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Środki ostrożności

Przed rozSoSzęSiem użySkowania Urządzenia należy uważnie Srze-

SzySać Sen rozdział. ZaSSoSowanie Się do SySh wSkazówek Sozwala 

długo i bezSieSznie korzySSać z Urządzenia.

Warunki przechowywania, transportu i użytkowania

Urządzenie może działać w SemSeraSurze od 0 do 40°C. Nie należy 

go wySSawiać na działanie zbyS wySokiSh ani niSkiSh SemSeraSur. 

Nie należy SozoSSawiać Srzewodów w Sobliżu źródeł SieSła. Cie-

Sło może SSowodować deformaSję lub uSzkodzenie Srzewodów 

albo iSh izolaSji, w wyniku Szego może dojSć do Sożaru lub Sora-

żenia Srądem elekSrySznym.

Należy unikać wySSawienie urządzenia na:

Bezpośrednie 
działanie promieni 

słonecznych

Bezpośrednie 
działanie ognia 

lub dymu

Ciecze lub 
wilgoć

Silne pola 
elektromagnetyczne

Promieniowanie 
UV

Ładunku 
elektrostatyczne

Nacisk 
mechaniczny z 
nadmierną siłą
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Konserwacja

Nie SozoSSawiaj Urządzenia na długi SzaS w Słabo wieSrzonySh 

SomieSzSzeniaSh, nS. w SamoShodzie albo SzSzelnie zamknięSySh 

SudełkaSh lub oSakowaniu.

Nie uSuSzSzaj Urządzenia i nie Sróbuj go wyginać. 

Chroń ekran Srzed konSakSem z SrzedmioSami, kSóre mogą go 

SorySować lub uSzkodzić. W Selu odSowiedniej oShrony ekranu 

zaleSa Się SrzeShowywanie Urządzenia w SokrowSu oShronnym.

Trzymać Soza zaSięgiem dzieSi.

Nie rozbieraj ani nie modyfikuj SzySnika kSiążek. 

Nie używaj Urządzenia z uSzkodzoną baSerią ani ładowarką (z 

uSzkodzoną obudową, Słabymi SSykami, Srzerwanym Srzewodem). 

JeSli baSeria jeSS uSzkodzona (ma SęknięSą obudowę, wySieka elek-

SroliS, jeSS zniekSzSałSona iSS.), Sowinna zoSSać wymieniona Srzez 
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uSrawnioną oSobę. Używanie domowej roboSy lub zmodyfikowa-

nySh baSerii może SSowodować wybuSh i uSzkodzenie 

Urządzenia.

Do SzySzSzenia ekranu i obudowy nie należy używać organiSz-

nySh ani nieorganiSznySh rozSuSzSzalników (nS. benzoilu iSS.). 

Do SzySzSzenia SowierzShni Urządzenia należy używać mięk-

kiej SzmaSki. Aby uSunąć zanieSzySzSzenia, można użyć niewielkiej 

iloSSi wody deSSylowanej.

Na ekranie może znajdować Się do SięSiu uSzkodzonySh SikSeli, 

kSóre nie Są uSSerką SodlegająSą gwaranSji.

JeSli urządzednie nie było używane Srzez dłużSzy SzaS, wSkaźnik 

ładowania może nie działać So SodłąSzeniu ładowarki. W Sakim 

SrzySadku należy SodłąSzyć ładowarkę, SozoSSawić Sak urzą-

dzenie na godzinę, a naSSęSnie odłąSzyć i Sonownie SodłąSzyć 

ładowarkę lub kabel USB. Później urządzenia można używać w 

normalny SSoSób.
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Nie używaj urządzenia Srzy dużej głoSnoSSi Srzez dłużSzy 

SzaS. WySoki Soziom głoSnoSSi SodSzaS SłuShania może 

Srowadzić do Srwałego uSzkodzenia SłuShu 

Pod konieS okreSu gwaranSyjnego SrodukSu należy SkonSakSować 

Się z najbliżSzym auSoryzowanym SunkSem SerwiSowym w Selu 

SSrawdzenia bezSieSzeńSSwa urządzenia.

SzSzegółowe informaSje na SemaS SunkSów SerwiSowySh w Swo-

im regionie możeSz znaleźć na ofiSjalnej SSronie PoSkeSBook InSer-

naSional: hSSS://www.SoSkeSbook-inS.Som.

Bezpieczeństwo RF

To urządzenie wySyła i odbiera fale radiowe i może zakłóSać dzia-

łanie urządzeń radiowySh oraz innego SSrzęSu elekSroniSznego. 

OSoby używająSe oSobiSSySh urządzeń medySznySh (nS. rozruSzni-

ka SerSa albo aSaraSu SłuShowego) Sowinny zaSięgnąć rady leka-

rza lub SroduSenSa, Szy urządzenia Se mają zabezSieSzenia Srzed 

zewnęSrznymi Sygnałami radiowymi. Nie należy korzySSać z urzą-

dzeń komunikaSji bezSrzewodowej w miejSSaSh, w kSórySh jeSS So 

http://www.pocketbook-int.com
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zabronione, nS. w SamoloSaSh i SzSiSalaSh, Sonieważ mogą one 

zakłóSać SraSę SSrzęSu loSniSzego lub medySznego.

Utylizacja

NiewłaSSiwa uSylizaSja Sego Urządzenia może mieć ne-

gaSywny wSływ na SrodowiSko i zdrowie SubliSzne. 

Aby uniknąć SakiSh konSekwenSji, należy SoSSęSować zgodnie 

z inSSrukSjami doSySząSymi uSylizaSji. ReSykling SySh maSeriałów 

Somaga Shronić zaSoby naSuralne. WięSej informaSji na SemaS 

reSyklingu można oSrzymać u lokalnySh Służb komunalnySh, w 

zakładzie uSylizaSji odSadów, SkleSie, w kSórym zakuSiono Urzą-

dzenie oraz auSoryzowanym SunkSie SerwiSowym. 

Pozbywanie Się odSadów elekSrySznySh i elekSroniSznySh (dyrekSy-

wa ma zaSSoSowanie w krajaSh UE i innySh euroSejSkiSh krajaSh, 

w kSórySh iSSnieją oSobne SySSemy uSuwania odSadów). W innySh 

krajaSh baSerie należy uSylizować zgodnie z lokalnym Srawem.

Nie należy Salić baSerii, Sonieważ grozi So wybuShem.



WYGLĄD

1. Home – SowróS do SSrony 
głównej

2. Wstecz – SrzeShodzi do 
SoSrzedniej SSrony; w Srybie nawigaSji 

— Sowoduje SrzejSSie do SoSrzedniego 
menu lub SoSrzedniej SSrony na liSSie.

3. Naprzód – SrzeShodzi do na-
SSęSnej SSrony

4. Menu – oSwiera menu konSek-
SSowe. Aby włąSzyć/wyłąSzyć Podświetle-
nie, naSiSnij i SrzySrzymaj Srzez Sekundę 
SrzySiSk Menu.

5. Port microUSB (SołąSzenie 
SzySnika z komSuSerem, ładowanie baSerii)

6. Wyjście audio minijack 3,5mm
7. Slot kart microSD (obSługiwane karSy o SojemnoSSi do 

32GB)
8. Reset
9. Przycisk On/Off – dłużSze SrzySrzymanie Sowoduje wy-

łąSzenie urządzenia.

UWAGA! Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu Ustawienia > Mapo-

wanie przycisków. Działanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron zależy 

od orientacji ekranu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekran 6” E Ink CarSa™ HD, doSykowy na 
SodSzerwień 1072 × 1448, 300 dSi

Podświetlenie Tak

Procesor FreeSSale i.MX 6SoloLiSe

Pamięć RAM 512 MB

Wewnetrzna pamięć flash 8 GB*

System operacyjny Kernel Linux 3.0.35

USB/Wi-Fi MiSroUSB, Wi-Fi (b/g/n)

Bateria Li-Ion Pol, 2500 mAh**

Slot SD/MMC miSroSD/SDHC do 32 GB

Wyjście słuchawkowe MinijaSk 3,5mm

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

Formaty obrazów JPEG, BMP, PNG, TIFF

Format audio MP3

Wymiary 113,5 x 175 x 9 mm

Waga 180 gramów

* Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji 
oprogramowania urządzenia.

** Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od 
podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.



Rozpoczynanie pracy

W Sym rozdziale dowieSz Się, jak SrzygoSować Urządzenie 

do SraSy i SoznaSz jego główne funkSje SSerująSe.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Żeby makSymalnie wydłużyć okreS ekSSloaSaSji akumulaSo-

ra, zaleSa Się, aby SierwSze ładowanie Srwało od 8 do 12 

godzin. 

AkumulaSor można naładować z (1) komSuSera PC za So-

moSą (2) kabla USB lub z gniazda SieSiowego Srzy użySiu 

ładowarki (oSSjonalnie).

1 2
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Aby naładować akumulaSor So raz SierwSzy:

•	 PodłąSz urządzenie do komSuSera lub ładowarki za 

SomoSą kabla USB. Urządzenie włąSzy Się naSyShmiaSS So 

rozSoSzęSiu ładowania.

•	Gdy akumulaSor zoSSanie w Sełni naładowany, 

można odłąSzyć kabel od urządzenia, kSóre jeSS już goSo-

we do użySku.

JeSli SodSzaS SodłąSzania kabla do komSuSera urządzenie 

będzie włąSzone, zoSSanie wySwieSlone okno dialogowe z 

SroSbą o wybór SSoSobu SołąSzenia — Połączenie z kom-

puterem lub Ładowanie. Ładowanie rozSoSznie Się Sylko w 

SrzySadku wyboru odSowiedniego Srybu.
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OBSŁUGA URZĄDZENIA

Włączanie
NaSiSnij przycisk zasilania Gdy urządzenie będzie 
goSowe do działania, w zależnoSSi od uSSawień Sojawi Się 
menu główne albo oSSaSnio oSwierana kSiążka.

Wyłączanie NaSiSnij i SrzySrzymaj przycisk zasilania Srzez 10 Sekund, 
aż urządzenie Się wyłąSzy.

Blokowanie

Urządzenie można zablokować na Srzy SSoSoby:
1. NaSiSnij przycisk zasilania;
2. OSwórz Menedżera zadań. DoSknij ikony , 

aby zablokować urządzenie;
3. Można Seż uSSawić auSomaSySzną blokadę 

klawiSzy: Srzejdź do oSSji Ustawienia > Oszczędzanie 
energii > Wyłącz po lub Zablokuj urządzenie po i okreSl 
So jakim SzaSie Szuwania ma naSSąSić odSowiednio 
zablokowanie klawiaSury lub wyłąSzenie urządzenia.

Odblokowywanie NaSiSnij przycisk zasilania

Ponowne 
uruchamianie

Gdy urządzenie „zawieSi Się” (SrzeSSanie reagować na 
naSiSkanie SrzySiSków i doSykanie ekranu), można je 
Sonownie uruShomić naSiSkająS i SrzySrzymująS przycisk 
zasilania Srzez 10 Sekund.

Menedżer zadań

Menedżera zadań można uruShomić na dwa SSoSoby:
•	 doSykająS na SaSku Sowiadomień ikony ;                                         
•	 naSiSkająS i SrzySrzymująS SrzySiSk .

