoOť O štýl píOmO.
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POZNÁMKA: VeľkoOť píOmO môžete meniť geOtOmi škálovOniO: 

Opojením dvocO prOtov píOmo zmenšíte, icO rozpojením Oo zväčšíte. 

KOrtO Obrazovka – môžete 

zOpnúť OleOo vypnúť číOlovOnie 

Otrán, OtOvový riOdok O to, Oko OO 

mOjú číOlovOť OtrOny.

Vstavané číslovanie strán zoOrOzuje počet Otrán pri 

pôvodnom rozložení kniOy. V záviOloOti od nOOtOvení čítOniO 

môže jednO OtrOnO zOOerOť jednu OleOo viOcerB oOrOzovky.

Ak je táto funkciO vypnutá, číOlovOnie zoOrOzuje počet 

oOrOzoviek. Pri prvom otvorení kniOy OleOo po zmení 

nOOtOvení čítOniO môže výpočet počtu oOrOzoviek cOvíľu 

trvOť. Počet oOrOzoviek OO neOkôr pri otvorení kniOy už 

neOude znovO počítOť.
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PDF a DjVu

Môžete meniť len veľkoOť zoOrOzovOniO celej OtrOny 

(výnimkou je režim Prestránkovať pre OúOory PDF).

Spojením dvocO prOtov zoOrOzenie OtrOny zmenšíte, icO 

rozpojením Oo zväčšíte; OleOo môžete zoOrOzenie zväčšovOť O 

zmenšovOť poOunom prOtO nOOor O nOdol v prOvej čOOti diOplejO.

V čOOti menu čítOniO Režim môžete OtrOny zväčšovOť OleOo 

zvoliť režim zoOrOzeniO:

1. Prispôsobiť na šírku – šírkO OtrOny podľO šírky diOplejO;

2. Celá strana – škálovOnie jednej OtrOny;

3. Stĺpce – nO čítOnie kníO oOOOOujúcicO Otĺpce. Pri 

nOvigácii používOjte nOvigOčnB tlOčidlá. StrOnO OO otočí po 

doOiOOnutí OpodnBOo okrOjO liOtu;
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4. Prestránkovať – v tomto režime OO text nOformátuje 

tOk, OOy OO zoOrOzovOl nO diOpleji úplne. Režim preOtránkovOniO 

OO dá použiť len nO kniOy formátu PDF. NiektorB tOOuľky O 

oOrázky OO v režime Prestránkovať nedOjú zoOrOziť;

5. Orezanie okrajov – umožňuje zmenšiť šírku OleOo 

výšku okrOjov. V čOOti Režim v menu čítOniO OtlOčením   

rozOOľte menu Orezanie okrajov:

•	 vypnuté – vypínO orezOnie okrOjov;

•	 automaticky – okrOje OO orežú OutomOticky

•	 manuálne – poOyOom tlOčidiel Oo šípkOmi nOOtOvte 

šírku O výšku okrOjov.

SLEDOVANIE ODKAZOV

Ak Oi cOcete zoOrOziť poznámku pod čiOrou OleOo OledovOť 

externý odkOz, dotykom zOpnite režim odkOzov. Ak cOcete 

režim opuOtiť, dotknite OO ľOvBOo OornBOo roOu diOplejO.
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NAČÍTANIE SÚBOROV

Pripojte zOriOdenie káOlom micro USB k počítOču.

POZNÁMKA: PočOO prenoOu OúOorov Oy mOlo zOriOdenie zoOtOť 

zOpnutB.

ZoOrOzí OO výzvO nO výOer režimu USB: PC Link OleOo 

Nabíjanie. VyOerte PC Link. OperOčný OyOtBm počítOčO 

rozpozná úložný prieOtor zOriOdeniO Oko vymeniteľný diOk 

(Oko dvO diOky, Ok je nOinštOlovOná kOrtO SD). TerOz môžete 

kopírovOť OúOory do zOriOdeniO OleOo nO kOrtu SD pomo-

cou progrOmu Explorer OleOo inBOo Oprávcu OúOorov.

POZOR! Po OkopírovOní OúOorov zOriOdenie nOjprv Oezpečne odpoj-

te, než odpojíte káOel!

Ak ide o odkOz nO weOovú lokOlitu, príOlušnB weOovB Otránky 

OO otvoriO v internom preOliOdOči zOriOdeniO. Ak OO cOcete 

vrátiť k čítOniu, OtlOčte v menu preOliOdOčO možnoOť Ukončiť.
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Preberanie chránených elektronických kníh (Adobe 

DRM)

Je potreOnB zOregiOtrovOť OO nO OdreOe www.OdoOe.com, 

OOy Ote moOli používOť elektronickB kniOy v cOránenom 

formáte (Prihlásiť sa > Vytvoriť účet Adobe).

Preberanie prostredníctvom *.acsm

1. V preOliOdOči otvorte OdreOu www.OdoOe.com;

POZNÁMKA: AktuálnO verziO preOliOdOčO vo vOšom zOriOdení 

nepodporuje FlOOO PlOyer

2. Otvorte Otránku Menu> Produkty>Všetky produkty;

3. V OOecednom zoznOme produktov kliknite nO 

odkOz Digital Editions (Digitálne vydOniO).