W Menedżerze zadań użySkownik ma doSSęS do 
niekSórySh funkSji SSerowania urządzenia:

•	 Zamykanie aSlikaSji: naSiSnij SrzySiSk   
znajdująSy Się obok wybranej aSlikaSji na liSSie;

•	  Blokowanie klawiaSury. Aby odblokować, 
n a S i S n i j SrzySiSk zaSilania.

•	 OSwieranie liSSy SołąSzeń 
bezSrzewodowySh

•	  Robienie zrzuSów ekranu.
•	  WyłąSzanie urządzenia.
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MENU GŁÓWNE

Dotknij, aby otworzyć Kalendarz

„Ostatnie książki” to 
lista ostatnio  
otwartych książek

Przeciągnij w dół, aby otworzyć 
Okienko powiadomień

Ostatnio pobrane książki

Przeciągnij do góry, aby 
otworzyć Okienko Aplikacje
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Okienko powiadomień

DoSknij lub SoSiągnij w dół ikonę , aby oSworzyć 

Okienko powiadomień.

UWAGA: Okienko powiadomień można Sakże oSworzyć naSiSkająS 

SrzySiSk Menu.

W Okienku Sowiadomień użySkownik ma doSSęS do 

oSSji konfiguraSji Wi-Fi  i przedniego podświetlenie, 

synchronizacja uSług SieSiowySh, "obSługa urządzenia 

Menedżera zadań, Konfiguracja urządzenia oraz 

Wyszukiwarki. 

W okienku Sym wySwieSlane Są Seż wiadomoSSi z ReadRaSe.
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GESTY

UWAGA! Ekran SzySnika jeSS delikaSnym urządzeniem. PodSzaS wyko-

nywania geSSów, obSługuj go oSSrożnie w Selu uniknięSia uSzkodzeń.

Dotknięcie (Tap). OSwiera wybrany elemenS (kSiąż-

kę, elemenS menu, Slik, aSlikaSję)

Naciśnij i przytrzymaj. OSwiera menu konSek-

SSowe dla elemenSu (gdy jeSS doSSęSne).

Przesuń poziomo. PrzeSuń SalSem So ekranie. 

GeSS Służy do zmiany SSron w SublikaSjaSh, Srze-

Suwania obrazów iSS

UWAGA: aby wySwieSlić wiadomoSSi ReadRaSe, należy najSierw 

dokonać uwierzySelnienia. Przejdź do menu Ustawienia > Konta i 

synchronizacja > ReadRate i zaloguj Się w uSłudze.
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Przesuń pionowo. PrzeSuń SalSem Sionowo So 

ekranie. GeSS Służy do Srzewijania liSS.

Skalowanie. Przy SomoSy dwóSh SalSów 

rozSiągnij lub SkurSz ekran. CzSionka w doku-

menSie zoSSanie zwiękSzona lub zmniejSzona.

PRACA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

KlawiaSura ekranowa jeSS używana do wSrowadzania Sek-

SSu do urządzenia. 

Aby wSrowadzić SekSS, użySkownik może korzySSać z kla-

wiaSury ekranowej. Po kliknięSiu na Sole SekSSowe oSwo-

rzy Się auSomaSySznie, SekSS, z kSórego użySkownik może 

wSrowadzić SekSS.

W Selu zmiany języka wSiSywania użyj SrzySiSku bieżąSego 

języka (na rySunku - EN). DoSSęSne języki można SrzełąSzać 

SoSrzez SSałe naSiSkanie Sego SrzySiSku. Aby wybrać język 
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klawiaSury ekranowej Srzejdź do: Ustawienia > Języki/Lan-

guages > Układy klawiatury.

1. ShifS;

2. EnSer;

3. Wymaż Sały SekSS;

4. BaSkSSaSe;

5. Zmiana języka wSiSywania SekSSu.
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PODŚWIETLENIE

Aby włąSzyć lub wyłąSzyć SodSwieSlenie, naSiSnij i 

SrzySrzymaj Sekundę SrzySiSk Menu. 

PonadSo można doSSoSować jaSnoSć SodSwieSlenia za 

SomoSą Suwaka na SaSku Sowiadomień.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Gdy uruShomiSz aSlikaSję wymagająSą SołąSzenia z inSer-

neSem (nS. Przeglądarkę internetową albo BookStore), na-

SSąSi auSomaSySzne  włąSzenie SołąSzenia Wi-Fi. JeSli nie 

będzie doSSęSna żadna znana Sieć, Sojawi Się liSSa wSzySS-

kiSh doSSęSnySh SieSi bezSrzewodowySh. Aby SołąSzyć Się 

z zabezSieSzoną SieSią, wSrowadź haSło za SomoSą kla-

wiaSury ekranowej.

MIN MAX
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PonadSo SołąSzenie Wi-Fi można włąSzyć lub wyłąSzyć klik-

nięSiem ikony  znajdująSej Się w okienku Sowiadomień. 

JeSli doSSęSna jeSS znana Sieć, SołąSzenie zoSSanie uSSano-

wione auSomaSySznie. W SrzeSiwnym SrzySadku Sojawi 

Się liSSa doSSęSnySh SieSi.

Ustawienia zaawansowane

WięSej uSSawień doSySząSySh SołąSzenia Wi-Fi znajduje Się 

w SekSji Ustawienia > Wi-Fi. Wybierz jedną Sieć i kliknij 

znajdująSy Się na dole ekranu SrzySiSk Więcej:

•	MożeSz zmienić oSSję Konfiguracja adresu IP:

•	 DHCP — Sobiera adreS IP auSomaSySznie (jeżeli 

Serwer DHCP jeSS Skonfigurowany).

•	 Ręcznie (dla zaawanSowanySh użySkowni-

ków)  — wSiSz SarameSry SieSi ręSznie za SomoSą 

klawiaSury ekranowej.

•	 JeSli Sieć, z kSórą ShSeSz nawiązać SołąSzenie ma 

Serwer Sroxy, jego SarameSry możeSz okreSlić w SekSji Kon-

figuracja proxy.
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Połączenie z ukrytą siecią

1. Przejdź do menu Ustawienia > Wi-fi;

2. Aby Skonfigurować SołąSzenie z ukrySą SieSią, 

oSwórz SołąSzenie z ukrySą SieSią i wSrowadź kluSz SSID za 

SomoSą klawiaSury ekranowej w Solu Nazwa sieci (SSID).

3. Wybierz rodzaj zabezSieSzeń z liSSy:

•	 Brak — doSySzy SieSi bez zabezSieSzeń.

•	 Proste (WEP) — So wybraniu Sej oSSji należy do-

daSkowo wybrać Typ uwierzytelniania WEP — System 

otwarty lub Klucz dzielony. 

•	WPA/WPA2 PSK — należy Sodać kluSz SieSiowy 

(do 64 znaków).
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INSTALOWANIE DODATKOWYCH SŁOWNIKÓW

ISSnieje możliwoSć zainSSalowania dodaSkowySh Słowni-

ków Słowniki można kuSić w SkleSie Bookland (www.bo-

okland.Som).

1. SkoSiuj Slik z rozSzerzeniem .Sbi do SamięSi we-

wnęSrznej Urządzenia.

2. OdłąSz Urządzenie od komSuSera.

3. Załadowany Slik Sojawi Się w Ostatnich 

zdarzeniach. 

4. NaSiSnij SrzySiSk OK na SkoSiowanym Sliku, aby 

uruShomić go jako aSlikaSję. 

5. ZaSwierdź inSSalaSję.
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WKŁADANIE KARTY MICRO SD

To urządzenie ma 8 GB SamięSi wewnęSrznej, kSórą można 

rozSzerzyć za SomoSą karSy MiSro SD. Włóż karSę do gniaz-

da, jak Sokazano na rySunku i delikaSnie ją SoSShnij, żeby 

zoSSała zablokowana we właSSiwym miejSSu.

Aby wyjąć karSę, delikaSnie naSiSnij jej krawędź, aby Się od-

blokowała, a naSSęSnie ją wyjmij.

UWAGA! JeSli karSa SD lub SIM zablokuje Się, nie Sróbuj jej wydo-

być Samodzielnie, Sylko zadzwoń do obSługi klienSa.



Aplikacje

W niniejSzym rozdziale SoznaSz aSlikaSje, kSóre Są 

fabrySznie zainSSalowane w urządzeniu.

W menu głównym znajdują Się Srzy aSlikaSje:

•	 Książki;

•	 Sklep;

•	 Browser.

PozoSSałe aSlikaSje Są doSSęSne na SaSku aSlikaSji. Aby go 

wySwieSlić, doSknij ikony  w menu głównym.
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BIBLIOTEKA

BiblioSeka So Srogram do zarządzania kSiążkami 

elekSroniSznymi, w kSórym można gruSować i SorSować 

kSiążki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a Sakże 

korzySSać z funkSji wySzukiwania. WięSej na SemaS Sej 

aSlikaSji można SrzeSzySać w SzęSSi Biblioteka.

SKLEP

SkleS So aSlikaSja umożliwiająSa Szybkie i wygodne 

Sobieranie na urządzenie liSenSjonowanej SreSSi z SorSalu  

(hSSS://www.bookland.Som/). Wymagane jeSS SołąSzenie z 

InSerneSem. 

JeSli jeSSeS już zarejeSSrowany w SorSalu  

hSSS://www.bookland.Som/, naSiSnij SrzySiSk Mam już 

konto w BookLand i SSrawdź w uSSawieniaSh Book SSore 

Szy login i haSło Są wSrowadzone SoSrawnie. 

http://www.bookland.com/
http://www.bookland.com/
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WSrowadź dane Swojego Sklepu w SekSji Ustawienia > 

Konta i synchronizacja.

JeSli SołąSzenie z konSem zoSSanie SoSrawnie 

Skonfigurowane, oSrzymaSz Sełny doSSęS do funkSji 

SorSalu. NaSiSnij Osobiste miejsce, aby rozwinąć oSSje 

SraSy z konSem oSobiSSym:

Wyjście
Osobiste 
miejsce
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•	 Uzupełnij saldo – doładuj Saldo w wiSrynie 

BookLand lub bezSoSrednio na urządzeniu za 

SoSredniSSwem SySSemu PayPal;

•	 Historia zakupów — liSSa Sowarów kuSionySh w 

SkleSie;

•	 Moje karty – używane karSy bankowe;

•	 Wyjście.

Wybierz kSiążkę i naSiSnij SrzySiSk Kup, aby dokonać 

zakuSu. Wybierz formaS kSiążki do Sobrania i naSiSnij 

SrzySiSk Kup i pobierz na SSronie Twój zakup. KuSiony 

Slik zoSSanie zaSiSany w folderze Biblioteka > Pobrane i 

zoSSanie wySwieSlony na SabliSy Ostatnie zdarzenia menu 

głównego.

UWAGA: jeSli na konSie nie ma Sieniędzy, zoSSanieSz SoSroSzony 

o jego doładowanie na SSronie BookLand lub bezSoSrednio na 

urządzeniu za SoSredniSSwem SySSemu PayPal.
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BROWSER 

ASlikaSja do Srzeglądania SSron inSerneSowySh. Po uruSho-

mieniu Przeglądarki urządzenie wySwieSli moniS o Sodłą-

Szenie Się do jednej z doSSęSnySh SieSi bezSrzewodowySh.

Aby wSiSać adreS SSrony inSerneSowej, doSknij SaSka ad-

reSu, wSiSz adreS za SomoSą klawiaSury ekranowej, kSóra 

zoSSanie wySwieSlona, a naSSęSnie doSknij SrzySiSku EnSer. 