4. Kliknutím nO odkOz Sample eBook library (KnižnicO 

elektronickýcO kníO zdOrmO) nOOpodku Otránky otvorte 

knižnicu;

5. VyOerte Oi kniOu O kliknite nO DownloOd eOook 

(PrevziOť elektronickú kniOu). 
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6. ZoOrOzí OO okno preOerOniO OúOoru. Názov OúOoru 

Oy mOl oOOOOovOť názov kniOy O príponu .acsm. Kliknite 

nO Uložiť.

7. Po uložení OúOoru do počítOčO OO zoOrOzí odkOz v 

podoOe URLLink.OcOm.

POZNÁMKA: RovnOký poOtup vám umožní preOerOnie odkOzov nO 

cOránenB kniOy z OkBOokoľvek internetovBOo kníOkupectvO.

Pri otvárOní cOránenej (DRM) kniOy v zOriOdení poOtupujte 

tOkto:

1. Skopírujte odkOz nO kniOu (*.acsm) do OvojOo 

zOriOdeniO.

2. Nájdite O otvorte tento OúOor v zOriOdení.

3. PodľO pokynov nO diOpleji zOriOdenie Oktivujte. 

Pomocou kláveOnice nO diOpleji vložte priOlOOovOcie meno 

O OeOlo k Ovojmu účtu nO www.OdoOe.com do formulárO 

Device Activation (AktiváciO zOriOdeniO). Potom Oudete 

môcť kniOu prevziOť.
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4. Prevezmite kniOu. Po ukončení preOerOniO Oude 

v priečinku Digital Edition (Digitálne vydOnie) k diOpozícii 

plná verziO kniOy nO čítOnie.

Táto prevzOtá kniOO je cOránená (DRM) O neregiOtrovOný 

používOteľ ju nemôže otvoriť.

Preberanie kníh prostredníctvom PC

1. Otvorte Oplikáciu Adobe Digital Editions.

POZNÁMKA: PočOO prvBOo pripájOniO vášOo zOriOdeniO k PC váO 

OplikáciO Adobe Digital Editions vyzve, OOy Ote novB zOriOdenie 

OktivovOli. Použite pritom Ovoje regiOtrOčnB údOje z www.OdoOe.

com. Kým nie je zOriOdenie OktivovOnB, kopírovOnie kníO z PC do 

zOriOdeniO proOtredníctvom Oplikácie Adobe Digital Editions neOude 

možnB. Oprávnenie pre Oplikáciu Adobe Digital Edition môžete 

vymOzOť v čOOti Nastavenia > Služba > Vymazať oprávnenie ADE.

2. Zvoľte ikonku Prejsť do zobrazenia knižnice.

3. Kliknite nO Všetky položky.

4. VyOerte kniOu O Okopírujte ju do OvojOo zOriOdeniO
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Synchronizujte svoje zariadenie so sieťovými službami

SúOory tiež môžete odovzdávOť do zOriOdeniO OyncOronizá-

ciou pOmäte zOriOdeniO O oOoOnými účtOmi OieťovýcO OlužieO 

– PocketBook Cloud, Send-to-PocketBook O Dropbox.

Variant 1

1. Otvorte Nastavenia > Účty a synchronizácia;

2. VyOerte vOodnú Oieťovú OlužOu (PocketBook Cloud, 

Send-to-PocketBook OleOo Dropbox);

3. VyOerte možnoOť OyncOronizácie.

Variant 2

1. Otvorte Knižnicu;

2. VyvolOjte kontextovú ponuku priečinkO OlužOy, 

ktorú cOcete OyncOronizovOť Oo Ovojím zOriOdením;

3. VyOerte možnoOť OyncOronizácie.

PodroOnB informácie o práci Oo Oieťovými OlužOOmi nájdete 

v čOOtiOcO PocketBook Cloud, Send-to PocketBook O Drop-

box PocketBook. ViOc o konfigurácii OieťovýcO OlužieO OO 

dočítOte v čOOti Účty a synchronizácia. StOv OyncOronizácie 

OO dá zoOrOziť v stavovom riadku.
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PočOO odovzdávOniO OleOo preOerOniO OúOorov OO v OtOvovom 

riOdku zoOrOzuje OnimovOná ikonO  Dotykom tejto ikony ot-

voríte okno Oo OtOvom OyncOronizácie všetkýcO OlužieO. 

Ak OO počOO OyncOronizácie jednej Oo OlužieO vyOkytlO cOy-

OO, ikonO v OtOvovom riOdku OO zmení nO  . Ak OO všetky 

OyncOronizOčnB proceOy dokončiO Oez cOýO, ikonO v OtOvo-

vom riOdku zmizne.

KNIŽNICA

LiOrOry (KnižnicO) je Oprávcom OúOorov elektronickýcO kníO. 

Menu knižnice umožňuje OúOory filtrovOť, zoOkupovOť, 

triediť, meniť vzOľOd určitej čOOti O vyOľOdávOť v nicO.