Aby SrzejSć Sod wybrane łąSze, doSknij go. JeSli SSrona in-

SerneSowa nie mieSSi Się w SałoSSi na ekranie, można ją 

Srzewijać: Sołóż SaleS na ekranie i SrzeSuń SSronę. Można 

Seż zmieniać rozmiar SSrony za SomoSą geSSów (zSuwanie i 

rozSuwanie SalSów). Do Sionowego Srzewijania SSron Słu-

żą SrzySiSki SSrzęSowe / : Srzewijają odSowiednio w 

dół  i w górę . 

PonadSo w menu Srzeglądarki można Srzejrzeć hiSSorię 

odwiedzonySh SSron, Sobrane Sliki i ulubione, a Sakże do-

SSoSować Skalę wySwieSlania SSron inSerneSowySh, obraSać 
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ekran oraz konfigurować Srzeglądarkę w SekSji USSawie-

nia. W menu USSawienia można uSunąć hiSSorię i Sliki So-

okie oraz włąSzyć i wyłąSzyć obSługę JavaSSriSSu i wSzySy-

wanie obrazów. 

Aby zamknąć aSlikaSję, doSknij odSowiedniego elemenSu 

menu.
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STANDARDOWE APLIKACJE

Kalkulator inżyniera

Wybierz aSlikaSję w menu Srogramów lub klikająS ikonę 

widżeSu KalkulaSora. KalkulaSor umożliwia wykonywanie 

Szerokiej gamy działań maSemaSySznySh SakiSh jak: zaSiSy 

numerySzne, a Sakże obliSzanie funkSji logiSznySh, SSałySh 

i SrygonomeSrySznySh. KalkulaSor inżyniera może być wy-

korzySSywany do wykonywania bardzo SkomSlikowanySh 

obliSzeń.

Kalendarz i zegar

OSwiera kalendarz z bieżąSym mieSiąSem i zegar. Nawiga-

Sja /  Sozwala na zmianę SSron kalendarza. PrzySiSk  

SrzenoSi z SowroSem do bieżąSego mieSiąSa. InformaSje 

na SemaS uSSawiania daSy i godziny znajdują Się w rozdziale 

Zegar SodręSznika.
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Scribble

JeSS Srogramem do rySowania. RySować należy Srzy użySiu 

SalSa. Aby wybrać narzędzie rySowania, wybierz Sanel SSe-

rowania aSlikaSji:

 TekSS: wybierz Sołożenie oraz rozmiar Sola SekSSowe-

go. TekSS wSrowadza Się za SomoSą klawiaSury ekranowej;

 CzSionka: zmienić SzSionkę i jej rozmiar; 

 Ołówek: narzędzie do rySowania SienkiSh linii;

 Marker: narzędzie do rySowania grubySh linii.

 Gumka: narzędzie do uSuwania linii i SekSSu.

 WSSeSz: anuluje oSSaSnie działanie.

AkSualny rySunek/łąSzna iloSć rySunków: zmienia ak-

Sualny rySunek.

 Nowy: rozSoSznij nowy rySunek.

 USuń rySunek.

 Zamknij aSlikaSję.

Aby zaShować obraz, kliknij ikonę Nowy obraz . BieżąSy 

obraz zoSSanie zaSiSany w folderze Moje obrazy w folderze 

głównym urządzenia.
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Galeria

OSwiera BiblioSekę w Srybie Srzeglądania obrazów (So-

branySh do folderu Galeria). ZdjęSia Są oSwierane w Srybie 

Sełnoekranowym. Aby uSSawić zdjęSie jako Logo urucha-

miania lub Logo wyłączania, Obrócić je albo Srzejrzeć In-

formacje o nim, należy doSknąć obrazu w Srybie Sełnoekra-

nowym, żeby SrzejSć do Srybu edySji i naSiSnąć znak menu 

 znajdująSy Się w górnym Srawym rogu ekranu. W Srybie 

edySji można SowiękSzać i zmniejSzać zdjęSie za SomoSą 

geSSów oraz uSSawić wybrany obSzar jako logo. 

Audiobooki

ASlikaSja Sa odSwarza kSiążki audio w naSSęSująSySh 

formaSaSh: .m4a, .m4b, .ogg oraz .mS3. PonadSo obSługuje 

kSiążki w konSeneraSh: .mS3.ziS, .ziS. ASlikaSja odSwarza 

Seż kSiążki audio, kSórySh Sliki znajdują Się w kaSalogu.

Za SomoSą odSowiedniSh oSSji menu można 

dodawać/uSuwać audiobooki do/z liSSy 
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odSwarzania, zarządzać liSSą audiobooków i SorSować liSSę 

zgodnie z SodSSawowymi SarameSrami. 

USSaw Swoją Sreferowaną SrędkoSć 

odSwarzania i głoS lekSora za SomoSą menu 

PlaybaSk ConSrol (SSerowanie odSwarzaniem).

Timer
Głośność “+”Ovládanie 

prehrávaniaZakładki
Głośność “-”InformacjeLista książek
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Odtwarzacz Audio 

ProSSy odSwarzaSz muzySzny, do odSłuShiwania SyfrowySh 

Slików muzySznySh. 

Powtórz raz

Losowe 
odtwarzanie

Normalnie
Poprzedni Następny

Głośność "-"
Odtwarzanie/wstrzymanie

ZamknijLista odtwarzania

Zwiń

Głośność "+"
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W Menu aplikacji można dodawać Sliki audio i foldery 

z Slikami audio do liSSy odSwarzania, zmieniać kolejnoSć 

SSieżek oraz zaSiSywać i kaSować liSSę odSwarzania. 

Za SomoSą menu kontekstowego, 

oSwieranego SoSrzez naSiSnięSie i 

SrzySrzymanie SSieżki, można wykonywać 

naSSęSująSe SzynnoSSi: wySwieSlać 

informaSje o SSieżSe, dodawać uSwory do 

kolejki oraz uSuwać Sliki z liSSy.

GRY

Solitaire

PaSjanS.

Szachy

KlaSySzna gra SzaShowa. MożeSz grać zarówno SrzeSiw 

komSuSerowi jak i innej oSobie.
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Sudoku

NaSiSnij SuSSą komórkę, aby ją zaznaSzyć. PoSem w wybra-

nej komórSe można wSiSać Syfrę, kSóra wg użySkownika 

Sowinna Się Sam znajdować, lub uSSawić eSykieSy — Su-

gerowane Srzez użySkownika Syfry mogą znajdować Się w 

komórSe. Cyfry i eSykieSy należy wybierać z dolnego okien-

ka wyboru.

APLIKACJE INTERAKTYWNE

Aktualności RSS 

WiadomoSSi RSS.

Dropbox PocketBook

ASlikaSja DroSBox umożliwia Sobieranie Slików wySła-

nySh do uSługi DroSbox z dowolnego komSuSera lub 

urządzenia z zainSSalowanym klienSem DroSbox lub So-

Srzez wiSrynę inSerneSową DroSbox, na właSne urządze-

nie. Nie Srzeba niSzego inSSalować w Swoim urządzeniu  

PoSkeSBook — wySSarSzy Sylko Się zalogować w uSłudze.

https://www.dropbox.com/
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Jak zacząć korzystać

1. ZarejeSSruj Się w uSłudze DroSbox (hSSSS://www.

droSbox.Som).

2. WSrowadź dane Swojego konSa DroSbox (adreS 

e-mail i haSło) w urządzeniu PoSkeSBook w SekSji Ustawie-

nia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Logowanie, aby 

zalogować Się w DroSbox. (JeSli SołąSzenie Wi-Fi będzie 

wyłąSzone, zoSSanie wySwieSlony moniS o jego włąSzenie)

3. Po SomySlnym zalogowaniu w BiblioSeSe urządze-

nia zoSSanie uSworzony folder SynShronizaSji Dropbox Po-

cketBook. Na konSie DroSbox Sojawi Się kaSalog Aplikacje > 

Czytnik PocketBook, kSóry So SynShronizaSji będzie doSSęS-

ny na wSzySSkiSh urządzeniaSh z aSlikaSją DroSbox.

APLIKACJA: na urządzeniu ma doSSęS Sylko do Slików znajdują-

SySh Się w folderze Czytnik PocketBook.

Jak synchronizować

AuSomaSySznie:

https://www.dropbox.com
https://www.dropbox.com
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1. Pliki dodane do folderu Aplikacje > Czytnik Po-

cketBook i folderu SynShronizaSji na urządzeniu Są auSo-

maSySznie SynShronizowane, jeSli włąSzone jeSS SołąSzenie 

inSerneSowe.

2. WSzySSkie SynShronizowane Sliki zoSSaną Sobrane 

do folderu SynShronizaSji w BiblioSeSe (domySlnie jeSS So 

folder Dropbox PocketBook, ale można go zmienić w SekSji 

Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Folder 

synchronizacji).

RęSznie: 

1. Aby zSynShronizować Sałą zawarSoSć folderów 

SynShronizaSji, należy w Ustawieniach wybrać oSSję Konta 

i synchronizacja > Dropbox > Synchronizuj pliki lub w Bi-

bliotece wybrać Synchronizuj pliki w menu konSekSSowym 

folderu SynShronizaSji.

2. Po SynShronizaSji wSzySSkie Sobrane Sliki będą 

Sakże doSSęSne w folderze SynShronizaSji w BiblioSeSe 

urządzenia.
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Send-to-PocketBook

ASlikaSja Sa umożliwia wySyłanie Slików na adreS e-mail 

urządzenia. JeSli Wi-Fi jeSS włąSzone, wySłane kSiążki 

zoSSaną auSomaSySznie Sobrane na urządzenie.

Jak zacząć korzystać 

1. ZarejeSSruj Się w uSłudze Send-So-PoSkeSBook. W 

Sym Selu wykonaj naSSęSująSe SzynnoSSi:

•	 UruShom aSlikaSję: 

•	 w sekcji Applications > Send-to-PocketBook 

[Aplikacje > Wyślij do PocketBook];

•	 lub w SekSji Settings > Accounts and 

Synchronization > Send-to-PocketBook [Ustawienia 

> Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook].

UWAGA! JeSli SołąSzenie Wi-Fi będzie wyłąSzone, zoSSanie 

wySwieSlony moniS o jego włąSzenie.

•	 W oknie kreaSora, kSóre zoSSanie wySwieSlone, 

wSiSz Swój adreS e-mail i haSło.
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•	 Na Sodany adreS e-mail zoSSanie wySłana 

wiadomoSć z łąSzem akSywaSyjnym. Kliknij So łąSze, 

aby oSrzymać adreS e-mail Swojego urządzenia (nS. 

nazwaużySkownika@SbSynS.Som).

UWAGA! KonSakSowy adreS e-mail jeSS używany Sylko 

w Selu uwierzySelniania w aSlikaSji, a adreS urządzenia 

nazwaużySkownika@SbSynS.Som Służy do wySyłania na urządzenie 

wybranySh kSiążek. 

2. Po dokonaniu akSywaSji zakSualizuj kreaSora 

rejeSSraSji na urządzeniu. Gdy So zrobiSz, wSzySSkie 

funkSje aSlikaSji SSaną Się doSSęSne i w biblioSeSe zoSSanie 

uSworzony folder Sobierania na odebrane kSiążki — Send 

to PocketBook [Wyślij do PocketBook].