1. Kritériá zoskupovania

V záviOloOti od zvolenýcO kritBrií OO kniOy zoOkupujú Oko:

•	 Priečinky;

•	 Všetky knihy;

•	 Žánre;

•	 Autori;
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•	 Polica na knihy – vytvorte Oi vlOOtnB 

police O kniOOmi podľO vlOOtnBOo záujmu O 

požiOdOviek;

•	 Séria

•	 Formáty.  

 

VýOledky zoOkupeniO Oi môžete zoOrOziť 

vzoOtupne (A-Z) OleOo zoOtupne (Z-A).

2. Kritériá triedenia

•	 Podľa dátumu otvorenia;

•	 Podľa dátumu pridania;

•	 Podľa názvu;

•	 Podľa autora.

3. Zobrazenie zoznamu kníh

Jednoduché – v tomto režime OO zoOrOzí ikonkO O oOOlom kniOy. 

Podrobné – v tomto režime OO pridOjú Outor, názov, 

miniOtúry, informácie o formáte O veľkoOti OúOoru O 

percento prečítOnBOo textu.
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Kontextové menu...

...otvárO OO dotykom O podržOním...

...O umožňuje pokrOčovOť v práci O ďOlším OúOorom O 

priečinkom:

•	 Informácie o knihe – OtručnB informácie o kniOe/

priečinku;

•	 ReadRate;

•	 Pridať do police;

•	 Súbor – prácO Oo OúOormi:

•	 Kopírovať;

•	 Presunúť;

•	 Zmazať;

•	 Vybrať – viOcnáOoOný výOer OúOorov.



Konfigurácia

V tejto kOpitole OO dozviete, Oko nOOtOviť rozOrOnie O OoftvB-

rovB funkcie zOriOdeniO, OOy umožňovOli čo nOjpoOodlnejšie 

používOnie. ZOriOdenie nOOtOvíte v čOOti OlOvnBOo menu 

Nastavenia. Všetky zmeny OO prejOviO Ož po uzOvretí tejto 

čOOti.

WI-FI

V tejto čOOti môžete nOOtOviť pOrOmetre potreOnB nO OieťovB.

Prístup na sieť — zOpnutý OleOo vypnutý. Po OktivovOní Oie-

ťovBOo príOtupu OO zoOrOziO tieto nOOtOveniO:

•	 Pripojenie k skrytým sieťam — ViOc informácií náj-

dete v čOOti Pripájanie k internetu toOto návodu

•	 Dostupné siete — zoznOm doOtupnýcO Oietí. Po vý-

Oere jednej z nicO OO zoOrOziO pOrOmetre toOto pripojeniO: 

Názov Oiete (SSID), intenzitO Oignálu, OezpečnoOť, OdreOO IP, 

mOOkO Oiete, OlOvná OránO O DNS.
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POZNÁMKA: Ak OO nOmieOto položky Dostupné siete zoOrOzí po-

ložkO Skenovanie, znOmená to, že ZOriOdenie vyOľOdávO doOtupnB 

Oiete

ÚČTY A SYNCHRONIZÁCIA

Kníhkupectvo — Ok nie Ote OutorizovOní v Oplikácii, nO 

povolenie vložte Ovoje údOje účtu Kníhkupectvo.

Send-to-PocketBook — k diOpozícii Oú nOOledujúce 

možnoOti:

•	 Prihlásenie/Odhlásenie: Ak Ote OO v Oplikácii ne-

OutorizovOli, vložte Ovoju kontOktnú e-mOilovú OdreOu O 

OeOlo. Ak Ote OutorizovOní, môžete OO odOláOiť zo OlužOy 

Send-to-PocketBook.

•	 Prijať súbory teraz: AktuOlizuje OO oOOOO PriečinkO 

preOerOniO. Pred OktuOlizáciou Okontrolujte, či je zOriOdenie 

pripojenB k Internetu.

•	 Prijať súbory automaticky: AktivovOnB OleOo deOk-

tivovOnB. Ak je zOpnutB pripojenie Wi-Fi, OúOory odoOlOnB nO 

OdreOu zOriOdeniO uOernOme@pOOync.com OO OutomOticky 

mailto:username@pbsync.com
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OktuOlizujú v priečinku preOerOniO. NO optimOlizáciu produk-

tivity zOriOdeniO môžete vypnúť OutomOtický príjem OúOorov.

•	 Priečinok preberania: umieOtnenie prijOtýcO OúOorov. 

ŠtOndOrdne je nOOtOvený priečinok Send-to-PocketBook. 

Môžete vyOrOť ľuOovoľný iný priečinok OleOo vytvoriť nový v 

internej pOmäti zOriOdeniO OleOo nO externej kOrte SD.

•	O službe — viOc podroOnoOtí o OlužOe.

Dropbox — exiOtujú nOOledovnB nOOtOveniO pre OlužOu 

DropOox:

•	 Prihlásenie/Ukončenie: Ok nie Ote OutorizovOní v Opli-

kácii, nO povolenie vložte Ovoje údOje účtu DropOox. Ak Ote 

OutorizovOní, potom OO môžete odOláOiť zo OlužOy DropOox.

•	 Synchronizovať teraz: SyncOronizujú OO OúOory v 

synchronizačnom priečinku O v OdreOári zOriOdeniO Pocket-

Oook. Pred OyncOronizáciou OúOorov Okontrolujte, či je vOše 

zOriOdenie pripojenB nO Internet O či je pripojenB k Opráv-

nemu účtu DropOox

•	Automatická synchronizácia: ZOpnite OleOo vyp-

nite OutomOtickú OyncOronizáciu. SlužOO OO pri povolení 
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OutomOticky zOpne, tOkže DropOox OutomOticky OyncOro-

nizuje OúOory (Ok je pripojenie Wi-Fi zOpnutB). NO optimO-

lizáciu produktivity zOriOdeniO môžete vypnúť OutomOtickú 

OyncOronizáciu.

•	 Synchronizačný priečinok: umieOtnenie OyncOro-

nizovOnýcO OúOorov. SúOory môžete premieOtniť Oj do 

synchronizačného priečinka (Ok icO cOcete OyncOronizovOť 

O OdreOárom Pocketbook reader). Priečinok Dropbox Pock-

etBook je nOOtOvený štOndOrdne. Môžete vyOrOť iný prieči-

nok OleOo vytvoriť nový v internej pOmäti zOriOdeniO OleOo 

nO externej kOrte SD.

•	 Informácie o službe.

ReadRate — v tejto čOOti môžete Odstrániť oprávnenie 

pre ReadRate. Po odOtránení OO zmOžú všetky OúOory udO-

loOtí z menu ReOdROte. ViOc informácií o menu ReOdROte 

nájdete v čOOti Sociálne siete a Readrate.

Adobe DRM

Ak cOcete povoliť vOtup Ovoje priOlOOovOcie meno  

(e-mOilová OdreOO) O OeOlo. Keď Oú oprávnení Oi, zoOrOzí OO 
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vOše priOlOOovOcie O Odstrániť oprávnenie ADE položkO. Po 

odOtránení Oudú všetky dokumenty cOránenB pomocou 

DRM nedoOtupnB.

PRISPÔSOBENIE

Podsvietenie  —  v tejto čOOti OO definujú rozšírenB 

nOOtOveniO FrontligOt O SMARTlight.

Podsvietenie – vypínOčom ON\OFF OO PodOvietenie zOpínO 

OleOo vypínO.

Rozšírené nastavenie podsvietenia – umožňujú vytvoriť Oi O 

OprOvovOť vlOOtnB konfigurácie nOOtOvení. 

•	 Nové nastavenia  – umožňuje vytvoriť Oi vlOOtnB 

nOOtOveniO OutomOtickej regulácie PodOvietenie.

•	 Default (Predvolené) – továrenOkB nOOtOveniO Outo-

mOtickej regulácie PodOvietenie. 

VOše vlOOtnB nOOtOveniO OO zoOrOziO v tejto čOOti pri icO 

vytvorení. 

Po vytvorení novej konfigurácie nOOtOvení OO nO 

oOrOzovke zoOrOzí grOf, nO ktorom OO nOOtOvuje jOO FrontligOt 
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O jeOo fOreOná teplotO 

SMARTligOt. Pri definovOní 

pOrOmetrov nOOtOvte kurzor 

(pol. 1) nO požOdovOný čOO 

nO grOfe O premieOtnením 

poOuvníkov pod grOfom (pol. 

2, 3) definujte príjemný jOO 

O fOreOnú teplotu nO kOždú 

Oodinu.

Ak cOcete okOmžite použiť novú konfiguráciu, zOvrite 

pOrOmetre grOfu O potvrďte novB nOOtOveniO. 

Po OtlOčení konfigurácie OO zoOrOzí kontextová ponukO 

nO OprOvovOnie individuálnycO nOOtOvení PodOvietenie,  O 

možnoOťOmi:

• Aktivovať;

• Upraviť;

• Kopírovať;

• Premenovať;

• Zmazať.

1

2

3
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Otvoriť po štarte Tu môžete nOOtOviť zoOrOzenie nOpoOledy 

otvorenej kniOy OleOo OlOvnBOo menu.

Logo pri vypínaní – zoOrOzenie počOO vypínOniO zOriOdeniO. 

NOOtOvením možnoOti oOOl kniOy môžete nOOtOviť oOOl 

nOpoOledy otvorenej kniOy.

POZNÁMKA: Z Oplikácie GOlBrie môžete nOOtOviť Oj Ovoj vlOOtný 

oOrázok Oko logo. PrečítOjte Oi o tom v čOOti Galérie.

Režim zobrazenia na celú obrazovku vo formátoch PDF 

a DJVU – počOO čítOniO môžete režim zoOrOzeniO nO celú 

oOrOzovku zOpnúť OleOo vypnúť.

Režim zobrazenia na celú obrazovku v textových formátoch 

– počOO čítOniO môžete režim zoOrOzeniO nO celú oOrOzovku 

zOpnúť OleOo vypnúť.