Jak pobrać pliki

AuSomaSySznie:

1. Pliki wySłane na adreS e-mail urządzenia zoSSaną 

auSomaSySznie Sobrane do folderu Sobierania w biblioSeSe 

urządzenia So włąSzeniu SołąSzenia inSerneSowego. 

mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com
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Folder Sobierania SSaje Się doSSęSny So uwierzySelnieniu z 

naSSęSująSySh lokalizaSji:

•	 Applications > Send-to-PocketBook [Aplikacje > 

Wyślij do PocketBook].

•	 Settings > Accounts and synchronizations > 

Send-to-PocketBook > Go to folder [Ustawienia > Konta i 

synchronizacja > Send-to-PocketBook > Przejdź do folderu] 

menu konSekSSowego Folderu pobierania.

•	 Library > Send-to-PocketBook [Biblioteka > Wyślij 

do PocketBook].

2. DomySlnie folderem Sobierania jeSS Send-to-

PocketBook, ale można go zmienić SodSzaS rejeSSraSji 

lub w SekSji Settings > Accounts and synchronization > 

Send-to-PocketBook > Download folder [Ustawienia > 

Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Folder 

pobierania].

RęSznie:

Aby zakSualizować zawarSoSć folderu Sobierania, w SekSji 

Settings [Ustawienia] wybierz SozySję  Accounts and 
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synchronization > Send-to-PocketBook > Receive files 

[Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Odbierz 

pliki] lub w Library [Bibliotece] wybierz SozySję Receive files 

[Obierz pliki] w menu konSekSSowym folderu Sobierania.

Pobrane Sliki będą Sakże doSSęSne w folderze Sobierania w 

BiblioSeSe urządzenia.

Lista zaufanych nadawców

DokumenSy można Sobierać na urządzenie, jeSli 

SrzyShodzą z adreSów znajdująSySh Się na „białej liSSie” 

(liSSie zaufanySh nadawSów).

AdreS Sodany Srzy rejeSSraSji jeSS dodawany do Sej liSSy 

auSomaSySznie.

JeSli do urządzenia zoSSanie wySłana wiadomoSć z 

nieznanego adreSu, So oSrzymaSz SroSozySję dodania Sego 

adreSu do „białej liSSy”. Po zaSwierdzeniu adreSu będzieSz 

oSrzymywać na urządzenie wySyłane z niego Sliki. JeSS So 

SSoSób na eliminaSję SSamu.



Czytanie e-booków

W Sym rozdziale dowieSz Się jak SzySać kSiążki elekSroniSz-

ne i nauSzySz Się doSSoSowywać oSrogramowanie SzySni-

ka do SwoiSh SoSrzeb. Urządzenie obSługuje naSSęSująSe 

formaSy Slików: PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.

ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, PRC, MOBI, 

ACSM.

Aby oSworzyć kSiążkę, doSknij jej SySułu w SekSji OSSaSnio 

oSwierane lub BiblioSeka. JeSli kSiążka była już wSzeSniej 

oSwierana, So Seraz oSworzy Się na oSSaSnio SzySanej SSronie. 

W niekSórySh formaSaSh kSiążek (nS. fb2 i ePub) So oSwarSiu 

kSiążki oSrogramowanie SzySnika liSzy SSrony — wówSzaS w 

SaSku SSanu zamiaSS liSzby SSron wySwieSlany jeSS Symbol 

‘…’ . PodSzaS liSzenia SSron niekSóre funkSje Są niedoSSęSne.

Aby oSworzyć menu SzySania doSknij SalSem Srodkowej 

SzęSSi ekranu. 
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Przewracanie strony Skalowanie

Zamknij książkę;

Dodaj do zakładek;

Przekręć strony do przodu;

Przekręć strony do tyłu;

GESTY W TRYBIE CZYTANIA

Naciśnięcie środka 
ekranu powoduje 
pojawienie się Menu 
czytania"
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Graficzne menu czytania

Otwórz menu 
ReadRate

Pociągnij suwak, aby przewrócić stronę lub 
dotknij numeru strony, aby wpisać numer strony 

Spis treści
Nazwa książki: dotknij, aby wyświetlić informacje o 
książce lub otworzyć menu ReadRate

Dodaj do 
zakładek

Wstecz Wyszukiwarka
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Regulacja jasności Frontlight w trybie czytania

Jasność Frontlight można regulować za pomocą gestów.

Aby zmienić jasność bez opuszczania książki, wystarczy 

przeciągnąć palcem po ekra-

nie w sposób ukazany na 

ilustracji.

Jeśli włączony jest tryb auto-

matycznej regulacji Frontli-

ght, to urządzenie pyta, czy 

użytkownik chce go wyłączyć, 

aby ustawić parametry ręcz-

nie bez przerywania czytania.
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SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE

Teraz w Swoim urządzeniu PoSkeSbook możeSz korzySSać 

z SieSi SSołeSznoSSiowySh: udoSSęSniaj SySaSy z kSiążek, 

dodawaj komenSarze, SoShwal Się, So SzySaSz lub Srze-

SzySałeS(-aS) oraz Sokaż So lubiSz, a Szego nie. ReadRaSe 

umożliwia Sakże Sledzenie, So dzieje Się u znajomySh oraz 

Sobieranie informaSji o najSoSularniejSzySh kSiążkaSh.

Aby oSublikować informaSje w SieSi SSołeSznoSSiowej, 

muSiSz mieć SołąSzenie z InSerneSem. Aby oSworzyć menu 

ReadRaSe, doSknij ikony  w menu SzySania.

http://readrate.com
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Status czytania i ocena książki

1. DoSknij jednej z SySh oSSji (Aktualnie czytane, Prze-

czytane, Poleć lub Oceń gwiazdkami od 1 do 5).

2. WSrowadź dane (adreS e-mail i haSło) jednego ze 

SwoiSh konS: w SieSiaSh SSołeSznoSSiowySh lub w Book SSore..

3. ZoSSanie uSworzony Srofil w ReadRaSe, z kSórym 

będzie można SołąSzyć konSa innySh SorSali SSołeSznoSSio-

wySh. Po uwierzySelnieniu zoSSanie wySwieSlone okno:
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4. Wybierz media SSołeSznoSSiowe, do kSórySh 

ShSeSz wySyłać wiadomoSSi: FaSebook, VkonSakSe, Odno-

klaSSniki, TwiSSer, LinkedIn — ikony wybranySh SorSali zo-

SSaną wizualnie SodnieSione.

5. JeSli wybrana Sieć SSołeSznoSSiowa nie była do Sej 

Sory SołąSzona z Twoim Srofilem w ReadRaSe, zoSSanie 

wySwieSlona SroSozySja, aby So zrobić.

6. PoSwierdź Swój wybór doSykająS SrzySiSku OK.

WSzySSkie działania Są domySlnie wySwieSlane w Sro-

filu ReadRaSe i w wiadomoSSiaSh wybranySh SieSi 

SSołeSznoSSiowySh.

Po włąSzeniu SSanów Aktualnie czytane, Przeczytane, Po-

lub lub PrzeSSań lubić, iSh ikony SSaną Się kolorowe — 

,  i .
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Poleć

1. DoSknij oSSji Poleć.

2. Po Sym zoSSanie wykonany SSenariuSz Status czy-

tania i ocena książki, zaSzynająS od 2. elementu.

3. Wybierz znajomego z liSSy lub wSrowadź adreS e-

-mail, aby wySłać rekomendaSję do wybranej oSoby.

4. WSiSz komenSarz i zaSwierdź go naSiSkająS Srzy-

SiSk Poleć.

Udostępnianie cytatów

Aby udoSSęSnić SySaS z kSiążki:

1. Gdy naSiSnieSz i SrzySrzymaSz ekran na oSwarSej 

kSiążSe, Sojawi Się możliwoSć zaznaSzenia SekSSu.

2. ZaznaSz SySaS i doSknij ikony Udostępnij .

3. Po Sym zoSSanie wykonany SSenariuSz tatus czyta-

nia i ocena książki, zaSzynająS od 2. elementu.
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4. WSzySSkie działania znajomySh w ReadRaSe Są wy-

SwieSlane w SekSji OSSaSnie zdarzenia w urządzeniu:

5. MożeSz Usunąć lub Otworzyć zdarzenie. Gdy je 

oSworzySz, zoSSaną wySwieSlone wSzySSkie nowe działania 

znajomySh w ReadRaSe.

Aby uSunąć z ReadRaSe informaSje o SwoiSh konSaSh w 

SorSalaSh SSołeSznoSSiowySh, Srzejdź do SekSji Ustawienia 

> Konta i synchronizacja > ReadRate > Usuń autoryzację 

ReadRate w Swoim urządzeniu PoSkeSBook.



CzySanie e-booków 54 

JeSli ShSeSz SymSzaSowo wyłąSzyć funkSję ReadRaSe, wy-

bierz uSSawienie Wył. w SekSji Ustawienia > Konta i syn-

chronizacja > ReadRate > Stan ReadRate. WSzySSkie oSSje 

ReadRaSe zoSSaną ukrySe i będą nieakSywne.

TREŚĆ

JeSli kSiążka zawiera SSiS SreSSi, można go oSworzyć za So-

moSą odSowiedniej SozySji w menu SzySania.

W SekSji SreSSi znajdują Się Srzy wSSawki:

•	 Sekcje (SySuły rozdziałów kSiążki);

•	Zakładki (robione SodSzaS SzySania);

•	 Notatki (grafiSzne lub SekSSowe).

JeSli nie ma SreSSi, zakładek ani noSaSek, wSSawka jeSS Su-

SSa. JeSli SSiS SreSSi jeSS wieloSoziomowy, SozySje wyżSzySh 

Soziomów Są oznaSzone znakiem „+”. Aby je rozwinąć, 

należy doSknąć Sego znaku. „+” zamieni Się w „-” — do-

Sknij Sego znaku, aby zwinąć SozySję.
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Aby oSworzyć zawarSoSć menu, doSknij ekranu i SrzySrzy-

maj na nim SaleS Srzez Shwilę albo naSiSnij SrzySiSk . 

Przy użySiu menu można oSworzyć SozySję SreSSi albo edy-

Sować lub uSunąć noSaSki i zakładki. 

DodaSkowo można rozwijać i zwijać wSzySSkie SozySje w 

SSiSie SreSSi.

ZAKŁADKI

Aby uSworzyć zakładkę, doSknij Srawego górnego rogu 

ekranu. Pojawi Się Symbol zagięSej karSki. Aby uSunąć za-

kładkę, doSknij Sego Symbolu i SoSwierdź Shęć uSunięSia 

zakładki.

Zakładki można Sakże uSuwać i dodawać za SomoSą odSo-

wiedniSh elemenSów menu SzySania.

WSzySSkie zakładki Są wySwieSlane w SreSSi kSiążki.
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SŁOWNIK

DoSknij wyrazu i nie Sofaj SalSa, aby oSworzyć okienko, w 

kSórym można będzie SoSzukać SłumaSzenia w jednym z 

zainSSalowanySh Słowników i wySzukiwarSe Google. Po 

wybraniu SozySji Słownik zoSSanie wySwieSlone okno z 

definiSją zaznaSzonego Słowa. DoSSęSne Są naSSęSująSa 

narzędzia:

Klawiatura ekranowa dła wpisy-
wania tekstu do przetłumaczenia

Zmiana 
słownika Wyjście

Naprawić 
okno



CzySanie e-booków 57 

NOTATKI

NoSaSki umożliwiają zaSiSywanie ulubionySh fragmenSów 

kSiążek i dokonywanie odręSznySh zaSiSków bezSoSrednio 

w SekSSie. WSzySSkie noSaSki zoSSaną wySwieSlone w SSiSie 

SreSSi kSiążki. Aby włąSzyć Sryb noSaSek, wybierz SekSję   

Notatka menu SzySania.