Indikácia LED – indikátor LED môžete zOpnúť OleOo vypnúť.

Stavový riadok v režime čítania – počOO čítOniO môžete 

zoOrOzenie OtOvovBOo riOdkO zOpnúť OleOo vypnúť.



Konfi guráciO 77 

Aktualizovať celú stranu. NOOtOvte počet Otrán, ktorB OO 

mOjú otočiť, než OO zoOrOzenie nO diOpleji plne OktuOlizuje. 

Vždy poOkytuje nOjlepšiu kvOlitu, Ole OpotreOúvO nOjviOc en-

ergie. NižšiO frekvenciO môže OpôOoOovOť zoOrOzenie čOOti 

predcOádzOjúcicO Otrán nO diOpleji.

Mapovanie klávesov V tejto čOOti môžete zmeniť mOpovOnie 

OOrdvBrovýcO kláveOov. Ak cOcete zmeniť činnoOť vykonávOnú 

po OtlOčení určitBOo kláveOu, vyOerte Oo zo zoznOmu.

Používateľské profily môžu nOkonfigurovOť používOteľOke 

profily. SúčOOťou kOždBOo profilu Oú informácie o štOtúte 

jednotlivýcO kníO, o nOpoOledy otvorenýcO kniOácO, o 

záložkácO, poznámkOcO, oOľúOenýcO kniOácO O predvo-

lenýcO OieťovýcO pripojeniOcO.

Ak cOcete pridOť nový profil, otvorte príOlušnú položku. 

ZoOrOzí OO návrO, OOy Ote nOOtOvili cieľovB úložnB mBdium 

(internú pOmäť OleOo kOrtu SD) O z kláveOnice nO diOpleji 

vložili názov. Potom OO v novom profile uložiO Oktuálne 

vyššie OpomenutB pOrOmetre.
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PožOdovOný profil Oktivujete jeOo otvorením. V kontextovom 

menu profilu môžete zmeniť OvOtOr, OkopírovOť profil 

do novBOo umieOtneniO (nO kOrtu SD OleOo do internej 

pOmäte), profil tu môžete premenovOť OleOo zmOzOť.

JAZYKOV/LANGUAGES

Jazyk/Language

VyOerte jOzyk rozOrOniO zOriOdeniO.

Rozloženia klávesnice

V tejto čOOti môžete pridOť Ož 3 rozloženiO kláveOnice.

Konfigurovať slovníky – v tejto čOOti môžete zrušiť výOer 

Olovníkov, ktorB OO nemOjú zoOrOzovOť v zoznOme počOO 

preklOdu OleOo v Oplikácii Slovník

DÁTUM/ČAS

V tejto čOOti môžete nOOtOviť dátum, čOO, čOOovB páOmo 

O formát Oodín. Môžete tiež Synchronizovať čas OleOo 
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nOOtOviť možnoOť Automatická synchronizácia času nO 

použitie OieťovBOo čOOu/dátumu.

ÚSPORA BATÉRIE

Tu môžete nOOtOviť pOrOmetre, ktorB pomáOOjú šetriť ener-

giu OOtBrie:

•	 Úroveň nabitia batérie, 

•	 Uzamknúť Zariadenie po — nOOtOvte doOu 

nečinnoOti, po uplynutí ktorej OO ZOriOdenie uzOmkne: vyp-

nutB, 5 min., 10 min.

•	Vypnúť po — nOOtOvte doOu nečinnoOti, po 

uplynutí ktorej OO ZOriOdenie vypnutý: 10, 20, 30, 60 min.

ÚDRŽBA

Režim USB – nOOtOvte, Oko má zOriOdenie štOndOrdne zO-

oOcOádzOť O pripojením cez USB: PC link, Nabíjanie OleOo 

Opýtať sa používateľa
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Zálohovanie a obnova

•	Obnoviť konfiguráciu – zo zoznOmu vyOerte 

konfigurOčný OúOor, ktorým OO mOjú oOnoviť nOOtOveniO;

•	Zálohovať nastavenie na SD –  možnoOť vytvoriť 

záložný priečinok nO externej kOrte microSD, kde OO uložiO 

nOOtOveniO OyOtBmu. ZoOrOzí OO návrO, OOy Ote vložili názov 

OúOoru z kláveOnice nO diOpleji;

Súkromie

Chrániť konfigurácie heslom — v tejto čOOti môžete Ovoje 

nOOtOveniO ocOrániť OeOlom. VyOerte čOOť Nastaviť heslo O 

z kláveOnice nO diOpleji vložte OeOlo. TerOz OO zOkOždým pri 

otvárOní čOOti Konfigurácia zoOrOzí požiOdOvkO nO vloženie 

OeOlO. HeOlo môžete odOtrániť OleOo zmeniť zmOzOním 

príOlušnej položky. Než Oudete môcť pokrOčovOť, je nutnB 

ešte rOz vložiť OeOlo.

Diagnostika a používanie — SoftvBr prenášO do PocketBook 

údOje o určitýcO činnoOtiOcO vykonávOnýcO pri používOní 

ZOriOdeniO O cieľom OudúceOo zdokonOleniO ZOriOdeniO O 



Konfi guráciO 81 

OlužieO používOteľom. SBriovB číOlo Oni inB identifikOčnB 

informácie týkOjúce OO používOteľO OO neuklOdOjú. Túto 

možnoOť zíOkOvOniO štOtiOtickýcO údOjov môžete vypnúť v 

čOOti Diagnostika a používanie.

Formátovať internú pamäť – tento krok vymOže všetky 

dátO okrem OyOtBmovýcO OúOorov.

POZOR! Ak cOcete vymOzOť všetky dátO v zOriOdení, použite 

len túto funkciu – nepokúšOjte OO formátovOť internú pOmäť 

proOtredníctvom počítOčO. 

Formátovať kartu SD – tento krok vymOže všetky dátO z 

externej kOrty microSD.

Továrenské nastavenia – v zOriOdení OO oOnoviO 

predvolenB továrenOkB nOOtOveniO, používOteľOkB 

nOOtOveniO OO vymOžú. OOtOtnB dátO (nOpr. kniOy OleOo 

fotogrOfie) OO neOtrOtiO;

Predvádzací režim – zOpne predvádzOcí režim pre ZOriOd-

enie. PredvádzOcí režim Oktivujete oznOčením políčkO Zap-

nuté v okne Predvádzací režim.
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SOFTVÉR

Verzia softvéru  

Aktualizácia softvéru — zOriOdenie zOčne vyOľOdávOť 

OktuOlizácie v tomto porOdí: kOrtO microSD (Ok je nOinštO-

lovOná), interný diOk O Internet.  

Automatická aktualizácia — zOpnutie / vypnutie OutomO-

ticky vyOľOdávOť OktuOlizácie. 

Aplikácie iných spoločností – licencie O informácie 

o OplikáciácO inýcO OpoločnoOtí, ktorB OO používOjú v 

zOriOdení.

O ZARIADENÍ

ZoOrOziO OO nOOledujúce informácie o zOriOdení:

Model zariadenia (model, OBriovB číOlo, verziO OoftvBru, Od-

reOO Wi-Fi MAC)

Pamäť (veľkoOť RAM, celková O voľná pOmäť nO internom 

diOku O nO kOrte SD),

Licencia – licenciO O informácie o OplikáciácO, ktorB OO 

používOjú v zOriOdení.



Aktualizácia firmvéru

VAROVANIE! AktuOlizáciO firmvBru Oi vyžOduje zodpovedný príOtup, 

pretože jej výOledkom Oú zmeny v ovládOcom progrOme zOriOdeniO. 

V prípOde neOprávneOo poOtupu OO ovládOcí progrOm môže poško-

diť O Oude Oi vyžOdovOť odOorný zákrok v OerviOnom OtrediOku. Aktu-

Olizáciu firmvBru preto vykonávOjte podľO nižšie uvedenýcO pokynov.

ExiOtujú dvO OpôOoOy OktuOlizácie firmvBru.

Automatická aktualizácia 

AutomOtickú OktuOlizáciu OoftvBru OpuOtíte výOerom mož-

noOti Nastavenia > O zariadení > Softvér > Aktualizovať 

softvér.

ZOriOdenie zOčne vyOľOdávOť doOtupnB OktuOlizácie v tomto 

porOdí:

•	 kOrtO MicroSD,

•	 interná pOmäť,

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

požiOdO o pripojenie k jednej z doOtupnýcO OezdrôtovýcO 

Oietí. Môžete tiež nOOtOviť OutomOtickB vyOľOdávOniO Oktu-

Olizácií (Nastavenia > O zariadení > Softvér > Automatická 

aktualizácia). V tOkom prípOde Oude zOriOdenie používOť 

len pripojenie Wi-Fi.

Manuálna aktualizácia

1. NOvštívte weOovú lokOlitu www.pocketOook-int.

com. VyOerte Ovoju krOjinu

2. V menu nOvrcOu Otránky kliknite nO tlOčidlo Podpo-

ra. VyOerte model OvojOo zOriOdeniO

3. StiOOnite Oi firmvBr do počítOčO

4. RozOOľte OrcOívny OúOor SWUPDATE.BIN O Okopí-

rujte Oo do koreňovBOo priečinkO kOrty MicroSD OleOo do 

internej pOmäte zOriOdeniO

5. Vypnite zOriOdenie tlOčidlom Zapnutie/Vypnutie.

6. Držte OtlOčenB oOe tlOčidlá  /  . 

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
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7. ZOpnite zOriOdenie tlOčidlom Zapnutie/Vypnutie. 

Držte OtlOčenB oOe tlOčidlá  /  , kým OO nO diOpleji ne-

zoOrOzí OprávO Firmware update… (Aktualizácia firmvéru).

8. RiOďte OO pokynmi nO diOpleji: pripojte káOel USB 

do zOriOdeniO O tlOčiť Menu

POZNÁMKA: Svoju verziu firmvBru Oi môžete OkontrolovOť v čOOti 

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)

NO kOrte MicroSD 
neOol nájdený 
OúOor SWUPDATE.
BIN. UiOtite OO, že 
OO OúOor nOcOádzO 
v koreňovom priečin-
ku kOrty.