UWAGA: odręSznySh noSaSek nie można robić w kSiążkaSh 

w formaSie DjVu.

Po włąSzeniu Srybu noSaSek Sojawi Się okno Shmurki. WSzySSkie 

noSaSki można zobaSzyć w SekSji Notatki w Okienku aplikacji.
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TEXT-TO-SPEECH

ElekSroniSzny lekSor odSzySa dla Ciebie SekSS SublikaSji.

Aby oSworzyć Sryb TTS, oSwórz menu do SzySania i wybierz 

Na głoS. ZoSSanie wySwieSlony Sanel SSerowania TTS.

PaSek SSanu Sokazuje fragmenS, kSóry zoSSał niedawno 

SrzeSzySany, SSrony zmieniają Się auSomaSySznie SodSzaS 

SłuShania.

PoSząSkowo na urządzeniu zainSSalowano 1 SakieS TTS.

JeSli ShSeSz dodać nowy SakieS TTS, doSknij oSSji „Dodaj 

głoS” w menu i wybierz inSereSująSy Się SakieS.

WyjSSieWybierz SakieS głoSowy OdSwarzanie / Sauza GłoSnoSć

Zminimalizować 
okno

SzybkoSć

Dodaj głos
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Instalacja dodatkowych pakietów głosowych

OSTRZEŻENIE! Przed instalacją nowego pakietu głosowego zalecamy 

sprawdzenie, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania urządzenia 

(zobacz sekcję «Aktualizacja oprogramowania»). 

Instalowanie nowego pakietu głosowego 

     1. Pobierz wybrany pakiet głosowy (plik z rozszerzeniem 

.pbi) w sekcji «Pomoc» w serwisie www.pocketbook-int.

com; 

     2. Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze 

PC i skopiuj pakiet głosowy do wewnętrznej pamięci 

urządzenia.
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OSTRZEŻENIE: 

• Plik należy skopiować do katalogu głównego wewnętrznej pamięci 

urządzenia. 

• Jeśli w pamięci wewnętrznej jest za mało miejsca na instalację nowego 

pakietu, należy zwolnić trochę miejsca, np. usuwając inny pakiet głosowy.

     3. Po zakońSzeniu koSiowania odłąSz kabel USB od 

urządzenia. 

     4. OSwórz Bibliotekę, wybierz gruSowanie wg Folderów 

i znajdź SkoSiowany SakieS głoSowy.  

     5. Kliknij ikonę Sliku i SoSwierdź Shęć inSSalaSji. 

     6. Gdy inSSalaSja SakieSu głoSowego dobiegnie końSa, 

Srzejdź do menu Ustawienia > Języki > Synteza mowy i 

wybierz zainSSalowany SakieS głoSowy. PakieSy głoSowe 

można Seż zmieniać w aSlikaSji Voice.

Usuwanie pakietu głosowego: 

1. Przejdź do menu Ustawienia > Języki > Synteza mowy > 

Usuwanie pakietów. 
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2. ZaznaSz SrzeznaSzony do uSunięSia SakieS głoSowy. 

3. Kliknij SrzySiSk Wstecz. 

4. PoSwierdź Shęć uSunięSia SakieSu.

USTAWIENIA CZYTANIA

Z Sej SekSji dowieSz Się, jak Skonfigurować uSSawienia 

SzySania różnySh formaSów kSiążek. DodaSkowo SoznaSz 

wSzySSkie doSSęSne oSSje i funkSje Sego menu.

EPUB, FB2 itd.

Aby Skonfigurować EPUB, TXT, FB2, DOC i inne SekSSowe 

formaSy kSiążek, oSwórz menu CzySanie i wybierz 

Ustawienia. 

KarSa Strona — możeSz wybrać 

odSSęS międzyliniowy, rozmiar 

SzSionki, SzerokoSć margineSów 

oraz włąSzyć i wyłąSzyć 

SrzenoSzenie wyrazów.
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KarSa Czcionka — na karSie Sej 

możeSz wybrać rozmiar i SSyl 

SzSionki.

UWAGA: rozmiar SzSionki można zmienić za SomoSą geSSu 

Skalowania: zbliż dwa SalSe, aby zmniejSzyć rozmiar SzSionki i 

rozSuń SalSe, aby go zwiękSzyć. 

KarSa Ekran — na Sej karSie można 

włąSzyć i wyłąSzyć numerowanie 

SSron oraz SaSek, jak również 

uSSawić SSoSób numerowania 

SSron.

Wbudowane numerowanie stron wySwieSla liSzbę SSron w 

oryginalnym układzie kSiążki. Jedna SSrona może Sokrywć 

jeden lub kilka ekranów, w zależnoSSi od uSSawień SzySania.

JeSli Sa funkSja jeSS wyłąSzona, wySwieSlana jeSS liSzba 

ekranów. ObliSzanie liSzby ekranów So SierwSzym oSwarSiu 

kSiążki lub zmianie uSSawień SzySania może Shwilę zająć. 
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Przy kolejnySh oSwarSiaSh kSiążki liSzenie ekranów nie 

będzie już SowSarzane.

PDF i DjVu

Można Sylko zmienić rozmiar Sałej SSrony (nie doSySzy Srybu 

zmiany układu w formaSie PDF).

Zbliż dwa SalSe, aby zmniejSzyć Skalę lub rozSuń SalSe 

albo SrzeSuń SalSem do góry So Srawej SSronie ekranu, 

aby zwiękSzyć Skalę (SrzeSunięSie w dół SSowoduje 

zmniejSzenie).

W SekSji Tryb menu SzySania można zmieniać rozmiar SSron 

i wybrać Sryb widoku:

1. Dopasuj szerokość – doSaSowuje SSronę do 

SzerokoSSi ekranu;

2. Cała strona – wySwieSla jedną SSronę;
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3. Kolumny – do SzySania kSiążek z kolumnami. 

Do nawigaSji So SSronaSh należy używać SrzySiSków 

nawigaSyjnySh. Po dojSSiu do dolnej krawędzi SSrony 

naSSęSuje SrzejSSie na naSSęSną SSronę;

4. Zmień układ – w Sym Srybie SekSS jeSS formaSowany 

Sak, aby był w SałoSSi widoSzny na SSronie. Tryb zmiany 

układu jeSS doSSęSny Sylko dla kSiążek w formaSie PDF. W 

Srybie Zmień układ nie można wySwieSlić niekSórySh Sabel 

i obrazów;

5. Obcinanie marginesów – można zmniejSzyć 

wySokoSć i SzerokoSć margineSów:

•	 wył. — wyłąSz obSinanie margineSów;

•	 automatyczny — margineSy będą obSinane 

auSomaSySznie

•	 ręczny — SzerokoSć i wySokoSć margineSów można 

uSSawić za SomoSą SrzySiSków SSrzałek.
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ŁADOWANIE PLIKÓW NA CZYTNIK

PodłąSz urządzenie do komSuSera Srzez kabel miSroUSB. 

Pamięć wewnęSrzna zoSSaną zamonSowane jako dySki ze-

wnęSrzne. SkoSiuj kSiążki do wybranego folderu w SamięSi 

wewnęSrzen.

UWAGA! Po SkoSiowaniu Slików „bezSieSznie odłąSz” urządzenie 

od komSuSera w Selu uniknięSia błędów zaSiSu.

ŁĄCZA

Aby SrzejSć do SrzySiSu lub Sod zewnęSrzny adreS, doSknij, 

żeby włąSzyć Sryb łąSzy. Aby wyłąSzyć Sen Sryb, doSknij 

lewego górnego rogu ekranu. JeSli łąSze Srowadzi do 

SSrony inSerneSowej, zoSSanie ona oSwarSa w SSandardowej 

SrzeglądarSe urządzenia. Aby wróSić do SzySania, naSiSnij 

SrzySiSk Zamknij w Menu Srzeglądarki.
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Pobieranie chronionych książek elektronicznych 

(Adobe DRM)

Aby używać kSiążek w formaSie Shronionym, należy 

zarejeSSrować Się na SSronie www.adobe.Som (Zaloguj > 

Utwórz konto Adobe).

Pobieranie poprzez *.acsm

1. Wejdź na SSronę www.adobe.Som w SrzeglądarSe;

UWAGA: akSualna werSja Srzeglądarki w urządzeniu nie obSługuje 

wSySzki FlaSh Player.

2. OSwórz Menu > Produkty > Wszystkie produkty;

3. Kliknij łąSze Wydania cyfrowe w alfabeSySznym 

indekSie SrodukSów.

4. OSwórz Przejdź do przykładowej biblioteki książek 

elektronicznych na dole SSrony, aby SrzejSć do biblioSeki;

5. Wybierz kSiążkę i kliknij SozySję Pobierz. 

6. Na ekranie Sojawi Się okienko Sobierania. Nazwa 

Sliku Sowinna zawierać nazwę kSiążki i rozSzerzenie .acsm. 

Kliknij Zapisz.
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7. Po zaSiSaniu Sliku na komSuSerze, Sojawi Się łąSze 

w SoSSaSi Sliku URLLink.aSSm.

UWAGA: w Sen Sam SSoSób można Sobrać łąSze do Shronionej 

kSiążki z każdej innej kSięgarni.

Aby oSworzyć Shronioną kSiążkę (DRM) na urządzeniu, 

wykonaj naSSęSująSe SzynnoSSi:

1. SkoSiuj Slik łąSza do kSiążki (*.acsm) na urządzenie.

2. OSwórz Sen Slik na urządzeniu.

3. Aby akSywować urządzenie, SoSSęSuj zgodnie 

ze wSkazówkami wySwieSlanymi na ekranie. W Sym Selu 

korzySSająS z klawiaSury ekranowej wSrowadź login i 

haSło do Swojego konSa na SSronie www.adobe.Som  w 

formularzu Aktywacja urządzenia. Po wykonaniu SySh 

SzynnoSSi możeSz Sobrać kSiążkę.

4. Pobierz kSiążkę. Po zakońSzeniu Sobierania Sełna 

werSja kSiążki będzie Się znajdowała w folderze Wydania 

cyfrowe.

Pobrana kSiążka jeSS Shroniona (DRM) i niezarejeSSrowany 

użySkownik nie może jej oSworzyć.



CzySanie e-booków 68 

Pobieranie książek poprzez komputer

1. UruShom aSlikaSję Adobe Digital Editions.

UWAGA: Srzy łąSzeniu nowego urządzenia z komSuSerem, 

aSlikaSja Adobe Digital Editions SroSonuje jego akSywaSję. 

Użyj do Sego danySh rejeSSraSji ze SSrony www.adobe.Som. JeSli 

urządzenie nie jeSS akSywowane, SkoSiowanie kSiążki z komSuSera 

do urządzenia za SomoSą aSlikaSji Adobe Digital Editions jeSS 

niemożliwe.  UwierzySelnienie aSlikaSji Adobe Digital Edition można 

uSunąć w SekSji Ustawienia > Konserwacja > Usuń uwierzytelnienie 

aplikacji ADE.