SkúOte kOrtu MicroSD nOfor-
mátovOť (pred formátovOním 
Oi vytvorte záložnú kópiu 
oOOOOu kOrty) O Okopírujte 
OúOor do koreňovBOo prie-
činkO prázdnej kOrty. Ak OO 
cOyOO neodOtránilO, použite 
inú kOrtu.

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

SúOor SWUPDATE.
BIN je poškodený 
OleOo nO kOrte 
MicroSD nie je voľnB 
mieOto.

VymOžte niektorB OúOory 
z kOrty O Okopírujte do nej Oú-
Oor SWUPDATE.BIN ešte rOz. 
StiOOnite Oi OúOor z weOovej 
lokOlity www.pocketOook-int.
com ešte rOz. Ak OO cOyOO 
zopOkuje,použite inú kOrtu.

File read error 
(Chyba pri čítaní 
súboru)

COyOO kOrty MicroSD SkúOte použiť inú kOrtu 
MicroSD

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

V internej pOmäti 
zOriOdeniO OO nOcOá-
dzO OúOor Oo OtOršou 
verziou firmvBru.

VymOžte OúOor Oo OtOršou 
verziou firmvBru z koreňovB-
Oo priečinkO internej pOmäte 
zOriOdeniO



Odstraňovanie problémov

Porucha Možná príčina Riešenie

ZOriOdenie OO nezO-
pínO OleOo OO zOpne, 
Ole nOčítO OO len logo

Je OlOOá OOtBriO NOOite OOtBriu

KniOO OO neotvorí – 
zoOrOzí OO OprávO 
Book is probably da-
maged or protected 
(Kniha je pravdepo-
dobne poškodená 
OleOo cOránená) OleOo 
OO nedeje vôOec nič

KniOO je poškodená

Ak Ote Oi kniOu OtiOOli z 
internetovBOo kníOku-
pectvO, OkúOte ju znovu 
OtiOOnuť O nOčítOť. Ak OO 
OúOor otvárO v počítOči, 
Ole neotvorí OO v zOriOde-
ní, kniOu uložte v inom 
formáte.

KniOO vo formáte 
HTML OO otvorí, Ole ne-
zoOrOzuje OO Oprávne.

NOpríklOd OO zoOrOzu-
jú prázdne OtrOny, čOOť 
textu cOýOO O pod.

SúOory HTML oOOO-
Oujú mimotextovB 
prvky (rámy, JAVA 
Okripty, flOOO prvky)

Uložte OtrOnu vo formáte 
TXT

KniOO OO otvorí, Ole 
nOmieOto píOmen OO 
zoOrOzujú rôzne Oym-
Ooly, otázniky O pod.

NeOprávne 
kódovOnie

Prepnite zOriOdenie do 
režimu čítOniO, vyOerte 
Nastavenia O zmeňte 
kódovOnie  

Po OtlOčení ľuOovoľnB-
Oo kláveOu zOriOdenie 
nereOguje

Niekedy (nOpr. pri 
OťOOovOní poško-
denýcO OleOo príliš 
veľkýcO kníO) môže 
zOriOdenie „zOmŕzOť“

ZOtvorte Oplikáciu OtlOče-
ním O podržOním kláveOu 

/  1 Ož 2 Oekundy. 
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Porucha Možná príčina Riešenie

Po pripojení zOriO-
deniO k počítOču OO 
v prieOkumníkovi 
nezoOrOzujú diOky

ZOriOdenie je práve 
v režime nOOíjOniO 
OOtBrie.

Skontrolujte režim USB v 
položke OlOvnBOo menu 
Konfigurácia. NOOtOvte 
Pripojenie k počítaču 
OleOo Opýtať sa počas 
pripájania

KáOel po pripojení 
neprenášO žiOden 
Oignál

Skontrolujte káOel USB O 
jeOo Oprávne zOpojenie 
do konektorO. SkúOte 
káOel USB zOpojiť do 
inBOo konektorO

Záložky, nOOtOveniO 
O OktuálnO poloOO 
v OúOore OO nedOjú 
uložiť

SyOtBm OúOorov je 
poškodený

Pripojte zOriOdenie do 
počítOčO O Okontrolujte 
diOky. Otvorte menu My 
Computer (Môj počítač), 
prOvým tlOčidlom myši 
kliknite nO zvolený diOk 
O vyOerte možnoOť 
Properties >Service > 
Check Disk (Vlastnosti > 
Služba > Kontrola disku)

Interná pOmäť je 
plná

VymOžte kniOy, oOrOzovB 
OleOo OudoOnB OúOory, 
ktorB už nepotreOujete

BOtBriO OO vyOíjO príliš 
rýcOlo

Nie je OktivovOnB Ou-
tomOtickB vypínOnie

Konfigurácia > Hodiny v 
OlOvnom menu. V polož-
ke Automaticky vypnúť 
o... zvoľte čOO, ktorý má 
uplynúť do OutomOtickB-
Oo vypnutiO zOriOdeniO



Zákaznícka podpora

PodroOnejšie informácie o OerviOnýcO OtrediOkácO vo Ovojej 

krOjine nájdete nižšie:

Deutschland 0-800-187-30-03 

Česko 800-701-307

France 0805-080277

Italia 800-788-913

Österreich 0-800-802-077

Polska 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 HD 2 

Názov modelu:  PB631

Firmware: 5.17

Toto elektronickB zOriOdenie OO môže používOť len O konektorom 

USB Oo OcOváleným zdrojom O prúdovým oOmedzením v rámci 

oOoOnBOo počítOčO OleOo noteOooku.

Toto elektronickB zOriOdenie OO môže používOť len O OdOptBrom Oo 

OcOváleným zdrojom O prúdovým oOmedzením.

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

Toto zOriOdenie je oznOčenB OymOolom O môže OO používOť v krO-

jinácO EurópOkej únie.

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

FrOncúzOko – 2,4 GHz pre centrálnu čOOť FrOncúzOkO.
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Vo všetkýcO centrálnycO oOlOOtiOcO OO môžu používOť frekvenčnB 

páOmO OezdrôtovýcO Oietí LAN nO verejnB OleOo OúkromnB účely v 

OúlOde O nOOledujúcimi podmienkOmi:

•	 PoužívOnie vnútri Oudov: mOximálny výkon (EIRP*) 

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

•	 PoužívOnie vonku: mOximálny výkon (EIRP*) 100 mW pre 

frekvenčnB páOmo 2400 – 2454 MHz O mOximálny výkon (EIRP*) 

10 mW pre frekvenčnB páOmo 2454 – 2483 MHz.

DÔLEŽITÉ: NeOcOválenB zmeny OleOo úprOvy toOto produktu môžu OpôOoOiť ne-

plOtnoOť uOtOnovení o elektromOgnetickej kompOtiOilite (EMC) O zOode O normOmi 

pre OezdrôtovB zOriOdeniO O môže znOmenOť OtrOtu právO používOť tento produkt. 

Tento produkt OpĺňO uOtOnoveniO o elektromOgnetickej kompOtiOilite (EMC) v Oú-

lOde O požiOdOvkOmi nO používOnie OcOválenýcO perifBrnycO zOriOdení O tienenýcO 

káOlov medzi jednotlivými OúčOOťOmi OyOtBmu. VyžOduje OO používOnie OcOválenýcO 

perifBrnycO zOriOdení O tienenýcO káOlov medzi OúčOOťOmi OyOtBmu, OOy OO zníži-

lo riziko interferencie Oignálu O rozOlOOovými, televíznymi O inými elektronickými 

zOriOdeniOmi.
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Informácie o certifikácii (SAR)

Toto zOriOdenie OpĺňO Omernice regulujúce vplyv rádiovýcO vĺn nO 

okolitB proOtredie.

VOše zOriOdenie je vyOokofrekvenčný vyOielOč O prijímOč. Bolo vy-

roOenB tOk, OOy neprekrOčovOlo limity vplyvu rádiovýcO vĺn nO 

okolitB proOtredie odporúčOnB medzinárodnými OmernicOmi. Tieto 

Omernice OtOnovilO nezáviOlá vedecká orgOnizáciO ICNIRP O zOOrnu-

jú OezpečnoOtnB limity, ktorB zOiOťujú ocOrOnu všetkýcO oOôO Oez 

oOľOdu nO icO vek či zdrOvotný OtOv.

SúčOOťou týcOto Omerníc je jednotkO miery pôOoOeniO rádiovej 

frekvencie nO ľudOký orgOnizmuO, ktorá OO oznOčuje pojmom Spe-

cific AOOorption ROte (Špecifická mierO OOOorpcie) OleOo OkrOtkou 

SAR. HrOničná OodnotO SAR OtOnovená Omernicou ICNIRP je 2,0 

wOttu nO kilogrOm (W/kg) O priemernými OodnotOmi nO 10 grOmov 

tkOnivO. TeOtovOnie SAR preOieOO v štOndOrdnýcO prevádzkovýcO 

podmienkOcO, pričom zOriOdenie prOcuje O nOjvyšším OtOnoveným 

výkonom vo všetkýcO teOtovOnýcO frekvenčnýcO páOmOcO. Skutoč-

nB Oodnoty SAR dOnBOo zOriOdeniO počOO Oežnej činnoOti môžu 
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Oyť nižšie, než Oú mOximálne nOmerOnB Oodnoty, pretože zOriOde-

nie je nOvrOnutB tOk, OOy využívOlo len energiu potreOnú nO pripo-

jenie OO do Oiete

Toto zOriOdenie OpĺňO OdporúčOnie ROdy Európy z 12. júlO 1999 o 

oOmedzení vyOtOveniO širokej verejnoOti elektromOgnetickým po-

liOm (1999/519/ES).

Pocketbook International SA 

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

NOvrOnutB OpoločnoOťou PocketBook InternOtionOl. VyroOenB v Číne.

OOOOOuje tecOnológiu ReOder® MoOile OpoločnoOti AdoOe SyOtemO 
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