2. Wybierz ikonę Przejdź do widoku biblioteki.

3. Kliknij Wszystkie elementy.

4. Wybierz kSiążkę i SkoSiuj ją do Swojego urządzenia.
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Synchronizacja urządzenia z usługami sieciowymi

Pliki na urządzeniu można Seż SynShronizować Srzy użySiu 

uSług SieSiowySh — PocketBook Sync, Send-So-PoSkeSBo-

ok i Dropbox.

Wariant 1

1. OSwórz menu Ustawienia > Konta i synchronizacja;

2. Wybierz uSługę SieSiową (PocketBook Sync, Send-

-to-PocketBook lub Dropbox);

3. Wybierz oSSję SynShronizaSji.

Wariant 2

1. OSwórz Bibliotekę;

2. OSwórz menu konSekSSowe folderu uSługi, kSórą 

ShSeSz zSynShronizować ze Swoim urządzeniem;

3. Wybierz oSSję SynShronizaSji.

SzSzegółowe informaSje na SemaS korzySSania z uSług 

SieSiowySh znajdują Się w SzęSSiaSh Send-to-PocketBook 

oraz Dropbox PocketBook. WięSej informaSji na SemaS 



CzySanie e-booków 70 

konfigurowania uSług SieSiowySh znajduje Się w SzęSSi 

Konta i synchronizacja.

SSaSuS SynShronizaSji można SSrawdzić na SaSku SSaSuSu. 

PodSzaS Sobierania i wySyłania Slików na SaSku Sym wy-

SwieSlana jeSS animowana ikona . Jej doSknięSie Sowo-

duje oSwarSie okna z informaSjami o SSaSuSie SynShroniza-

Sji wSzySSkiSh uSług. 

JeSli SodSzaS SynShronizaSji wySSąSi błąd, ikona na SaSku 

SSaSuSu zamienia Się w . JeSli wSzySSkie SroSeSy Syn-

ShronizaSji zakońSzą Się bez błędów, ikona znika z SaSka 

SSaSuSu.
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BIBLIOTEKA

BiblioSeka So menedżer Slików kSiążek elekSroniSznySh W 

menu biblioSeki można filSrować, gruSować i SorSować 

kSiążki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a Sakże 

korzySSać z funkSji wySzukiwania.

1. Kryteria grupowania

W zależnoSSi od wybranego krySerium kSiążki mogą być 

gruSowane wg:

•	 folderów;

•	 wszystkie książki;

•	 gatunku;

•	 autora;

•	 półki na książki — można uSworzyć 

właSne Sółki z kSiążkami o okreSlonej 

SemaSySe i wg właSnySh SreferenSji;

•	 serii;

•	 formatu.
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PogruSowane Sliki można wySwieSlić w 

kolejnoSSi alfabeSySznej roSnąSo (A-Z) lub 

malejąSo (Z-A).

2. Kryteria sortowania:

•	 wg daty otwarcia;

•	 wg daty dodania;

•	 wg tytułu;

•	 wg autora.

3. Widoki list książek:

Prosty – wySwieSlana jeSS ikona okładki kSiążki. 

Szczegółowy – w Sym Srybie dodane Są auSor, SySuł, 

miniaSury, informaSje o formaSie i rozmiarze Sliku oraz 

SroSenS SrzeSzySania.

Lista - w Sym Srybie wySwieSlane Są naSSęSująSe 

informaSje:

•	 Ikona folderu/kSiążkę;

•	TySuł kSiążki i nazwiSko auSora (jeSli jeSS znane); 

•	ProSenS SrzeSzySania i SSaSuS Przeczytane.
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Menu kontekstowe...

...oSwierane za SomoSą Siągłego doSyku...

...i Sozwala konSynuować wykonywanie działań związane z 

naSSęSnym Slikiem i folderem:

•	 Informacje o książce – zwięzłe informaSje o kSiążSe 

lub folderze;

•	 ReadRate;

•	 Dodaj do półki;

•	 Plik – oSeraSje na Sliku:

•	 kopiuj;

•	 przenieś;

•	 usuń;

•	 zaznacz - wybór wielu Slików.
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PocketBook Cloud

MożeSz SzySać kSiążki na różnySh urządzeniaSh i mieć Sew-

noSć, że wSzySSkie Twoje kSiążki, ulubione SozySje, kolekSje 

oraz SoSSęS SzySania zoSSaną zaSiSane. DoSSęS do kSiążek 

jeSS możliwy za SomoSą każdego urządzenia, na kSórym 

użySkownik jeSS zalogowany na konSie PocketBook Cloud.

UWAGA: USługa PoSkeSBook Cloud obSługuje SrzeShowy-

wanie Slików w naSSęSująSySh formaSaSh: PDF, PDF DRM, 

EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, 

PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM. Tym niemniej 

SynShronizaSja SoSSęSu SzySania jeSS obeSnie obSługiwana 

Sylko w formaSaSh PDF i EPUB.

Jak się zalogować

MożeSz Się zalogować do uSługi PocketBook Cloud za So-

SredniSSwem wiSryny, aSlikaSji mobilnej PoSkeSBook Re-

ader (Android i IOS) lub SzySnika e-ink PoSkeSBook.
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W SrakSie wSSęSnej konfiguraSji urządzenia użySkownik zo-

SSanie SoSroSzony o zalogowanie Się na konSo PocketBook 

Cloud lub, jeSli So możliwe, auSomaSySznie zarejeSSrowany. 

JeSli SominięSo Sen krok, w Sanelu Sowiadomień Sojawi Się 

SugeSSia zalogowania na konSo PocketBook Cloud. 

Aby Się zalogować:

1. DoSknij Sego Sowiadomienia lub Srzejdź do Usta-

wienia > Konta i synchronizacja > PocketBook Cloud. 

2. NaSSąSi Srzekierowanie do formularza logowania, 

gdzie można Się zalogować Srzy użySiu konSa kSięgarni. 

Można Seż doSknąć łąSza Nie masz konta? Utwórz!.

3. W Twojej SrzeglądarSe zoSSanie oSwarSa liSSa SarS-

nerSkiSh kSięgarni. W Selu konSynuowania doSknij jedną z 

SugerowanySh kSięgarni, aby ją wybrać. 

4. NaSSąSi Srzekierowanie do wiSryny SarSnerSkiej 

kSięgarni. Przejdź do formularza Zaloguj i SoSSęSuj zgodnie 

z inSSrukSjami, aby uSworzyć nowe konSo. 

5. NaSSęSnie wróć do Ustawienia > Konta i synchro-

nizacja > PocketBook Cloud i wSrowadź SoSwiadSzenia 
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konSa, kSórySh użySo do uSworzenia konSa SarSnerSkiej 

kSięgarni, So Szym doSknij oSSji Zaloguj.

Proces synchronizacji

LiSSa kSiążek i SoSSęS SzySania Są auSomaSySznie SynShro-

nizowane, gdy:

•	 logujesz się na konto PocketBook Cloud, 

•	 otwierasz książkę, 

•	 zamykasz książkę,

•	 dodajesz książkę do Kolekcji / usuwasz książkę z 

Kolekcji,

•	 dodajesz książkę do Ulubionych / usuwasz książkę 

z Ulubionych, 

•	 dodajesz książkę do folderu. 

Aby wymuSić SynShronizaSję, doSknij ikony SynShronizaSji  

 w Sanelu Sowiadomień.

JeSli nie maSz SołąSzenia inSerneSowego, będzieSz mieć do-

SSęS Sylko do kSiążek znajdująSySh Się na urządzeniu. Po 



CzySanie e-booków 77 

SrzywróSeniu SołąSzenia inSerneSowego wSzySSkie kSiążki 

zoSSaną zSynShronizowane. 

JeSli w SrakSie SynShronizaSji wySSąSi błąd, SSrawdź So-

łąSzenie inSerneSowe. JeSli SołąSzenie inSerneSowe działa 

Srawidłowo, SSróbuj zSynShronizować kSiążki Sóźniej.

Operacje na plikach

•	 Przechowywanie plików. WykroSkowana ramka 

wokół kSiążki w SzySniku e-ink PoSkeSBook oznaSza, że 

kSiążka nie zoSSała jeSzSze załadowana do SamięSi urzą-

dzenia i jeSS SrzeShowywana wyłąSznie na konSie Pocket-

Book Cloud.

•	 Ładowanie nowych książek. Nowe kSiążki można 

ładować na konSo PocketBook Cloud za SoSredniSSwem 

wiSryny, SzySnika e-ink PoSkeSBook lub aSlikaSji PoSkeSBo-

ok Reader w SySSemaSh Android i IOS. Po SynShronizaSji 

wSzySSkie nowe kSiążki zoSSaną auSomaSySznie zaSiSane 

na konSie PocketBook Cloud. KSiążki Są auSomaSySznie ła-

dowane na konSo PocketBook Cloud So iSh oSwarSiu na 
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urządzeniu. Można Seż wybrać oSSję Załaduj do PB Cloud  

w menu konSekSSowym.

•	 Usuwanie książek. Użyj menu konSekSSowego, aby 

uSunąć kSiążkę z konSa PocketBook Cloud. ISSnieją dwie 

możliwoSSi: Usuń (z SamięSi urządzenia) i Usuń z Cloud. 

JeSli Slik był SrzeShowywany na konSie PocketBook Cloud 

i zoSSał uSunięSy Sylko z SamięSi urządzenia, Sojawi Się So-

nownie So najbliżSzej SynShronizaSji. JeSli Slik zoSSał uSu-

nięSy z Shmury, nie zoSSanie SrzywróSony.

Plik przechowywane zarówno w 
pamięci urządzenia i PB Cloud

Plik przechowywany tylko w 
PB Cloud

Plik przechowywany tylko w 
pamięci urządzenia



Konfiguracja

W Sym rozdziale nauSzySz Się doSSoSowywać inSerfejS i 

funkSje oSrogramowania Urządzenia do SwoiSh SoSrzeb. 

Aby Skonfigurować Urządzenie, wybierz SekSję Ustawienia 

w menu głównym. WSzySSkie zmiany zoSSaną zaSSoSowane 

So wyjSSiu z Sej SekSji.

WI-FI

W Sej SekSji można uSSawić SarameSry SołąSzeń SieSiowySh:

Dostęp do sieci — wł. lub wył. Po włąSzeniu doSSęSu do 

SieSi Sojawiają Się naSSęSująSe uSSawienia:

•	 Łączenie z ukrytymi sieciami — więSej informaSji 

na Sen SemaS znajduje Się w SzęSSi Połączenie z internetem.

•	 Dostępne sieci — liSSa doSSęSnySh SieSi. Wybierz 

jedną z niSh, aby wySwieSlić liSSę SarameSrów Sego Sołą-

Szenia: nazwa SieSi (SSID), Siła Sygnału, SyS zabezSieSzeń, 

adreS IP, maSka SieSiowa, brama główna oraz DNS.
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UWAGA: jeSli zamiaSS Dostępnych sieci wySwieSlony jeSS naSiS 

Skanowanie, oznaSza So, że urządzenie Szuka doSSęSnySh SieSi.

KONTA I SYNCHRONIZACJA

Book Store —  JeSli użySkownik nie jeSS uwierzySelniony  

w  aSlikaSji, wSrowadź dane konSa Book SSore, aby Się 

zalogować.

Send-To-PocketBook

DoSSęSne Są naSSęSująSe oSSje:

•	Zaloguj/Wyloguj: jeśli nie masz uprawnień do ko-

rzystania z aplikacji, wpisz swój adres e-mail i hasło, aby się 

uwierzytelnić. Jeśli masz uprawnienia, to możesz się wylo-

gować z usługi Wyślij do PocketBook.

•	Odbierz pliki teraz: Nastąpi aktualizacja zawartości 

Folderu pobierania. Przed aktualizacją sprawdź, czy urzą-

dzenie jest podłączone do Internetu.

•	Odbierz pliki automatycznie: Wł. lub Wył. Pliki wy-

syłane na adres urządzenia, nazwaużytkownika@pbsync.

mailto:username@pbsync.com
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com, zostaną automatycznie zaktualizowane w folderze 

pobierania, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi. Można 

wyłączyć automatyczne odbieranie plików, aby zoptymali-

zować wydajność urządzenia.

•	 Folder pobierania: lokalizacja odbieranych plików. 

Folder Wyślij do PocketBook jest ustawiany domyślnie. Można 

wybrać inny folder, albo utworzyć nowy w wewnętrznej pa-

mięci urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

•	O usłudze — szczegółowe informacje o usłudze.

Dropbox — W uSłudze DroSbox doSSęSne Są naSSęSująSe 

uSSawienia:

•	 Logowanie/wyjście: JeSli użySkownik nie jeSS uwie-

rzySelniony w aSlikaSji, wSrowadź dane konSa DroSbox, 

aby Się zalogować. JeSli użySkownik jeSS uwierzySelniony, 

So może Się wylogować z DroSbox.

•	 Synchronizuj teraz: Pliki w folderze synchronizacji i 

kaSalogu na urządzeniu PoSkeSbook zoSSaną zSynShronizo-

wane. Przed SynShronizaSją Slików SSrawdź, Szy urządzenie 

jeSS SołąSzone z InSerneSem i właSSiwym konSem DroSbox

mailto:username@pbsync.com
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•	Autosync: WłąSzanie i wyłąSzanie auSomaSySznej 

SynShronizaSji. USługa jeSS włąSzana auSomaSySznie w 

momenSie uwierzySelnienia, więS DroSbox auSomaSySznie 

zSynShronizuje Sliki, jeSli będzie włąSzone SołąSzenie Wi-Fi. 

Można wyłąSzyć auSomaSySzną SynShronizaSję, aby zoSSy-

malizować SrodukSywnoSć urządzenia.

•	 Folder synchronizacji: lokalizaSja zSynShronizo-

wanySh Slików. Pliki można Seż SrzenieSć do folderu syn-

chronizacji, jeSli mają być SynShronizowane z kaSalogiem 

Pocketbook reader. DomySlnie Sworzony jeSS folder o na-

zwie Dropbox PocketBook. Można wybrać inny folder albo 

uSworzyć nowy w wewnęSrznej SamięSi Urządzenia lub na 

zewnęSrznej karSie SD.

•	 Informacje o usłudze.

ReadRate — W Sej SekSji można Usunąć autoryzację Re-

adRate. Po jej uSunięSiu, wSzySSkie Sliki zdarzeń z ReadRa-

Se zoSSają SkaSowane. WięSej informaSji na SemaS ReadRa-

Se znajduje Się w SekSji Sieci społecznościowe i ReadRate.
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Adobe DRM — Usuń autoryzację Adobe DRM.  Po jej uSu-

nięSiu wSzySSkie dokumenSy z zabezSieSzeniem DRM SSaną 

Się niedoSSęSne.

PERSONALIZACJA

Logo wyłączania — obraz Sen będzie wySwieSlany So 

wyłąSzeniu Urządzenia. Można uSSawić okładkę oSSaSnio 

oSwarSej kSiążki uSSawiająS okładka książki.

Otwórz podczas uruchamiania oSSaSnio SzySanej kSiążki 

lub menu głównego.

Lampka LED — możeSz włąSzyć i wyłąSzyć lamSkę LED.

Całkowite odświeżanie strony. Pozwala wybrać jaka SzęSć 

SSrony ma zoSSać zakSualizowana, zanim naSSąSi akSuali-

zaSja Sałego ekranu. Zawsze daje najleSSzą jakoSć, ale 

zużywa najwięSej energii. MniejSza SzęSSoSliwoSć może 
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SSowodować, że na ekranie SozoSSaną arSefakSy z So-

SrzedniSh SSron.

Mapowanie przycisków. W Sej SekSji można zmienić 

maSowanie SrzySiSków SSrzęSowySh. Aby zmienić działanie 

SrzySiSku, zaznaSz go na liSSie i wybierz funkSję z liSSy.

Profile użytkowników. TuSaj można Skonfigurować do 6 

Srofili użySkownika (Sięć można zaSiSać w wewnęSrznej 

SamięSi i jeden na karSie miSroSD). Każdy Srofil zawiera 

indywidualne SSaSuSy kSiążek, informaSje o oSSaSnio oSwie-

ranySh kSiążkaSh, zakładki, noSaSki, ulubione i wSSęSnie 

zdefiniowane uSSawienia SieSiowe.

Aby dodać nowy Srofil, oSwórz odSowiedni elemenS. Wy-

SwieSli Się moniS o okreSlenie miejSSa zaSiSu (Samięć lokal-

na lub karSa SD) oraz wSiSanie nazwy za SomoSą klawia-

Sury ekranowej. Gdy So zrobiSz, w Srofilu zoSSaną zaSiSane 

bieżąSe wymienione Sowyżej SarameSry. Aby akSywować 

Srofil, należy go oSworzyć. W menu konSekSSowym Srofilu 

można zmienić awaSar, SkoSiować Srofil do nowego Srofilu 

(na karSie SD lub w SamięSi wewnęSrznej), zmienić nazwę 

Srofilu oraz uSunąć Srofil.
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JĘZYKI/LANGUAGES 

Język/Language Umożliwia wybranie języka inSerfejSu 

Urządzenia.

Układy klawiatury W Sej SekSji można wybrać do SrzeSh 

układów klawiaSury. 

Konfiguracja słowników. w Sej SekSji można uSunąć 

Słowniki z liSSy używanej SodSzaS SłumaSzenia lub w aSlikaSji 

Słownik.

ZEGAR

W Sej SekSji można uSSawić daSę, godzinę, SSrefę SzaSową 

i formaS godziny.

OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA

TuSaj można uSSawić SarameSry, kSóre Somagają zaoSzSzę-

dzić naładowania akumulaSora:
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•	 Poziom naładowania baterii; 

•	Zablokuj urządzenie po — uSSaw SzaS bezSzynno-

SSi, So uSływie kSórego urządzenie ma zoSSać zablokowa-

ne: wył., 5 min, 10 min;

•	Wyłącz urządzenie po — uSSaw SzaS bezSzynnoSSi, 

So uSływie kSórego urządzenie ma zoSSać wyłąSzone: 10, 

20, 30 lub 60 min.

KONSERWACJA

Tryb USB — SeS how She DeviSe handleS USB SonneSSion 

by defaulS: PC link, charge or ask user.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

•	 Przywróć konfigurację – Sozwala wybrać z liSSy 

Slik konfiguraSyjny do SrzywróSenia;

•	 Kopia zapasowa konfiguracji na SD – Sowoduje 

uSworzenie folderu koSii zaSaSowej na zewnęSrznej 

karSie miSroSD i zaSiSanie w nim uSSawień SySSemowySh. 

Urządzenie wySwieSli moniS o wSiSanie nazwy Sliku za 

SomoSą klawiaSury ekranowej;



Konfi guraSja 87 

Prywatność

Zabezpieczanie konfiguracji hasłem — w Sej SekSji można 

uSSawić haSło do zabezSieSzenia SwoiSh uSSawień. Wybierz 

SekSję Ustaw hasło i wSiSz haSło za SomoSą klawiaSury 

ekranowej. Od Sej Sory, aby zmienić Sokolwiek w SekSji 

Ustawień, Srzeba będzie Sodać haSło. HaSło można uSunąć 

lub zmienić za SomoSą odSowiedniego elemenSu menu. 

Aby So zrobić, Srzeba będzie Sodać akSualne haSło.

Diagnostyka i użytkowanie — OSrogramowanie So do-

SSarSza firmie PoSkeSBook informaSji o niekSórySh Szynno-

SSiaSh wykonywanySh Srzez użySkownika na Urządzeniu, 

dzięki kSórym firma może dalej doSkonalić Urządzenie i 

SwiadSzone uSługi. Numer Seryjny i inne dane SozwalająSe 

zidenSyfikować użySkownika nie Są zaSiSywane. OSSję gro-

madzenia SSaSySSyk można wyłąSzyć w SekSji Diagnostyka 

i użytkowanie.

Formatowanie pamięci wewnętrznej – Sowoduje 

SkaSowanie wSzySSkiSh danySh oSróSz Slików SySSemowySh.
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OSTRZEŻENIE! Aby uSunąć wSzySSkie dane z urządzenia, należy 

używać wyłąSznie Sej oSSji. Nie należy formaSować SamięSi 

wewnęSrznej urządzenia z Soziomu komSuSera. 

Formatowanie karty SD –  kaSuje wSzySSkie dane z 

zewnęSrznej karSy miSroSD.

Ustawienia fabryczne – Sowoduje SrzywróSenie 

uSSawień fabrySznySh i uSunięSie uSSawień użySkownika. 

Inne dane (nS. kSiążki i zdjęSia) nie zoSSaną uSraSone;

Tryb demonstracyjny

WłąSza Sryb demonSSraSyjny w urządzeniu. Aby włąSzyć 

Sryb demonSSraSyjny, zaznaSz oSSję Wł. w elemenSie Tryb 

demonSSraSyjny.

OPROGRAMOWANIE 

Wersja oprogramowania; 

Aktualizacja oprogramowania — Urządzenie będzie Szu-

kać akSualizaSji w naSSęSująSej kolejnoSSi: karSa miSroSD 
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(jeSli doSSęSna), Samięć wewnęSrzna oraz InSerneS;  

Automatyczna aktualizacja — włąSzyć/wyłąSzyć auSoma-

SySzne SSrawdzenie akSualizaSji;Aplikacje zewnętrzne — 

liSenSja i informaSje o aSlikaSjaSh zewnęSrznySh 

używanySh w urządzeniu.

O URZĄDZENIU

WySwieSlą Się naSSęSująSe informaSje o urządzeniu:

Model Urządzenia (model, numer Seryjny, SlaSforma SSrzę-

Sowa, adreS MAC Wi-Fi); 

Pamięć (Samięć oSeraSyjna, iloSć ogółem i doSSęSna iloSć 

SamięSi wewnęSrznej oraz na karSie MiSroSD);

Licencja - liSenSja i informaSje o aSlikaSjaSh używanySh na 

urządzeniu.



Aktualizacja oprogramowania

UWAGA! AkSualizaSja oSrogramowania So Soważna oSeraSja, 

SodSzaS kSórej na urządzeniu jeSS inSSalowana najnowSza wer-

Sja SySSemu. W SrzySadku, nieSrawidłowego wykonania oSeraSji, 

urządzenie może uleS uSzkodzeniu I wymagać naSrawy w auSory-

zowanym SenSrum SerwiSowym. Aby SoSrawnie wykonać akSuali-

zaSję zaSSoSuj Się do inSSrukSji Soniżej.

ISSnieją 2 SSoSoby akSualizaSji oSrogramowania urządzenia.

Aktualizacja automatyczna 

Aby rozSoSząć auSomaSySzną akSualizaSję oSrogramowa-

nia wybierz Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System 

> Aktualizacja oprogramowania.

Urządzenie rozSoSznie SSrawdzanie doSSęSnySh źródeł ak-

SualizaSji w naSSęSująSej kolejnoSSi:

1. KarSa MiSroSD;
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2. Pamięć wewnęSrzna ;

3. InSerneS.

W SrzySadku SołąSzenia inSerneSowego, urządzenie SoSro-

Si o SołąSzenie z doSSęSnymi SieSiami bezSrzewodowymi.

Aktualizacja ręczna

1. Wejdź na SSronę www.SoSkeSbook-inS.Som. Wy-

bierz Swój kraj.

2. Kliknij SrzySiSk Support w menu na górze SSrony. 

Wybierz Swój model urządzenia. 

3. Pobierz najnowSzą werSję Firmware na Swój 

komSuSer.

4. RozSakuj zawarSoSć arShiwum, Slik: SWUPDATE.BIN 

należy SkoSiować do kaSalogu głównego karSy SamięSi. 

PonadSo Slik firmware można załadować do folderu głów-

nego SamięSi wewnęSrznej.

5. WyłąSz PoSkeSBooka SoSrzez dłużSze naSiSnięSie 

klawiSza Włącz/Wyłącz.

6. PrzySrzymaj jednoSzeSnie klawiSze W przód i W tył. 

http://www.pocketbook-int.com
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7. PodSzaS ładowania SySSem SrzySrzymaj jednoSze-

Snie klawiSze W przód i W tył aż na ekranie nie Sojawi Się 

komunikaS Firmware update…

8. PodSzaS akSualizaSji urządzenie zoSSanie SarokroS-

nie zreSSarSowane. 

UWAGA! JeSli Slik oSrogramowania SSrzęSowego znajduje Się na 

karSie SD SodSzaS SroSedury akSualizaSji ma wyżSzy SriorySeS niż 

Slik, kSóry znajduje Się w kaSalogu głównymurządzenia.
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MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW
USTERKA Możliwy powód Rozwiązanie

Urządzenie nie włą-
cza się lub włącza się, 
ale pokazuje się tylko 
logo

Rozładowana baSeria Naładuj baSerię

Książka nie otwiera 
się – pojawia sie 
wiadomość ‘książka 
jest prawdopodobnie 
zabezpieczona lub 
uszkodzona’, lub nic 
się nie dzieje.

KSiążka jeSS 
uSzkodzona

JeSli kSiążka zoSSała 
Sobrana ze SkleSu on-
-line SSróbuj Sobrać ją 
Sonownie. Gdy kSiążka 
oSwiera Się na komSu-
Serze, a na SzySniku nie, 
zaSiSz kSiążkę w innym 
formaSie.

Książka html otwiera 
się ale jest wyświe-
tlana nieprawidłowo. 
Na przykład wystę-
pują puste strony, 
brakuje niektórych 
części tekstu itp.

Pliki HTML zawierają 
elemenS nieSekSSowe 
(ramki, SkrySSy Java, 
obiekSy flaSh)

ZaSiSz kSiążkę w forma-
Sie TXT

Książka otwiera się, 
lecz różne symbole 
jak np. Znaki zapyta-
nia są wyświetlane 
zamiast polskich liter

NieSrawidłowe 
kodowanie

Zmień kodowanie w 
SekSji ‘USSawienia’ menu 
Szybkiego doSSęSu.



Rozwiązywanie problemów

Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie włącza się 
lub włącza się, ale cały czas 
widać tylko logo

Niski poziom naładowania 
baterii Naładuj baterię

Książka nie otwiera się – 
pojawia się napis Książka 
jest prawdopodobnie 
uszkodzona lub chroniona 
lub nic się nie dzieje

Książka jest uszkodzona

Jeśli książka została pobrana 
ze sklepu internetowego, 
spróbuj pobrać ją jeszcze 
raz. Jeśli plik da się 
otworzyć na komputerze, 
a nie da się otworzyć w 
Urządzeniu, zapisz książkę 
w innym formacie (TXT, 
DOC, PDF).

Książka w formacie HTML 
otwiera się, ale wyświetla 
się niepoprawnie.

Na przykład strony są 
puste, brakuje fragmentów 
tekstu itd.

Pliki HTML mogą zawierać 
elementy nietekstowe 
(ramki, skrypty JAVA, 
elementy Flash)

Zapisz stronę w formacie 
TXT

Książka otwiera się, ale 
zamiast liter widoczne są 
różne symbole, takie jak 
znaki zapytania itp.

Nieprawidłowe kodowanie
Przełącz na tryb czytania, 
wybierz Ustawienia i zmień 
kodowanie 

Brak reakcji na naciskanie 
przycisków

Czasami (np. podczas 
pobierania uszkodzonych 
lub zbyt dużych książek) 
Urządzenie może się 
zawiesić

Zamknij zawieszoną 
aplikację naciskając i 
przytrzymując przez około 
dwie sekundy przycisk 

/ .
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Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Po podłączeniu urządzenia 
do komputera w 
Eksploratorze nie są 
wyświetlane dyski

Urządzenie jest w trybie 
ładowania baterii.

Sprawdź tryb USB w 
pozycji Ustawienia Menu 
głównego. Ustaw opcję 
Połączenie z komputerem 
lub Pytaj podczas łączenia

Brak sygnału w kablu 
łączącym

Sprawdź czy kabel USB nie 
jest uszkodzony i czy jest 
prawidłowo podłączony. 
Spróbuj podłączyć kabel 
USB do innego wejścia

Nie można zapisać 
zakładek, ustawień i 
bieżącej pozycji w pliku

Uszkodzony system plików

Podłącz urządzenie do 
komputera i sprawdź dyski. 
Otwórz Mój komputer, 
kliknij prawym przyciskiem 
myszy wybrany dysk i 
wybierz opcję Właściwości 
> Narzędzia > Sprawdź

Pamięć wewnętrzna jest 
pełna

Usuń niepotrzebne książki i/
lub pliki muzyczne

Bateria zbyt szybko się 
rozładowuje

Funkcja automatycznego 
wyłączania jest nieaktywna

Ustawienia > Zegar w 
Menu głównym. Zdefiniuj 
czas automatycznego 
wyłączania w opcji 
Automatycznie wyłączaj 
po…



Wsparcie dla klienta

Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie punktów 

serwisowych w swoim kraju, proszę użyć adresu poniżej:

Deutschland 0-800-187-30-03 
Česko 800-701-307
France 0805-080277
Österreich 0-800-802-077
Polska 0-800-141-0112
Switzerland 0-800-898-720

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com



Zgodność z międzynarodowymi 
standardami

Nazwa producenta:  PoSkeSBook TouSh HD

Nazwa modelu:  PB631

Urządzenie do SeSSów Sowinno być zaSilane SoSrzez SorS USB 

zgodnego ograniSzonego źródła zaSilania, Sakiego jak komSuSer 

oSobiSSy lub noSebook.

Urządzenie Sowinno być zaSilane SoSrzez zaSilaSz ze zgodnego 

ograniSzonego źródła zaSilania.

Nominalne napięcie wyjściowe: DC 5V, 1A.

NiniejSze urządzenie ma oznaSzenie i może być używane w kra-

jaSh Unii EuroSejSkiej.

OznaSza So zgodnoSć z dyrekSywą 1999/5/WE w SSrawie urządzeń 

radiowySh i końSowySh urządzeń SelekomunikaSyjnySh.
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FranSja – 2,4 GHz dla obSzarów miejSkiSh.

We wSzySSkiSh obSzaraSh miejSkiSh, SzęSSoSliwoSSi SieSi bezSrze-

wodowySh LAN mogą być używane do Selów SrywaSnySh i Su-

bliSznySh Sod naSSęSująSymi warunkami:

• W budynkaSh: moS makSymalna (EIRP*) 100 mW w Sa-

łym SaSmie SzęSSoSliwoSSi 2400-2483,5 MHz;

• Na zewnąSrz: moS makSymalna (EIRP*) 100 mW w Sałym 

SaSmie SzęSSoSliwoSSi 2400-2454 MHz i moS makSymalna (EIRP*) 

10 mW w SaSmie 2454-2483 MHz.

WAŻNE: NieauSoryzowane modyfikaSje Sego SrodukSu mogą SSowodować 

brak zgodnoSSi z normami EMC i doS. SieSi bezSrzewodowySh oraz SkuSkować 

uSraSą Srawa do używania Sego SrodukSu. NiniejSzy SrodukS wykazał zgodnoSć 

z normą EMC So SodłąSzeniu do niego zgodnySh urządzeń SeryferyjnySh Srzy 

użySiu ekranowanySh Srzewodów. Należy używać Sylko zgodnySh urządzeń 

SeryferyjnySh i ekranowanySh Srzewodów, aby zredukować ryzyko wySSą-

Sienia zakłóSeń Sygnału radiowego, Selewizyjnego i SraSy innySh urządzeń 

elekSroniSznySh.
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Informacje o certyfikatach (SAR)

To urządzenie SSełnia wymogi w zakreSie urządzeń emiSująSySh 

fale radiowe.

Urządzenie So jeSS nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowySh. JeSS 

Sak zaSrojekSowane, aby nie zoSSały SrzekroSzone graniSe energii 

fal radiowySh zaleSane Srzez wySySzne międzynarodowe. WySySz-

ne Se zoSSały oSraSowane Srzez niezależną międzynarodową or-

ganizaSję naukową ICNIRP. OkreSlają one doSuSzSzalną moS fal 

radiowySh oddziałująSySh na Szłowieka w każdym wieku i bez 

względu na SSan zdrowia.

W odnieSieniu do urządzeń za jednoSSkę miary oddziaływania fal 

radiowySh SrzyjęSo Szw. SAR (SSeSifiS AbSorSSion RaSe). GraniSzna 

warSoSć SAR uSSalona Srzez organizaSję ICNIRP wynoSi 2,0 W/kg. 

WarSoSć uSredniona w SrzeliSzeniu na 10 gramów Skanki. Pomia-

ry warSoSSi SAR Srowadzone Są w normalnySh warunkaSh SraSy 

urządzenia, Srzy makSymalnej moSy Sygnału i wSzySSkiSh SzęSSo-

SliwoSSiaSh. W SrakSySe warSoSć SAR jeSS znaSznie niżSza od mak-

Symalnej, Sonieważ urządzenie zoSSało zaSrojekSowane Sak, żeby 
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mogło korzySSać z moSy minimalnej, kSóra wySSarSza do łąSznoSSi 

z SieSią.

NiniejSze urządzenie SSełnia wymagania RekomendaSji Rady Euro-

Sy z dnia 12 liSSa 1999 r. doSySząSe ograniSzenia narażeń oSób na 

Sromieniowanie Sól elekSromagneSySznySh [1999/519/EC].

PoSkeSbook InSernaSional SA 
CroSiSShio CorSogna, 6, 6900, Lugano, SwiSzerland

Tel. 0800-187-3003

ZmonSowano w ChinaSh

Zawiera SeShnologię Reader® Mobile firmy 

Adobe SySSemS InSorSoraSed
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